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Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 

20 may tarixli 129 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

Xüsusi mülkiyyətdə olan bədən tərbiyəsi və idman  

obyektlərinin təşkili və fəaliyyət 

 

Q A Y D A L A R I 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. Bu Qaydalar Naxçıvan Muxtar Respublikasında xüsusi mülkiyyətdə 

olan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərinin, o cümlədən fitnes-sağlamlıq 

mərkəzlərinin təşkili və fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri tənzimləyir. 

1.2. Bu Qaydaların məqsədi sağlam həyat, sağlamlıq və istirahət 

məqsədləri üçün açıq və ya qapalı ərazilərdə həyata keçirilən hər cür fiziki 

fəaliyyəti özündə cəmləşdirən, hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən təsis 

olunan bədən tərbiyəsi və idman obyektlərinin (bundan sonra - idman obyekti) 

təşkili və idarə edilməsi üçün vahid qaydaları müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

 

2. İdman obyektlərinin təşkili 

 

2.1. İdman obyektləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi 

şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

şəxslər (bundan sonra - sahibkar) tərəfindən yaradılır. 

2.2. İdman obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisi həmin 

obyektlərdən məhdud fiziki imkanlıların istifadəsi nəzərə alınmaqla həyata 

keçirilir. 

2.3. Sahibkarlar idman obyektlərini texniki reqlamentlərə, 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş norma, qayda və tələblərə, sanitariya-

gigiyena norma və qaydalarına uyğun texniki avadanlıqla təchiz edirlər. 
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2.4. İdman obyektlərinin bölmələri və ölçüləri aşağıdakı hədlərdə 

olmalıdır: 

2.4.1. ümumi sahə - ən azı 80 m2; 

2.4.2. təlim-məşq sahəsi - ən azı 60 m2; 

2.4.3. soyunub-geyinmə otağı - ən azı 6 m2. olmaqla, 2 ədəd; 

2.4.4. istirahət yeri - ən azı 8 m2; 

2.4.5. tavan yüksəkliyi - ən azı 2,30 m. 

2.5. İdman obyektləri üçün standartlar aşağıdakılardır: 

2.5.1. kişi və qadın soyunub-geyinmə otaqlarının hər birində 

idmançıların əşyalarını saxlaması üçün metal və ya taxta şkaflar olmalıdır; 

2.5.2. otaqlar işıqlandırma, havalandırma və istilik sisteminə malik 

olmalı, istilik ən azı 18 dərəcə olmalıdır; 

2.5.3. bölmələrdə sanitariya-gigiyena norma və qaydalarına uyğun şərait 

mövcud olmalıdır; 

2.5.4. istirahət otağının döşəməsi parket və ya oxşar materiallarla 

örtülməlidir; 

2.5.5. məşq davam etdiyi müddətdə hamamlarda isti su olmalıdır; 

2.5.6. havalandırma və məşq sahəsi idmançıların sayı üçün yetərli 

olmalıdır; 

2.5.7. yetərincə havalandırılması olmayan yerlərdə yerləşən zallarda 

sadə tipli havalandırma, zirzəmilərdə yerləşən zallarda isə xüsusi 

havalandırma qurğusu olmalıdır; 

2.5.8. məşq sahəsi idman növlərinin xüsusiyyətlərinə görə uyğun 

materiallarla örtülməlidir; 

2.5.9. obyektdə yanğın və təbii fəlakətlərə qarşı yanğınsöndürmə və 

oxşar avadanlıqlar hazır vəziyyətdə saxlanılmalı, eləcə də videomüşahidə 

sistemi quraşdırılmalıdır; 

2.5.10. təlim-məşq prosesində səs-küy və çirklənmə kimi səbəblərdən 

ətrafdakıları narahat etməmək üçün hər cür tədbir görülməlidir; 
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2.5.11. idmançıların təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görülməlidir; 

2.5.12. məşq sahəsində xəsarətə və ya zədəyə səbəb ola biləcək 

dirəklərin, sütunların və oxşar maneələrin iti kənarları və iti ucları zərbənin 

qarşısını alan yumşaq materiallarla örtülməlidir. 

2.6. Təlim-məşq prosesində baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin 

qarşısının alınması, yaralanma və zədələnmə hallarında ilkin tibbi yardım 

göstərilməsi üçün zalda tibbi yardım çantası saxlanılmalı və o, hamının görə 

biləcəyi yerdən asılmalıdır. 

 

3. İdman obyektlərinin fəaliyyəti 

 

3.1. İdman obyektlərindən yalnız bədən tərbiyəsi-sağlamlıq 

tədbirlərinin, idman yarışlarının, mədəni tədbirlərin keçirilməsi üçün istifadə 

oluna bilər. 

