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“Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin təşkili 

və keçirilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə 

 

“Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və 

marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli 

şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli 

tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 

oktyabr tarixli 1063 nömrəli Fərmanının 6.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli, 111 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında 

Əsasnamə”nin 5.11.2-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin kollegiyası 

 

qərara alır: 

 

1. “Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin 

təşkili və keçirilmə Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Hüquq şöbəsinin müdiri Anar Əliyevə tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan 

Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi məqsədi ilə 3 gün 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsi üçün zəruri 

tədbirlər görülməsini təmin etsin. 

3. Bu Qərar Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin 

elektron variantında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

4. Kollegiyanın məsul katibi, Daxili nəzarət şöbəsinin Daxili araşdırmalar sektorunun 

müdiri Elgün Qədirova tapşırılsın ki, bu Qərarın surətinin göndərilmə siyahısına uyğun 

çatdırılmasını təmin etsin. 

5. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram. 

 

Əsas: Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 2016-cı il 18 

oktyabr tarixli iclasının protokolu. 

 

http://e-qanun.az/framework/33825
http://e-qanun.az/framework/33825


Sədr, 

iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev 

 



 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin kollegiyasının 2016-cı il 18 

oktyabr tarixli 19 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

 

Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin təşkili və 

keçirilmə Qaydası 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 oktyabr tarixli 1063 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici 

bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici 

bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent 

almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət 

büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin 

tənzimlənməsi Qaydası”nın 1.5-ci bəndinə əsasən hazırlanmışdır və dəstək tədbirlərində 

(adıçəkilən Qaydanın 4.4-cü bəndi istisna olmaqla) iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi 

üçün müsabiqənin təşkili və keçirilmə qaydasını müəyyən edir. 

1.2. Müsabiqənin keçirilməsinin məqsədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 5 oktyabr tarixli 1063 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Made in Azerbaijan” 

brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə 

sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə 

çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və 

ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nda nəzərdə tutulan dəstək tədbirlərinin 

(adıçəkilən Qaydanın 4.4-cü bəndi istisna olmaqla) həyata keçirilməsi üçün ixracatçıların 

şəffaflıq və bərabərlik şəraitində seçilməsindən ibarətdir.  

1.3. Bu Qaydada istifadə olunmuş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1.3.1. müsabiqənin təşkilatçısı – Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi; 

1.3.2. iddiaçı - müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə ilə müraciət edən hüquqi şəxs və 

ya fərdi sahibkar; 

1.3.3. müsabiqənin iştirakçısı — müsabiqə komissiyası tərəfindən müsabiqədə iştirak 

etməyə buraxılan iddiaçı;  

1.3.4. dəstək tədbiri - xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkili, xarici bazarların 

araşdırılması və marketinq fəaliyyəti, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda 

təşviqi, ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent alınması, tədqiqat-inkişaf proqram 

və layihələrinin həyata keçirilməsi; 

1.3.5. ixrac missiyası – qeyri-neft məhsullarının yeni ixrac bazarlarına çıxış 

imkanlarını aşkar etmək və mövcud ixrac bazarlarında ixracatçıların biznesini daha da 

genişləndirmək üçün təşkil edilən fəaliyyət; 



1.3.6. bazar araşdırması – qeyri-neft məhsullarının və ya məhsul qruplarının ixracı 

üçün yeni və mövcud ixrac bazarlarına çıxış imkanlarının tədqiqi məqsədi ilə təşkil edilən 

fəaliyyət; 

1.3.7. tədqiqat-inkişaf proqramı – ixracyönümlü yeni məhsulun və ya istehsal 

texnologiyalarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi, habelə mövcud məhsulun istehsal 

xərclərinin azaldılması və əlavə dəyərinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət. 

 

2. Müsabiqənin təşkili 

 

2.1. Müsabiqə müsabiqənin təşkilatçısı tərəfindən yaradılan müsabiqə komissiyası 

(bundan sonra — komissiya) tərəfindən həyata keçirilir. Komissiyanın üzvləri, o cümlədən 

sədri və sədr müavini Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri tərəfindən təyin 

edilir.  

2.2. Komissiya üzvlərinin ümumi sayı təkrəqəmli və ən azı 5 nəfərdən ibarət 

olmalıdır. 

