
 
 
 
 
Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan ____________________________183 

SADIQ HÜSEYNƏLİ oğlu VƏLİYEV 

(1946-2010) 

 

 

 

 

Sadıq Hüseynəli oğlu Vəliyev 1946-cı ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Şərur rayonunda anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. 1973-cü ildə 

Azərbaycan EA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi nəzdindəki 

Birləşdirilmiş Şurada akad. F.Q. Maqsudovun elmi rəhbərliyi altında “Bütün oxda 

Dirak tipli sistemin spektral xassələrinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik  

dissertasiyazını müdafiə etmişdir. 1978-ci ildə 01.01.01-Riyazi analis ixtisası üzrə 

dosent elmi adı almışdır. 

1968-1977 illərdə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstituttunda əyani 

aspirant, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləyib. 1977-2000-ci ildə 

Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim, kafedra müdiri, fizika-riyaziyyat 

fakültəsinin dekan müavini, dekan vəzifələrində işləmişdir. 2000-2003-cü illərdə 

Azerbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan filialının direktoru və 2003-cü 

ildən isə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru vəzifəsində işləyib. 2005-ci 

ildən Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı oluşdur. 
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2006-cı ildə “Bəzi kəsilən operatorların məxsusi funksiyalarının spektral 

xassələri” mövzusunda fizika-riyyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq 

üçün doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əmsalları müxtəlif cırlaşma dərəcələrinə malik 

ikiqat eksponent sistemlərinin bazislik məsələlərinə ilk dəfə S.Q. Vəliyevin 

işlərində baxılmışdır. Bu istiqamətdə S.Q. Vəliyev, öz növbəsində, çəkili Xardi 

siniflərinə baxmış (daha doğrusu, özünə məxsus şəkildə bu sinifləri daxil etmiş) 

və bu siniflərdə müəyyən cırlaşma əmsalına malik analitik funksiyalar üçün 

Riman məsələsini tam tədqiq etmişdir. Alınan nəticələr Lebeq fəzalarında 

yuxarıda qeyd etdiyimiz eksponent sistemlərinin bazislik xassələrinin tam 

araşdırılmasına tətbiq edilmişdir. S.Q. Vəliyevin bu işi qeyri məhdud operatorun 

təsirinə malik bazisləri istiqamətinə böyük töhvədir. 

S.Q. Vəliyev 2 monoqrafiya və 90-dan çox elmi işlərin müəllifidir. Onun 

məqalələri «Дифференциальные уравнения», «Журнал математической 

физики, анализа и геометрии», «Украинский математический журнал», 

«Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute», «Academic Open Internet 

Journal», «Mathematics University of Texas» və s. kimi nüfuzlu elmi jurnallarda 

dərc olunmuşdur. 

Sadiq Hüseynəli oğlu Vəliyevin çoxillik elmi, pedaqoji və ictimai 

fəaliyyəti yüksək quymətləndirilmişdir. O, Azərbaycan təhsili və elminin 

inkişafındakı xidmətlərinə görə müstəqil Azerbaycan Respublikasının ali mükafatı 

olan“Şöhrət” ordeni ilə tiəltif edilmişdir. 

Səmimi insan, alim və pedaqoq Sadıq Vəliyevin əziz xatirəsi onu 

tanıtanların qəlbində hamişə yaşayacaq. 
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