
    

 

                                                                                                 “Təsdiq ediilmişdir” 

Azərbaycan  Respublikası 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi                     

                                                                                          Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat                 
                                                                                          İnstitutunun Elmi Şurasının 2016-   
                                                                                          cı il _______ tarixli _____ nömrəli   
                                                                                          qərarı ilə                                                                                        
                                                                            
                                                                      
                                                                                          «____» ___________ 2016-cı il 
 

                                                                            Azərbaycan  Respublikası 
                                                                                          Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin                     
                                                                                          Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat                 
                                                                                          İnstitutunun direktorunun   
                                                                                          vəzifəsini icra edən                                                                                        
 
                                                                                                              
                                                                                     __________ Famil Nəsibov 
 

 

 

 

 

 

        Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu “Arıçılıq” Mərkəzinin 

 

Ə S A S N A M Ə S İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ümumi müddəalar 
 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Heyvandarlıq Elmi-

Tədqiqat İnstitutunun “Arıçılıq” Mərkəzi (bundan sonra-Mərkəzi) Azərbaycan 

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2015-ci il 4 sentyabr tarixli 87 saylı əmri ilə 

yaradılmışdır.  

1.2. Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman 

və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və 

sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (bundan sonra-

Nazirlik) Əsasnaməsini, Nazirliyin kollegiyasının qərarlarını, əmrlərini və göstərişlərini, 

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin göstərişlərini, Azərbaycan Respublikası 

Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (bundan sonra-

İnstitut) əmr və göstərişlərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.3. Mərkəz arıçılıq sahəsində elmi-tədqiqat, təcrübi-təsərrüfat və istehsal-tədarük 

xarakterli işlər aparan elmi-tədqiqat müəssisəsidir.  

1.4. Mərkəz xəzinə və bank hesablarına, istifadəsində olan dövlət əmlakına, üzərində 

Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri, İnstitutun və öz adı həkk olunmuş 

möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir. 

1.5. Mərkəzin fəaliyyəti dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait və qanunvericiliklə 

qadağan edilməyən digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilir.  

1.5. Mərkəzin hüqquqi ünvanı: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, bina 145. 
 

2.  Mərkəzin fəaliyyətinin istiqamətləri 
 

2.1. Mərkəzin  fəaliyyətinin istiqamətləri aşağıdakılardır: 
2.1.1. Arıçılıq sahəsində damazlıq-seleksiya işləri üzrə elmi tədqiqatların aparılması 

və metodiki tövsiyələrin hazırlanması; 

2.1.2. bal arılarının təmiz qanlı cinslərinin və bal arısı populyasiyalarının yaradılması 

yolu ilə ölkədə arıların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, çoxaldılması və onların 

rayonlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və bu sahədə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi və ya həyata keçirilməsində iştirak edilməsi; 

2.1.3. bal arılarının yetişdirilməsi, bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, təsərrüfat 

sınağının aparılması və mühafizəsinin təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi barədə elmi-metodiki tövsiyələrin hazırlanması; 

2.1.4. arıçılıq məhsullarına olan tələbatın öyrənilməsi, onların istehsalının 

genişləndirilməsi sahəsində müssisələrin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, sahə üzrə 

idarəetmənin yaxşlaşdırılması məqsədi ilə təhlillərin aparılması və arıçılıq məhsullarının  

marketinqinin təşkili  üçün  təkliflərin hazırlanması; 

2.1.5. tədarük edilən arıçılıq məhsullarının, o cümlədən arı balının analizinin 

aparılması, məhsulların qablaşdırılmasının təşkili ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi;   

2.1.6. arıçılıq təsərrüfatlarının arı şanına olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə 

mumun emalı və arı şanının istehsalının təşkili; 

2.1.7. Oturaq arıçılıq üçün bal verən özülün yaradılması, bal verən ağac, kol və ot 

bitkilərinin toxumçuluğu və onun təkrar istehsalı üzrə tədbirlərin görülməsi;  

2.1.8. sahə standartlarının  hazırlanması üzrə təkliflərin verilməsi. 



3. Mərkəzin  məqsədi və vəzifələri 

 

3.1. Mərkəzin əsas məqsədi arıçılıqda seleksiya-damazlıq işinin yaxşılaşdırılması, 
yeni arı cinslərinin və populyasiyalarının genefondunun qorunub saxlanılması və 
təkmilləşdirilməsi, habelə mənşəyi bəlli yüksək məhsuldar bal arılarının yetişdirilməsi 
sahəsində fundamental və innovasiya xarakterli elmi-tədqiqat işlərini həyata keçirməkdən 

ibarətdir. 

3.2. Mərkəz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
● müasir seleksiya metodlarından, o cümlədən adaptiv seleksiya metodlarından 

istifadə etməklə, yüksək məhsuldar, yeni arı cinslərinin və populyasiyalarının 

yaradılmasını, onların seleksiya-damazlıq işlərinə aid məsələlərin tədqiq olunmasını və 

tətbiqini təşkil edir; 

● arıçılıq obyektlərinin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi, eləcə də arıçılıq  

subyektlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınmaqla əsaslandırılmış təkliflər hazırlayır;  

● arıçılığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi və nektar məhsuldarlığının artırılması 

üçün bal verən bitkilərin yetişdirilməsinin aqrotexniki üsullarını öyrənir və tətbiq edir; 

● istixana bitkisinin tozlandırılmasının yaxşılaşdırılması yolu ilə məhsuldarlığının 

artırılması məqsədilə bal arısı və bombus arıları üzərində tədqiqatlar aparır, arıçılıqda və 

bitkiçilikdə istifadə olunan biotexnoloji metodları öyrənir; 

