
 
 

Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava Qüvvələrinin Bayrağı haqqında 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 
1.  "Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava Qüvvələrinin Bayrağı haqqında" 

Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 
2.  Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava Qüvvələrinin Bayrağının təsviri və 

şəkli təsdiq edilsin (əlavə olunur). 
  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV 
 
Bakı şəhəri, 4 noyabr 1997-ci il  
№ 392-IQ 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HƏRBİ-HAVA 

QÜVVƏLƏRİNİN BAYRAĞI HAQQINDA 
ƏSASNAMƏ 

1.  Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava Qüvvələrinin Bayrağı əsgəri şərəf, 
şücaət və şöhrət rəmzidir. O, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hər bir 
qulluqçusuna Vətəninə sədaqətlə xidmət etmək, qanını və canmı belə əsirgəmədən 
onu mərdlik və bacarıqla müdafiə etmək, doğma torpağın hər qarışını düşməndən 
qorumaq borcunu xatırlatmaq üçündür. 

2.  Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Hava Qüvvələrinin Bayrağı start 
komanda məntəqəsində, idarəetmə məntəqələrində, poliqonlarda, eləcə də HHQ 
Hərbi hissə komandirinin əmri ilə təyin edilmiş digər yerlərdə aşağıdakı hallarda 
qaldırılır: 

1) uçuşların başlanması ilə; 
2) döyüş növbətçiliyinə başlayanda; 
3) Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramları günlərində; 
4) Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentini, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisini və Nazirlər 
Kabinetini təmsil edən digər şəxslər hərbi hissələrə gələndə; 

5) HHQ Hərbi hissələrinə dövlət mükafatları təqdim ediləndə; 
6) Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin əmri əsasındaa digər bayram və 

xatirə günlərində. 
HHQ-nin Hərbi hissəsi bütün silahlı qüvvələr və qoşun növlərinin iştirak etdiyi 

paradda iştirak edərkən HHQ-nin ağaca bərkidilmiş bayrağı HHQ Hərbi hissəsinin 
döyüş bayrağından qabaqda aparılır. 
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Azərbaycan Respublikasının Hərbi-Hava qüvvələri bayrağının 

TƏSVİRİ 
  
Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava Qüvvələrinin Bayrağı eninin 

uzunluğuna nisbəti 2:3 olan qısa sərbəst tərəfi qızılı saçaqlı düzbucaqlı mavi 
qumaşdan ibarətdir. 

Bayrağın ortasında yuxarı yönəldilmiş iti uclarının arasında ağ rəngli 
səkkizguşəli ulduz olan ağ aypara yerləşmişdir. Ulduzlu aypara əsas köndələn oxdan 
eyni məsafədə yanlara açılmış qanadlarla saxlanılır. 

Aypara ətrafında çəkilmiş dairənin diametri bayrağın eninin 1/5-nə bərabərdir; 
ulduzun ətrafına çəkilən dairənin diametri bayrağın eninin 1/10-nə, daxilinə çəkilmiş 
dairənin diametri isə 1/20-nə bərabərdir; açılmış qanadların ucları arasındakı məsafə 
isə bayrağın eninin 1/5-nə bərabərdir. 

 
 
 
 
 
 