3.2. İdman obyektləri yalnız idman növlərinin dövlət reyestrinə daxil 

edilmiş idman növləri üzrə fəaliyyət göstərə bilərlər. 

3.3. İdman obyektləri fəaliyyətə başlamaq üçün müvafiq idman növü 

üzrə Fəaliyyət Sertifikatı almalıdırlar (1 nömrəli əlavə). 

3.4. Fəaliyyət Sertifikatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və 

İdman Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən müddətsiz verilir. 

3.5. Nazirlik verdiyi sertifikatların qeydiyyatını aparır. 

3.6. Fəaliyyət Sertifikatı almaq istəyən şəxslər (bundan sonra - ərizəçi) 

ərizə ilə Nazirliyə müraciət edirlər. 

3.7. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir: 

3.7.1. ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 

3.7.2. ərizəçi hüquqi şəxs olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən 

çıxarışın surəti; 

3.7.3. ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin 

mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti; 
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3.7.4. ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında 

şəhadətnamənin surəti. 

3.8. Nazirlik ərizəçinin təqdim etdiyi ərizənin və ona əlavə edilmiş 

sənədlərin bu Qaydaların tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. Ərizədə və ona 

əlavə edilmiş sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və Fəaliyyət 

Sertifikatının verilməsindən imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar 

edildikdə, ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 5 iş günü ərzində Nazirlik 

onların aradan qaldırılması barədə məlumatı ərizəçiyə təqdim edir və ya 

sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərir.  

3.9. Ərizəçi həmin çatışmazlıqları məlumatı aldığı vaxtdan ən geci 10 iş 

günü ərzində aradan qaldırmalıdır.  

3.10. Ərizəçi aşkar olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırdıqdan sonra 

Fəaliyyət Sertifikatının alınması üçün təkrar ərizə ilə Nazirliyə müraciət edə 

bilər. 

3.11. Ərizəçinin sənədləri tam və düzgün olduqda, idman obyektinin 

şəraiti, zəruri qurğu, alət və avadanlıqların mövcudluğu və cari vəziyyəti 

Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən yerində yoxlanılır, yoxlamanın nəticəsi 

olaraq ərizəçinin iştirakı ilə iki nüsxədə akt hazırlanır və imzalanır. Aktın bir 

nüsxəsi Nazirlikdə qalır, digəri isə ərizəçiyə verilir. 

3.12. Aktda idman obyektinin bu Qaydaların tələblərinə uyğunluğu ilə 

bağlı araşdırmanın nəticələri əks olunmalıdır. 

3.13. Akt müsbət məzmunlu olduqda, Nazirlik Fəaliyyət Sertifikatının 

verilməsi barədə qərar qəbul edir. 

3.14. Yoxlamalar zamanı ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə 

düzgün olmayan məlumatlar aşkar olunduqda, idman obyektinin bu 

Qaydaların tələbləri ilə uyğunluq təşkil etmədiyi müəyyən edildikdə Fəaliyyət 

Sertifikatının verilməsindən imtina edilir. 

3.15. Fəaliyyət Sertifikatının verilməsindən imtina haqqında qərar 

əsaslandırılmalıdır. 

3.16. Fəaliyyət Sertifikatının verilməsindən imtina haqqında qərardan 

inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verilə bilər. 
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3.17. Fəaliyyət Sertifikatı idman obyektinin yerləşdiyi rayonun (şəhərin) 

inzibati ərazi sərhədləri daxilində hüquqi qüvvəyə malikdir. Fəaliyyətinə icazə 

verilmiş idman obyekti digər rayonda (şəhərdə) nümayəndəlik (filial) açmaq 

üçün Nazirliyə müraciət etməli və bütün əməliyyatları tamamlamalıdır. 

3.18. Fəaliyyət Sertifikatı aşağıdakı hallarda ləğv edilir: 

3.18.1. Fəaliyyət Sertifikatının sahibi olan hüquqi şəxs, hüquqi şəxsin 

filialı, nümayəndəliyi ləğv edildikdə; 

3.18.2. Fəaliyyət Sertifikatının sahibi olan fiziki şəxsin fərdi sahibkar 

kimi fəaliyyətinə xitam verildikdə; 

3.18.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda; 

3.18.4. Fəaliyyət Sertifikatının verilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlərdə 

sonralar düzgün olmayan məlumatlar aşkar edildikdə; 

3.18.5. bu Qaydaların 5.6.1 - 5.6.4-cü yarımbəndlərində göstərilən 

əsaslar mövcud olduqda; 

3.18.6. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər hallarda. 

3.19. Fəaliyyət Sertifikatı Nazirliyin müvafiq qərarı ilə ləğv edilir. 

Həmin qərar qəbul olunduğu tarixdən 5 iş günü müddətində Fəaliyyət 

Sertifikatının sahibinə təqdim edilir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə 

göndərilir. 