2.3. Komissiyanın üzvü müsabiqənin iştirakçısı, müsabiqənin iştirakçısı ilə əmək 

münasibətlərində olan şəxs, fərdi sahibkar olan iddiaçının (müsabiqənin iştirakçısının) 

qohumu (ər-arvadlar, valideynlər, övladlar və övladlığa götürülmüş şəxslər, vərəsələr, 

doğma (ögey) bacılar (qardaşlar), bacı və qardaş övladları, ər-arvadların bacıları, qardaşları 

və valideynləri, bacıların ərləri və qardaşların arvadları, valideynlərin bacıları (qardaşları), 

qəyyumlar və qəyyumluğa götürülənlər, onların arasındakı ev təsərrüfatı birliyi 

nəticəsində biri o biri ilə valideyn və övlad kimi bağlı olduqda), iddiaçının (müsabiqənin 

iştirakçısının) asanlıqla təsir göstərə biləcəyi şəxs, o cümlədən hüquqi şəxs olan iddiaçının 

(müsabiqənin iştirakçısının) təsisçisi (səhmdarı, payçısı) və ya hüquqi şəxsə aidiyyəti olan 

şəxs, iddiaçının (müsabiqənin iştirakçısının) kreditoru və borclusu ola bilməz. Komissiya 

üzvlərinin adıçəkilən şəxslərdən biri olduğu aşkar olunduqda, müsabiqənin təşkilatçısı 

onu başqa şəxslə əvəz edir. 

2.4. Komissiya müsabiqədə iştirak üçün iddiaçı tərəfindən təqdim olunmuş ərizələrə 

baxır və müsabiqəni keçirir. 

2.5. Komissiyanın işinə rəhbərliyi komissiya sədri, o olmadıqda isə komissiya 

sədrinin müavini həyata keçirir. 

2.6. Komissiyanın sədri komissiyanın iclasının yeri və vaxtı barədə komissiya 

üzvlərini məlumatlandırmalıdır. 

2.7. Komissiyanın iclası onun üzvlərinin ən azı üçdə ikisi iştirak etdikdə 

səlahiyyətlidir. Komissiyanın hər bir üzvü bir səsə malikdir. 

2.8. Komissiyanın qərarları iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul 

olunur. Səslər bərabər olduqda, komissiya sədrinin səsi həlledici sayılır. 

2.9. Komissiyanın qərarı qəbul olunduğu gün protokolla rəsmiləşdirilir və həmin 

protokol iclasda iştirak edən üzvlər tərəfindən imzalanır. Protokolda düzəlişlər edilməsinə 

yol verilmir. 



2.10. Müsabiqənin təşkilatçısı müsabiqənin keçirilməsi haqqında elanı müsabiqənin 

keçirilməsi gününə ən azı 15 gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirir və 

rəsmi internet saytında yerləşdirir. 

2.11. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında elanda aşağıdakılar göstərilir: 

2.11.1. müsabiqənin təşkilatçısının adı, yerləşdiyi yer, poçt və elektron ünvanı, əlaqə 

telefonları; 

2.11.2. müsabiqənin vaxtı, yeri, predmeti, keçirilmə qaydası; 

2.11.3. ixrac missiyalarında iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi ilə bağlı müsabiqə 

zamanı səfər ediləcək ölkə (və ya ölkələr) və səfərin tarixi; 

2.11.4. beynəlxalq sərgi və (və ya) yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak edəcək 

ixracatçıların seçilməsi ilə bağlı müsabiqə zamanı sərgi və ya yarmarkanın keçirildiyi ölkə, 

keçirilmə tarixi və iştirak edəcək ixracatçıların maksimum sayı; 

2.11.5. məhsulları dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin (paylarının) nəzarət 

zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin xarici ölkələrdə yerləşən nümayəndəlik və 

filialları vasitəsilə təşviq ediləcək ixracatçıların seçilməsi ilə bağlı müsabiqə zamanı dəstək 

tədbirinin həyata keçiriləcəyi ölkə, müvafiq filial və nümayəndəliyin adı; 

