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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1971-ci il fevralın 5-də Bakı şəhərində anadan olub. 

 1978-1988-ci illərdə Bakı şəhəri 6 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb. 

 1988-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini “Rus dili və ədəbiyyatı” 

ixtisası üzrə  təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.  

 Ailəlidir, iki övladı var.  

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 2000-2005-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasının dissertantı olub. 

 2007-ci ildə “Müasir qeyri-salvyan mənşəli müəlliflərin yaradıcılığında türkizmlərin 

linqvoetnoüslubi təhlili (Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasında)” mövzusunda dissertasiya müdafiə 

edib və  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 

 2014-cü ildən elmlər doktoru proqramı üzrə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun „Nəzəri 

dilçilik“ şöbəsinin dissertantıdır və „Dünya dil mənzərəsinin əsas konseptual modelləri (Türk və 

Salavyan dilləri əsasında)“ doktorluq dissertasiyası mövzusu üzərində araşdırma aparır.  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 1994-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasında baş laborant. 

 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində saathesabı müəllim. 

 2012-2015-ci illərdə  BDU-nun  «Türkoloji araşdırmalar»  ETL-də elmi işçi. 

 2015-2017-ci illərdə  BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar»  ETL-də böyük elmi işçi. 

 2017-ci ildən BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar»  ETL-də aparıcı elmi işçi. 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 Türkologiyaya giriş 

 Qədim türk dili 

 Latın dili 

 Rus dili  

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 Türkologiya 

 Türk dillərinin leksikası 

 Koqnitiv dilçilik 

 Müqayisəli tarixi tipologiya 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2003, Bakı, Azərbaycan. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr 

olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı.  

 2006, Bakı, Azərbaycan. “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans. 

 2008, Bakı, Azərbaycan. Prof. M.Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 

Respublika elmi konfransı.   

 2009, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin  90 -illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi 

konfrans. 

 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 

Respublika elmi konfransı.  

 2011, Bakı, Azərbaycan. BDU. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci 

ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri 

konfrans. 

 2011, Qazan, Rusiya. “Türk dillərinin dialektologiyası, tarixi və qrammatik strukturu” mövzusunda 



Beynəlxalq türkoloji konfrans. 

 2012, Leninqrad, Rusiya. A.S.Puşkin adına Leninqrad Dövlət Universiteti “Tərcümə, dil, mədəniyyət” 

mövzusunda IV beynəlxalq  elmi-nəzəri konfrans.     

 2013, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universiteti, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfrans. 

 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan 

olunmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir 

problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı. 

 2013, AMEA Ədəbiyyat İnstitutunda Ç.Aytmatovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans. 

 2015, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti. Görkəmli ictimai xadim, Xalq şairi, akademik 

Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və 

Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans 

 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq İsmayıl 

oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın 

yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı 

 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir 

türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransı. 

 2016, Moskva, Rusiya. “Türkologiyanın müasir problemləri dil-ədəbiyyat-mədəniyyət” mövzusunda 

Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. 

 2016, Bakı, Azərbaycan. “Journal Citation Report – Elmi işlərin nəşr/çap olunması üçün jurnalların 

tapılması” mövzusunda treninqlərdə iştirak edib və sertifikata layiq görülüb. 

 2017, Kazan, Rusiya. «Dəyişən dünyada türk xalqlarının ənənəvi mədəniyyəti» mövzusunda I 

Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans.  
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və tətbiqi araşdırmalarının aspektləri”, VI Beynəlxalq konqresinin materialları, Pyatiqorsk, s. 211-223  
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problemləri elmi-nəzəri konfrans, Bakı, 18-19 may, s. 264-269 
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tədrisi, № 4 (230), s. 65-68  
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 2012, “Manas” eposunda türk şüurun xüsusiyyətləri (qəzəbli ruh konsepti əsasında) // A.S. Puşkin adına 

Leninqrad Dövlət Universiteti IV beynəlxalq  elmi-nəzəri konfrans, “Tərcümə, dil, mədəniyyət”,           

s. 53-56 

 2013, Türk dillərinin dini etiqadlar sistemində bəzi etnomədəni leksemlər haqqında Bəkir Çobanzadənin 

tükoloji irsi // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubiliyenə həsr 

olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi 

konfransının materialları, 31 may 2013-cü il, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 47-52 

 2013, Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir 
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Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 360-364 

 2013, Çinqiz Aytmatovun   yaradıcılığında   türk  təfəkkürünün   bədii  inikası // AMEA Ədəbiyyat 

İnstitutu Ç.Aytmatovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, s. 123-130 

 2014, Maddi mədəniyyət leksikası (qıpçaq dillərin materialında) // Ramiz Əsgərə nəfis ərməğan, Bakı, 

MBM, s. 278-284 

 2014, Türk dil şüurunda “xeyirxah ruh “ və “qəzəbli ruh” konseptləri // Gəncə Dövlət Universitetinin 

Elmi Xəbərləri, № 3, s. 145-154 

 2014, Qədim türk dil şüurunda ölüm konseptinin reallaşması // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnal. № 4, BDU, s. 124-129 

 2015, Türk dil şüurunda “ruh” konsepti // Filologiya məsələləri, № 7. s. 10-14 

 2015, Türk dillərinin etnoqrafik leksikası (qıpçaq dillərin materialında) Tükoloji araşdırmalar-1, Bakı, 

Elm və təhsil s. 7-66 

 2015, Dünyanın türk dilləri mənzərəsində “qəzəbli ruh” konsepti // Vyatsk Dövlət Humanitar 

Universitetinin xəbərləri, № 5, s. 100-105 

 2015, Dünyanın slavyan dilləri mənzərəsində “qəzəbli ruh” konsepti // Bəxtiyar Vahabzadənin anadan 

olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual 

problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, s. 293-296 

 2016, Qədim türk dili şüurunda  “ölüm” konseptinin spesifikası // Akad. T. Hacıyevin 80 illiyinə həsr 

olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” Respublika Elmi Konfransının materialları, 

Bakı, s. 89-92 

 2016, Ç. Aytmatovun əsərlərində türk dil mənzərəsi // Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans “Türkologiyanın 

müasir problemləri dil-ədəbiyyat-mədəniyyət”,  Moskva, s. 579-583 

 2016, Dünya türk dil mənzərəsinin əsas konseptual modelləri // Birinci Türkoloji Qurultayın 90 –illik 

yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” (problemlər və perspektivlər) 

“Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, s. 286-289 
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 2015-ci ildən BDU-da fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurası nəzdində Elmi Seminarın elmi katibi. 

 

 

 

 


