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İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin
akkreditasiya olunması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati
reqlament
1. Ümumi müddəalar
Elektron xidmətin adı: İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi
ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.
1.1.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə
hüquqi şəxsin akkreditasiyası
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
- "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 53-1-ci
maddəsi;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2006-cı il tarixli, 392 nömrəli fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 8.37-1bəndi;
- "İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması
Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 avqust
2010-cu il tarixli 153 nömrəli Qərarı.
1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi.
1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Xidmət yalnız Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
1.6.
Elektron
xidmətin
avtomatlaşdırılmışdır.

avtomatlaşdırılma

səviyyəsi:

Xidmət

qismən

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqanına
təqdim edildiyi gün daxil olmaqla 20 gündür.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:
Akkreditasiyanın hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar
göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən
hüquqi şəxslər
2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
http://www.e-gov.az
https://ex.mys.gov.az
http://icazeler.gov.az
2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:
- https://ex.mys.gov.az
- http://www.e-gov.az
- http://icazeler.gov.az
- email: mys@mys.gov.az
- tel: 012 465 63 07
2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim
olunma forması:
1. Hüquqi şəxsin təsis, həmçinin dövlət qeydiyyatı barədə sənədlərin notariat qaydasında
təsdiq olunmuş surətləri;
2. Hüquqi şəxsin və ya onun təsisçilərindən birinin əməkdaşlarının ən azı 3 (üç) nəfərinin
idman mərc oyunlarının keçirilməsi sahəsində təcrübəsini təsdiq edən sənəd;
3. İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya
olunması Qaydasının 3.1-ci bəndi ilə müəyyən edilən tələblərə cavab verən texniki təklif.
Akkreditasiya üçün müraciət etmiş hüquqi şəxsin texniki təklifinə dair aşağıdakı tələblər
irəli sürülür:
1. mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi üçün istifadə ediləcək texniki bazanın və maliyyə
resurslarının olması;
2. hüquqi şəxsin özü və ya onun təsisçilərindən biri son 3 il ərzində hər il orta hesabla ən
az 1 (bir) virtual və 1000 (bir min) stasionar satıcı şəbəkəsi vasitəsilə idman mərc
oyunlarını təşkil etməli və keçirməli və bu satıcı şəbəkəsi vasitəsilə ən az 500 (beş yüz)
milyon manat həcmində orta illik dövriyyənin risk idarəetməsini (mərc oyunlarında oyun
proqramının, uduş əmsallarının və minimum mərc sayının müəyyənləşdirilməsi yolu ilə
mərc oyununun keçirilməsi zamanı qarşıya çıxan riskin öhdəliyə götürülməsi) həyata
keçirməli;
3. idman mərc oyunlarının vahid mərkəzdən idarə olunması məqsədi ilə yüksək
texnologiya ilə işləyən informasiya mərkəzini (mərkəzi mərc sistemi) və satıcı şəbəkəsini
qurmalı;
4. mərc oyunlarını ehtiva edən əmtəə nişanını hazırlamalı, bunları idarə etməli və lazım
gələn bütün reklam fəaliyyətini təşkil etməlidir.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Elektron xidmətlər üçün sorğu:
İstifadəçilər internet vasitəsilə idman

mərc oyunlarının həyata keçirilməsi
məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması üçün www.mys.gov.az və ya

www.e-gov.az internet saytlarına daxil olub, “Elektron xidmətlər” bölməsində bu elektron
xidməti seçir. Sistemə daxil olan istifadəçi müvafiq bölmələri dolduraraq təsdiq edir.
Müvafiq məlumatlar iş vaxtı başa çatdıqdan sonra və ya qeyri-iş günündə sistemə daxil
edilirsə, bu halda onun icrası növbəti ilk iş günündə həyata keçirilir.
3.1.1. sorğunun formalaşdırılması:
İstifadəçi tərəfindən www.mys.gov.az və ya www.e-gov.az saytlarından müvafiq elektron
xidmət seçilir. Müvafiq xanalar və cədvəl forması doldurularaq (müəyyən sənədlər müvafiq
bölməyə skan olunmuş şəkildə əlavə edilir) operatora göndərilir. Operator tərəfindən
sənədlər qəbul edildikdən sonra istifadəçiyə bu haqda məlumat göndərilir.
3.1.2. sorğunun qəbulu:
Əgər daxil edilən bütün sənədlər tələb edilən formata cavab verirsə, sorğu qəbul edilir və
məlumatlar dərhal müvafiq şöbəyə təqdim edilir.
3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
3.2.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam və
avtomatlaşdırılmış xidmətlərin uyğun xüsusuiyyətləri nəzərə alınmaqla):