2.11.6. məhsulları xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda, o cümlədən 

rüsumsuz ticarət (“duty free”) mağazalarında “Made in Azerbaijan” rəflərində 

yerləşdiriləcək ixracatçıların seçilməsi ilə bağlı müsabiqə zamanı müvafiq mağazaların və 

ya rüsumsuz ticarət mağazalarının (“duty free”) adı, yerləşdiyi ölkə, rəflərdə 

yerləşdiriləcək məhsulların siyahısı; 

2.11.7. məhsulları xarici ölkələrin ictimai yerlərində və kütləvi informasiya 

vasitələrində “Made in Azerbaijan” brendi altında təbliğ olunacaq ixracatçıların seçilməsi 

ilə bağlı müsabiqə zamanı dəstək tədbirinin həyata keçiriləcəyi xarici ölkə (ölkələr), həmin 

ölkədə (ölkələrdə) reklam yerləşdiriləcək ictimai yerlərin və ya kütləvi informasiya 

vasitələrinin adı, təbliğatın növü, reklam olunacaq məhsullar və ya məhsul qrupu;  

2.11.8. xarici ölkələrdə məhsula sertifikat və patent almasına, habelə əmtəə 

nişanlarının qeydiyyatına görə dəstək veriləcək ixracatçıların seçilməsi üzrə müsabiqə 

zamanı seçilmiş xarici ölkənin (ölkələrin), məhsulun (məhsulların) və həmin məhsullar 

üzrə sertifikatların adları;  

2.11.9. müsabiqə qaliblərinin müəyyən edilməsi üçün kəmiyyətcə qiymətləndirilən və 

ya dəyər ekvivalenti təyin edilən meyarlar; 

2.11.10. müsabiqədə iştirak üçün ərizənin təqdim edilmə qaydası, yeri (ünvan, telefon 

nömrəsi, elektron poçt və qəbul saatları göstərilməklə), son təqdim etmə tarixi. 
 

3. Müsabiqədə iştirak üçün ərizənin təqdim edilmə qaydası 

 

3.1. İddiaçı müsabiqənin təşkilatçısına bu Qaydanın 1 nömrəli əlavəsində göstərilən 

formada tərtib edilmiş ərizəni “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 29.1-ci maddəsində göstərilən üsullarla təqdim edir. Müsabiqə təşkilatçısı 

tərəfindən ərizənin qeydiyyata alınması “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 31.1-ci və 31.2-ci maddələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 



3.2. Ərizə müsabiqənin təşkilatçısına müsabiqə gününə ən azı 10 gün qalanadək 

təqdim olunmalıdır. Müsabiqənin təşkilatçısı təqdim edilmiş ərizədə çatışmazlıqlar aşkar 

etdikdə, sənədlər təqdim olunduqdan ən geci 3 gün ərzində həmin çatışmazlıqların aradan 

qaldırılmasını iddiaçıya bildirir. Bu halda ərizə iddiaçı tərəfindən tam şəkildə və müvafiq 

düzəlişlərlə müsabiqə gününə ən azı 4 gün qalanadək müsabiqənin təşkilatçısına təqdim 

olunur. 

3.3. Ərizə bu Qaydanın 3.2-ci bəndində göstərilən müddət tələblərinə riayət 

olunmaqla təqdim edildiyi təqdirdə, müsabiqənin təşkilatçısı iddiaçını müsabiqənin 

iştirakçısı kimi qeydiyyata alır. Qeydiyyata alındıqdan sonra müsabiqənin iştirakçısı 

tərəfindən ərizəyə hər hansı əlavə və ya dəyişiklik edilməsinə yol verilmir.  

3.4. Ərizə bu Qaydanın 3.2-ci bəndində göstərilən müddət tələblərinə riayət 

olunmaqla təqdim edilmədikdə iddiaçı müsabiqədən kənarlaşdırılır. 

3.5. İddiaçı istənilən vaxt öz ərizəsini geri götürə bilər. 

3.6. Müsabiqənin keçirilmə gününə azı 10 günü qalanadək müsabiqədə iştirak üçün 

heç bir ərizə verilməmişdirsə, müsabiqə baş tutmamış hesab olunur.  
 

4. Müsabiqə iştirakçılarının ərizələrinə baxılması və qaliblərin müəyyənləşdirilməsi 

qaydası 

 

4.1. Ərizələr komissiyanın üzvləri tərəfindən araşdırılır, digər ərizələr ilə müqayisə 

edilir və müsabiqə iştirakçılarının ərizələrində göstərilən məlumatlar bu Qaydanın 4.3-cü 

və 4.4-cü bəndində göstərilən meyarlar əsasında qiymətləndirilir. 