3.20. Fəaliyyət Sertifikatının ləğv edilməsi haqqında qərardan inzibati 

qaydada və məhkəməyə şikayət verilə bilər. 

3.21. Fəaliyyət Sertifikatının sahibi sertifikatdan yalnız özü istifadə edə 

bilər və onu başqa şəxsə verə bilməz. İdman obyekti başqa şəxsin sahibliyinə 

verildikdə əvvəlki Fəaliyyət Sertifikatı etibarsız sayılır və yeni Fəaliyyət 

Sertifikatı müraciət edən şəxsin adına verilir. 

3.22. İdman obyektlərindən istifadə etmək istəyən şəxslər aşağıdakı 

sənədləri obyektin rəhbərliyinə təqdim etməlidirlər: 

3.22.1. şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 

3.22.2. yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün valideynlərinin və ya digər 

qanuni nümayəndələrin yazılı razılığı; 
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3.22.3. sağlamlıq haqqında tibbi arayış. 

3.23. İstifadəçilərin sağlamlıq hesabatları hər il yenilənməlidir. 

3.24. İdman obyektinin qeydiyyat kitabı sahibkar və ya operator 

tərəfindən doldurulur və idmançılar haqqında məlumatları əks etdirir. 

Qeydiyyat kitabındakı məlumatlara uyğun olaraq hazırlanmış və təsdiqlənmiş 

idmançı vəsiqəsi mütəmadi olaraq məşq etmək üçün vaxtaşırı obyektə gələn 

hər bir şəxsə verilir. 

3.25. İdman obyektlərində beynəlxalq, milli və yerli səviyyələrdə 

yarışların keçirilməsi üçün Nazirlikdən icazə alınmalıdır. 

3.26. İdman obyektlərindən istifadəyə görə ödənişin məbləği Nazirliklə 

razılaşdırılmaqla sahibkar tərəfindən müəyyən edilir. 

3.27. İdman obyektindən istifadəyə görə ödənişin məbləği rahat oxuna 

biləcək miqyasda və idman zalında görüləcək bir yerdən asılır. 

3.28. İdman obyektlərində çalışan işçilərin hər növ maaş, vergi və sığorta 

ödənişlərini ödəmək sahibkarın vəzifəsidir. 

 

4. Məşqçilərin statusu 

 

4.1. İdman obyektlərində ən azı bir məşqçi olmalıdır. 

4.2. Məşqçilər Nazirlik tərəfindən verilən Məşqçi Sertifikatına malik 

olmalıdırlar (2 nömrəli əlavə). 

4.3. Məşqçi Sertifikatı məşqçinin fəaliyyətinin (idman ustalıqlarının 

səviyyəsi, idman adları, dərəcələri, təsnifat kateqoriyaları və idman 

hakimlərinin təsnifat dərəcələri, idman karyerası, təhsili və s. halların) 

araşdırılmasının nəticəsinə uyğun olaraq 7 il müddətinə verilir. 

4.4. Məşqçilərin sertifikatları idman obyektinin məşq sahəsində hamının 

görə biləcəyi yerdə yerləşdirilir. 

4.5. İl ərzində məşqçisi ilə əmək müqaviləsini hər hansı səbəbdən ləğv 

edən idman obyektləri 15 gün ərzində yeni məşqçi ilə müqavilə 

bağlamalıdırlar. 
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4.6. Bu Qaydalarda qeyd olunan tələb və şərtlərə zidd olaraq məşqçi 

saxlayan idman obyektlərinin Fəaliyyət Sertifikatı Nazirlik tərəfindən ləğv 

edilir. 

4.7. Məşqçilərlə bağlanan əmək müqavilələrində onların iş saatları və 

istirahət gönləri dəqiq göstərilməlidir. 

4.8. Məşqçilərin hüquqları aşağıdakılardır: 

4.8.1. ixtisaslaşdıqları idman növü (növləri) üzrə idman obyektlərində 

məşqçi-müəllim vəzifəsini tutmaq və bu sahədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq; 

4.8.2. idman növlərinin təlim-məşq proqramlarına əsasən ibtidai-

hazırlıq, təlim-məşq və təkmilləşdirmə qruplarını komplektləşdirmək, onların 

fəaliyyətini təşkil etmək. 

4.9. Məşqçilərin vəzifələri aşağıdakılardır: 

4.9.1. fəaliyyət göstərdikləri idman obyektlərində təlim-məşq prosesini 

idman növünün təlim-məşq proqramına uyğun olaraq təşkil etmək; 

4.9.2. idmanla məşğul olanların müəyyən edilmiş dövrlərdə tibbi 

müayinədən keçmələrini təmin etmək; 

4.9.3. dopinq vasitələrindən və qadağan edilmiş digər vasitə və 

üsullardan istifadə edilməsinə yol verməmək; 

4.9.4. təlim-məşq prosesi zamanı idman qurğularından, texniki 

vasitələrdən və digər idman avadanlıqlarından müəyyən edilmiş qaydalara və 

normalara uyğun olaraq səmərəli istifadə etmək; 

4.9.5. gənclərin vətənpərvərlik ruhunda, mənəvi cəhətdən hərtərəfli 

tərbiyə olunması, Vətənin müdafiəsinə hazır olmaları istiqamətində fəaliyyət 

göstərmək. 