qismən

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 avqust 2010-cu il tarixli 153 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş "İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya
olunması Qaydası"nın 4-cü bəndinə əsasən, Hüquqi şəxsin akkreditasiya olunmasından yalnız
aşağıdakı hallarda imtina oluna bilər:
4.1.1. akkreditə edilməsi üçün müraciət etmiş hüquqi şəxsin texniki təklifi bu Qaydanın 3.1-ci bəndi
ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab vermədikdə;
4.1.2. akkreditə edilməsi üçün müraciət etmiş hüquqi şəxs tərəfindən yanlış məlumatlar təqdim
edildikdə;
4.1.3. bu Qaydanın 2.1-ci bəndi ilə müəyyən olunan siyahı üzrə sənədlər tam təqdim edilmədikdə;
4.1.4. hüquqi şəxsin maliyyə resursları texniki təklifin həyata keçirilməsini təmin etmədikdə;
4.1.5. idman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi üçün tələb olunan təcrübə 3 (üç) ildən az
olduqda.
Həmin Qaydanın 5-ci hissəsinə əsasən aşağıdakı hallarda nazirlik Operatorun akkreditasiyası
haqqında qərarı ləğv edə bilər:
5.1.1. akkreditasiya olunmuş hüquqi şəxs tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;
5.1.2. akkreditasiya olunmaq üçün hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə faktların
(məlumatların) bilərəkdən təhrif olunduğu və ya həqiqətə uyğun olmadığı aşkar edildikdə;
5.1.3. akkreditasiya zamanı Operator tərəfindən bu Qaydanın 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq təqdim
edilmiş texniki təklifin şərtləri pozulduqda.
5.1.4. Akkreditasiya haqqında qərarın ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edilməzdən əvvəl bu
Qaydanın 5.1.3-cü yarımbəndi ilə müəyyən olunmuş pozuntunun aradan qaldırılması üçün
Operatora 3 (üç) ay möhlət verilir.
3.2.2. sorğunun qəbulu:
İstifadəçi məlumatları müvafiq pəncərələrdə doldurur və
təsdiqləyərək, operatora
göndərir. Operator istifadəçi tərəfindən daxil edilən məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan
sonra, istifadəçiyə sorğunun təsdiqlənməsi haqqında məlumat göndərir.
3.3. Sorğunun icrası:
3.3.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul səxs haqqında məlumat:

Hüquqi şəxs tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə 20 (iyirmi) gün ərzində baxılır və nazirliyin rəyi
müsbət olduqda, müraciət edənə akkreditasiya barədə qərar, əks halda, imtina (qanunvericiliyin
həmin imtinaya səbəb olmuş müddəaları göstərilməklə və izah edilməklə) barədə yazılı məlumat
verilir. Nazirlik hüquqi şəxsi akkreditasiya edərkən onun idman mərc oyunlarının təşkili və
keçirilməsi sahəsində təcrübəsini, maliyyə və texniki imkanlarını nəzərə alır.
Hüquqi şəxs qərarı aldıqdan sonra 30 (otuz) gün ərzində nazirliyin müvafiq strukturu ilə mərc
oyunlarının təşkili və keçirilməsi haqqında müqavilə imzalamalı və mərc oyunlarından hər hansı
birinin başlamasından əvvəl müqavilə öhdəliklərinin təminatı üçün 5 milyon manat məbləğində
bank təminat məktubunu nazirliyə təqdim etməlidir.
3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və ya maksimal
yerinə yetirilmə müddəti:
Müraciət qeydə alındığı tarixdən etibarən 20 gün.
3.3.3. inzibati əməliyyatda istirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat:
Yoxdur
3.3.4. hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası:
Akkreditasiyanın hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar
göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)
3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
3.4.1. nəzarət forması:
Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin Analitik təhlil və proqram təminatı şöbəsi həyata keçirir. Xidmətin göstərilməsi ilə
bağlı yaranan hər hansı anlaşmazlığın aradan qaldırılması və ya metodiki dəstəyin
göstərilməsi üçün əlaqə vasitələri (e-mail: mys@mys.gov.az və tel:(012 465 63 07)
mövcuddur.
3.4.2.nəzarət qaydası:
Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin Analitik təhlil və proqram təminatı şöbəsi tərəfindən nəzarət edilir.
3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:
3.5.1. istifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat:
Elektron xidmətin göstərilməsindən və ya imtina edilməsindən qanunvericiliyə
uyğun
olaraq
inzibati
qaydada
(http://www.mys.gov.az
internet
saytına,
mys@mys.gov.az elektron poçt ünvanına və (012 465 63 07 telefonuna) və ya
məhkəməyə müraciət edə bilər.
3.5.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya:
İnzibati şikayətin forması “İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır.
3.5.3. şikayətin baxılma müddəti: Şikayət inzibati orqana verildikdə, şikayətə “İnzibati
icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay
müddətinə baxılır. Həmçinin "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 33-cü maddəsinə əsasən peşəkar idman sahəsindəki mübahisələrə qanunvericiliyə
uyğun şəkildə, o cümlədən idman arbitrajı vasitəsi ilə baxılır. İdman arbitrajı peşəkar idman
sahəsindəki mübahisələrin həlli üçün yaradılan müvəqqəti orqandır. O, peşəkar idman
sahəsindəki mübahisənin idman arbitrajının icraatına verilməsi barədə razılığın əldə edildiyi
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Məhkəməyə verilən şikayətə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

ilə

yaradılır.