4.2. Müsabiqələrin keçirilməsi ilə bağlı elanlarda göstərilən qaydada və şərtlərlə 

kəmiyyətcə qiymətləndirilən və ya dəyər ekvivalenti təyin edilən bu Qaydanın 4.3-cü və 

4.4-cü bəndlərində göstərilmiş meyarlara uyğun gələn müsabiqə iştirakçıları dəstək 

tədbirlərinin verilməsi üçün müsabiqənin qalibləri elan edilir. Müsabiqənin iki və ya daha 

çox iştirakçısının ərizələrinin meyarlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi zamanı 

bərabərlik yarandıqda, bu zaman müsabiqədə iştirak üçün ərizələrin daxil olma ardıcıllığı 

əsas götürülməklə daha əvvəl ərizə verən müsabiqə iştirakçıları qalib elan edilir.  

4.3. Bazar araşdırması üçün sifarişləri qəbul ediləcək ixracatçıların seçilməsi və 

tədqiqat-inkişaf proqramlarına dəstək veriləcək ixracatçıların seçilməsi ilə bağlı 

müsabiqələr istisna olmaqla, digər dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların 

seçilməsi üçün müsabiqə iştirakçılarının ərizələri aşağıdakı meyarlar əsasında 

qiymətləndirilir: 

4.3.1. sahibkarın müvafiq məhsul üzrə istehsal potensialı; 

4.3.2. məhsulun hədəf ölkəyə (ölkələrə) ixrac potensialı; 

4.3.3. sahibkarın əvvəllər ixrac təcrübəsinin olub-olmaması. 

4.4. Bazar araşdırması üçün sifarişləri qəbul ediləcək ixracatçıların seçilməsi ilə bağlı 

müsabiqə zamanı ərizədə göstərilən məlumatlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 5 oktyabr tarixli 1063 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrə ixrac 

missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in 

Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici 



ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və 

layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin 

müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın 3.2-ci 

bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən 

edilən meyarlara, tədqiqat-inkişaf proqramlarına dəstək veriləcək ixracatçıların seçilməsi 

üzrə müsabiqə zamanı müsabiqə iştirakçılarının müraciətləri həmin Fərmanla təsdiq 

edilən Qaydaların 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən 

olunan meyarlara uyğunluq baxımdan qiymətləndirilir. 

4.5. Müsabiqənin qalibinin müəyyən olunması üzrə komissiyanın iclasının nəticələri 

bu Qaydanın 2 nömrəli əlavəsində göstərilmiş formada tərtib olunan protokolla 

rəsmiləşdirilir. Protokol komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır və sədr tərəfindən təsdiq 

edilir.  

4.6. Müsabiqənin iştirakçıları müsabiqənin keçirildiyi gündən 2 iş günü ərzində 

müsabiqənin nəticələri barədə məlumatlandırılır. 

4.7. Müsabiqənin nəticələri elan olunanadək komissiya üzvləri tərəfindən 

müsabiqənin nəticələrinə dair hər hansı məlumatın açıqlanmasına yol verilmir.  
 

5. Keçid müddəası 

 

Bu Qaydanın 2.10-cu, 3.2-ci və 3.6-cı bəndlərində nəzərdə tutulan müddət 

məhdudiyyətləri 2016-cı ildə keçirilən müsabiqələrə şamil olunmur və müvafiq müddətlər 

müsabiqənin təşkilatçısı tərəfindən müsabiqələrin keçirilməsi ilə bağlı elanlarda göstərilir.  

