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“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının  

Qanunu və qarşıda duran vəzifələr  

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 14 iyun 2016-cı il tarixində “Elm haqqında”  

Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul etmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 14 iyun 2016-cı il 

tarixli 271-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 09 avqust 2016-cı il tarixli Fərman 

imzalamışdır.  

AMEA Rəyasət Heyəti AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin “Elm 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və qarşıda duran vəzifələr” məruzəsini 

dinləyərək qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi “Elm haqqında” 

Qanun müstəqil dövlətimizin elm siyasətinin əsaslarını təşkil edir, elmi fəaliyyətin geniş 

imkanlarını nümayiş etdirir. “Elm haqqında” Qanunda, ilk növbədə, ideoloji bazanın 

zənginləşdirilib inkişaf etdirilməsinə fikir verilmiş, Azərbaycanda elm üzrə həyata keçirilən 

dövlət siyasətinin prinsiplərinə uyğun olaraq, elmi fəaliyyətin bütün sahələrində 

azərbaycançılıq ideologiyasının möhkəm elmi əsaslar üzrə prioritet kimi qəbul edilməsi diqqət 

mərkəzinə çəkilmişdir.  

Qanunun həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanında Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Əsasnaməsinin Nazirlər Kabineti 

tərəfindən təsdiq edilməsinə dair xüsusi maddə öz əksini tapmışdır və bu həmin qurumun 

rolunun və funksiyalarının daha da artırılmasına xidmət edəcəkdir. 

“Elm haqqında” Qanunda elm sahəsindəki innovasiya və sahibkarlıq fəaliyyətinin 

mahiyyəti aydınlaşdırılmış, əsas istiqamətləri və əhatə dairəsi müəyyən olunmuşdur. 
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Qanunda ölkənin ali təhsil tarixində ilk dəfə olaraq “Tədqiqat universiteti” statusuna 

malik olan ali təhsil ocaqlarının yaradılmasının nəzərdə tutulması da elmi fəaliyyətin əsas 

subyektlərindən olan ali məktəb elminin inkişafında yeni mərhələ olacaqdır. 

“Elm haqqında” Qanunda, eləcə də elmi işçilərin sosial müdafiəsi və elmi fəaliyyətin 

stimullaşdırılması istiqamətində müvafiq müddəalar da əksini tapmışdır. 

Qanun ölkədə müasir elmi məktəblərin yaradılması, yeni elmi nəsillərin 

formalaşdırılması və inkişafı, ən başlıcası isə cəmiyyət quruculuğunun bütün sahələrində elm 

faktorunun hərəkətverici amillərdən birinə çevrilməsi, həmçinin müstəqil dövlətimizin elm 

siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edəcək mühüm dövlət sənədidir. 

AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin “Elm haqqında Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunu və qarşıda duran vəzifələr” məruzəsini dinləyərək Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 

 

1. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu AMEA-nın elmi-təşkilati 

fəaliyyəti üçün əsas kimi qəbul edilsin. 

2. AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyliyə tapşırılsın ki, “Elm haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 14 iyun 2016-cı il tarixli 271-VQ nömrəli Qanununun  

tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09 avqust 2016-cı il tarixli 

Fərmanının icrası istiqamətində müvafiq təkliflərin bir ay müddətində hazırlanmasını 

təmin etsin. 

3. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun həyata keçirilməsi ilə 

bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 avqust 2016-cı il tarixli 

sərəncamından irəli gələn icra mexanizmlərinin müəyyən edilməsinə dair sənədlərin 

hazırlanması ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 

 

Komissiyanın sədri: 

Akademik İsa Həbibbəyli – AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizamnamə Komissiyasının sədri  

 

Komissiyanın üzvləri: 

1. Texnika üzrə elmlər doktoru Əminağa Sadıqov – AMEA Rəyasət Heyəti 

aparatının Elm və təhsil idarəsinin rəisi; 

2. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Ağasiyev – AMEA Rəyasət Heyəti 

aparatının Hüquq və kadrlar idarəsinin rəisi; 

3. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev – AMEA Rəyasət Heyəti 

aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinin rəisi; 

4. Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Babayev – AMEA Rəyasət Heyəti 

aparatının İnnovasiya şöbəsinin rəisi; 



3 

5. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sərxan Xavəri – AMEA  Rəyasət Heyətinin 

elmi katibi. 

4. Komissiyaya tapşırılsın ki, “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 

müddəalarının AMEA-da həyata keçirilməsinə dair zəruri təklifləri hazırlayıb təqdim 

etsin və Nazirlər Kabinetinin 11 avqust 2016-cı il tarixli sərəncamından irəli gələn 

sənədlərin  layihələrinin hazırlanmasını təmin etsin.  

5. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə tapşırılsın ki, “Elm haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarını öz fəaliyyətlərində rəhbər 

tutsunlar. 

6. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun müddəalarına uyğun 

olaraq AMEA-nın müvafiq qurumlarında innovasiya və sahibkarlıq fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilsin və bu istiqamətdə aparılan işlər daha da 

genişləndirilsin.  

7. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə həvalə 

edilsin. 

 

 

 