4.10. Məşqçilər xəstəlik və digər üzrlü hallar istisna olmaqla, iş vaxtı 

ərzində idman obyektində olmalı və bu Qaydaların tələblərinə riayət 

etməlidirlər. 

 

5. İdman obyektlərinin fəaliyyətinə nəzarət 
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5.1. İdman obyektlərinin fəaliyyətinə nəzarəti Nazirlik həyata keçirir və 

bu məqsədlər üçün ildə bir dəfə monitorinq aparılır. 

5.2. İdman obyektlərində monitorinq keçirmək üçün Nazirlikdə ən azı              

3 nəfərdən ibarət komissiya yaradılır. 

5.3. Komissiyanın tərkibinə müvafiq idman federasiyalarının və muxtar 

respublikada qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının 

nümayəndələri daxil edilə bilər. 

5.4. Komissiya tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı obyektlərdə 

pozuntu aşkar edildikdə, lazımi tədbirlərin görülməsi üçün hesabat hazırlanır 

və Nazirliyə təqdim edilir. 

5.5. İdman obyektinin rəhbərliyi monitorinqin aparılmasında komissiya 

üzvlərinə kömək etməlidir. 

5.6. İdman obyektinin fəaliyyəti aşağıdakı hallarda Nazirlik tərəfindən 

dayandırılır: 

5.6.1. obyektdə mütəmadi olaraq ictimai əxlaq və davranış qaydaları 

pozulduqda, ideoloji və siyasi məqsədlər üçün işlərin aparıldığı aşkar 

edildikdə; 

5.6.2. bu Qaydaların tələblərinə uyğun olmadıqda; 

5.6.3. insan həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli və qəzalı vəziyyətdə 

olduqda; 

5.6.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 

5.7. İdman obyektinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərardan 

inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verilə bilər. 

 

 

6. Məsuliyyət 

 

Bu Qaydalarda müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına görə sahibkarlar 

qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 
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“Xüsusi mülkiyyətdə olan 

bədən tərbiyəsi və idman 

obyektlərinin təşkili və 

fəaliyyət Qaydaları”na 

1 nömrəli əlavə 
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FƏALİYYƏT SERTİFİKATI 

 

 

Qeydiyyat nömrəsi _____       “___” ________ ____ il 

 
_________________________________________________________________________ 

(sertifikat verən orqanın adı) 
_________________________________________________________________________ 

(sertifikat verən orqanın ünvanı) 
_________________________________________________________________________ 

(sertifikat verilən idman növü) 
_________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________ həyata keçirməyə icazə verir. 

 

Sertifikat verilib ___________________________________________________________ 
(hüquqi şəxsin, hüquqi şəxsin filialının və nümayəndəliyinin adı 

_________________________________________________________________________ 
və hüquqi ünvanı, fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı 

_________________________________________________________________________ 
və fəaliyyət ünvanı, VÖEN) 

_________________________________________________________________________ 

 

Sertifikatı imzalayan vəzifəli şəxs ____________________________________________ 
(adı və soyadı) 

 

Vəzifəsi __________________________________________________________________ 

 
_________________________ 

(imzası) 
 

 

M.Y. 

 

 

“Xüsusi mülkiyyətdə olan 

bədən tərbiyəsi və idman 

obyektlərinin təşkili və 

fəaliyyət Qaydaları”na 

2 nömrəli əlavə 
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MƏŞQÇİ SERTİFİKATI 

 

S № 000000 

 
 

Naxçıvan şəhəri                                                                            “____” ________ ____ il 

 

_______________________________________________________________________ 
(dövlət orqanının adı) 

“____” _____________ ____ il ________________________________ tarixli qərarı ilə 

_______________________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

_______________________________________________________________________ 
(idman növünün adı) 

________________________________________ məşqçi fəaliyyətinə icazə verilmişdir. 
                            (sertifikatın müddəti) 

Sertifikatı imzalayan vəzifəli şəxs ____________________________________________ 
(adı və soyadı) 

 

Vəzifəsi __________________________________________________________________ 

 
_________________________ 

(imzası) 
 

 

M.Y. 

Qeydiyyat №_____________ 

 

 Bu sertifikat müvafiq idman növü üzrə xüsusi mülkiyyətdə olan bədən tərbiyəsi və 

idman obyektlərində əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas sayılır. 