 



 

“Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək 

ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin 

təşkili və keçirilmə Qaydası”na 
1 nömrəli ƏLAVƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 oktyabr tarixli 1063 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması 

və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, 

yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli 

tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi 

Qaydası”nda nəzərdə tutulan dəstək tədbirlərinin göstərilməsi üçün ixracatçıların 

seçilməsi üzrə müsabiqədə iştirak üçün  

 

ƏRİZƏ 

 
1. Hüquqi şəxsin adı və ya fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı _____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2. Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın ünvanı _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. VÖEN ________________________________________________________________________ 

 
4. Hüquqi şəxsin rəhbərinin və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin soyadı, adı, atasının adı 

______________________________________________________________________________ 
5. Hüquqi şəxsin rəhbərinin və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin, yaxud fərdi sahibkarın 

şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası, nömrəsi, vəsiqəni vermiş orqanın adı və verilmə tarixi 

______________________________________________________________________________ 
6. Dəstək tədbirində hüquqi şəxsi və ya fərdi sahibkarı təmsil edəcək şəxsin adı, soyadı və 

vəzifəsi 
_________________________________________________________________________________ 
7. Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın telefon və elektron poçt ünvanı 

______________________________________________________________________________ 
8. Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın istehsal etdiyi məhsulun adı və növü 

______________________________________________________________________________ 
9. Xarici ölkələrdə məhsula sertifikat və patent alınmasına, habelə əmtəə nişanlarının 

qeydiyyatına görə dəstək veriləcək ixracatçıların seçilməsi üzrə müsabiqədə sahibkarın 

aldığı sertifikat, patentə habelə əmtəə nişanının qeydiyyatına dair məlumat) 

_______________________________________________________________________________ 

 
10. Xahiş edirəm məni ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(dəstək tədbirinin adı) 



 
ixracatçıların seçilməsi üzrə keçirilən müsabiqənin iştirakçısı kimi qeydiyyata alasınız. 

 
11. Ərizəyə aşağıdakı sənədləri və ya məlumatları əlavə edirəm. 

 

Sıra 

№-si 
Sənədlərin adı* Vərəqlərin sayı Qeyd 

1.    

2.    

3.    

 
İmza ___________________________ Tarix ______________________________ 

 
* “Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin təşkili və 

keçirilmə Qaydası”nın 4.3.1-ci və 4.3.3-cü yarımbəndlərində və 4.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş 

meyarlara dair sənədlər və ya məlumatlar. 

 
 



 

“Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların 

seçilməsi üçün müsabiqənin təşkili və keçirilmə 

Qaydası”na 
2 nömrəli ƏLAVƏ 

 
Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin nəticələri 

haqqında müsabiqə komissiyasının protokolu 

 
№ ___________ 

 
1. Dəstək tədbirinin növü ______________________________________________________________ 
2. Müsabiqə komissiyasının yaradılması haqqında qərarın tarixi və nömrəsi __________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Müsabiqə komissiyasının 

tərkibi 
Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi 

Sədr   

Üzvlər   

   

   

   

 
3. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında elanın dərc edildiyi kütləvi informasiya vasitəsinin adı və 

elanın dərc edilmə tarixi ______________________________ 

 
4. Müsabiqənin iştirakçısı kimi qeydiyyata alınmış şəxslər: 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
                     (hüquqi şəxsin adı və ya fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı) 

 
5. Müsabiqənin keçirilmə vaxtı ___________________________ 
Müsabiqənin keçirilmə vaxtı dəyişdirilibsə, əsası göstərilməklə təyin olunmuş yeni vaxt 

______________________________________ 

 
6. Müsabiqə üçün təqdim edilmiş ərizələrin müqayisəsi və qiymətləndirilməsinin nəticələri: 

 

Sıra №-

si 
Müsabiqə 

iştirakçılarının adları 

Müsabiqə üçün təqdim edilmiş ərizələrin müqayisəsi 

və meyarlar üzrə qiymətləndirilmənin nəticələri barədə 

qeydlər 

1.   

2.   



3.   

4.   

 
7. Müsabiqənin qalibi elan olunmuş müsabiqə iştirakçıları  
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 

 
8. Müsabiqə komissiyasının üzvləri: 

 
1. _______________________ __________________________________________________________ 

(imza) (adı, soyadı) 

2. _______________________ __________________________________________________________ 
(imza) (adı, soyadı) 

3. _______________________ __________________________________________________________ 
(imza) (adı, soyadı) 

 
Müsabiqə komissiyasının sədri: 
________________________ __________________________________________________________ 

(imza) (adı, soyadı) 

 
M.Y. 

 

 
Müsabiqə komissiyasının qərarı ilə razılaşmayan müsabiqə komissiyası üzvlərinin xüsusi 

rəyləri: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 