● istehsal-texnoloji proseslərin və aqrozooekoloji parametrlərin öyrənilməsi, 

təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılması əsasında bal arılarının və bombus arılarının 

mütərəqqi bəslənmə texnologiyasını işləyib hazırlayır və istehsalata tətbiq edir; 

● arı xəstəliklərinə qarşı yeni mübarizə üsullarını öyrənir və tətbiq edir; 

● bal verən bitkilərin xəstəliklərinə və zərərvericilərinə qarşı səmərəli mübarizə 

üsullarını öyrənir və tətbiq edir; 

● arı ailələrinin çoxaldılması və səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə 

arı cinslərinin yetişdirilməsini və sınağını həyata keçirir; 

● damazlıq ana arıların saxlanılması, yemləndirilməsi və yetişdirilməsi sahəsində 

elmi-metodiki tövsiyələr hazırlayır; 

● arıçılıq sahəsində elmi tədqiqatların həyata keçirilməsində müvafiq elmi tədqiqat 

müəssisələrinin, tədqiqatçı alimlərin və mütəxəssislərin iştirakını təmin edir; 

● yeni arı cinslərin yaradılmasının metod və üsullarını hazırlayır, bu sahədə 

beynəlxalq təcrübəni öyrənir  və tətbiqi barədə təkliflər verir; 

● arıların saxlanmasına dair sahə standartlarının hazırlanmasında iştirak edir; 

● Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və xarici ölkələrin müvafiq elmi elmi-

tədqiqat müəssisələri (idarələri) ilə müqavilə əsasında birgə layihələr həyata keçirir, 

müqavilə əsasında həvəskar və peşəkar arıçılıqqla məşğul hüquqi və fiziki şəxslərin 

sifarişi ilə zəruri elmi-tədqiqat işləri aparır və  xidmətlər göstərir; 

● arıçılıq məhsullarının keyfiyyət analizlərini öyrənir, sınaqdan keçirir və arıçılıq üzrə 

mütəxəssislərin hazırlanması, ixtisaslarının artırılması və əlavə təhsilinin təşkilinə dair 

təkliflər hazırlayır; 

● fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq elmi konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, 

görüşlər keçirir, məcmuələr, bukletlər, kitabçalar, metodiki tövsiyələr və s. nəşr etdirir;      



● sahə üzrə elmi nailiyyətlərin, yeniliklərin və qabaqcıl təcrübənin mətbuat, radio, 

televiziya, həmçinin internet vasitəsilə təbliğ  edilməsini təşkil edir.  

● qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər vəzifələri yerinə yetirir. 

 
4. Mərkəzin  hüquqları 

 
Mərkəzin  aşağıdakı hüquqları vardır: 

● müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanlarının və məhkəmələrin sorğuları əsasında  

səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə rəy vermək;  

● Azərbaycan Respublikasının ərazisində mərkəzin filialının və dayaq məntəqəsinin 

yaradılması barədə vəsatət qaldırmaq; 

● arı cinslərinin sınaqdan keçirilməsi və çoxaldılması məqsədi ilə regionlarda elmi 

eksperimental təcrübə bazasının yaradılması barədə təklif vermək;  

● fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərə müqavilələr 

əsasında haqqı ödənilən xidmətlər göstərmək;  

● arıçılıq sahəsində proqramların, layihələrin hazırlanmasında və icrasında iştirak 

etmək;  

● arıçılıq məhsullarının satış-yarmarkasının təşkil etmək, bu sahədə sərgilər, elmi 

simpoziumlar və müsabiqələr keçirmək; 

● qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək. 

 

5. Mərkəzin  idarə olunması 

 

5.1.   Mərkəzə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən 

vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən rəis rəhbərlik edir.  

Rəis Mərkəzə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsən 

məsuliyyət daşıyır. 

5.5.  Mərkəzin rəisi: 

5.5.1.  mərkəzin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir; 

5.5.2. Mərkəzin strukturu barədə İnstituta təklif verir: 

5.5.3. Mərkəzin xərclər smetasını təsdiq edilməsi üçün İnstituta təqdim edir;  

5.5.4. İnstitut ilə razılaşdırmaqla mərkəzin işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 

edir; 

5.5.5. mərkəzin işçiləri üçün icrası məcburi olan əmr və göstərişlər verir, barələrində 

həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür; 

5.5.6. mərkəzin struktur bölmələrinin (şöbələrin və laboratoriyaların) əsasnamələrini 

təsdiq edir; 

5.5.7. Nazirliyin iş planında və kollegiyasının qərarlarında müvafiq tapşırıqların, 

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin əmr, sərəncam, qərar və 

göstərişlərinin, Nazirliyin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin və İnstitutun 

qərar və göstərişlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir; 

5.5.8. Mərkəzdə vətəndaşların qəbulunu və müraciətlərinə baxılmasını təmin edir; 

5.5.9. Mərkəzə ayrılan  büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarəti həyata 

keçirir; 



5.5.10. Mərkəzin fəaliyyəti, mərkəzə dövlət büdcəsindən ayrılan və qanunla qadağan 

edilməyən digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlərin xərclənməsinə dair hesabatları rübdə 

bir dəfə İnstituta təqdim edir; 

5.11. Mərkəzin elmi fəaliyyətinə nəzarət İnstitut tərəfindən həyata keçirilir. 

 

6. Mərkəzin fəaliyyətinə xitam verilməsi 
 

Mərkəzin fəaliyyətinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onun yenidən təşkil 

edilməsi (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə) və ləğv edilməsi yolu ilə 

Nazirlik tərəfindən xitam verilir.   

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 


