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Bakı şəhəri

19 aprel 2017-ci il

Akademik Akif Hacıyevin
80 illik yubileyi haqqında
08 dekabr 2017-ci ildə Azərbaycan riyaziyyat elminin görkəmli nümayəndəsi akademik
Akif Hacıyevin 80 illik yubileyidir. Akif Cəfər oğlu Hacıyev 1937-ci il dekabr ayının 8də Bakı şəhərində

anadan

olmuşdur.

O,

1955-1960-cı

illərdə Azərbaycan

Dövlət

Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsində ali təhsil almışdır. Akademik Akif Hacıyev
1960-1992-ci illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi
işçi, elmi katib, şöbə müdiri, 1992-1999-cu illərdə Ankara Universitetinin dəvətli professoru
(Türkiyə), 1999-2001-ci illərdə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda şöbə müdiri
vəzifələrində çalışmışdır. O, 2001-ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 2001-ci ildən
AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin akademik-katibi və 2013-cü ildə
AMEA-nın vitse-prezidenti seçilmişdir. Akif Hacıyev 2004-2013-cü illərdə ictimai əsaslarla
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmışdır.
Akademik Akif Hacıyev 2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika üzrə ekspert şurasının sədri,
2010-2015-ci illərdə Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin prezidenti olmuş, “Transactions of
NASA” (riyaziyyat və mexanika seriyası) və “Azerbaiyan journal of Mathematics” jurnallarının
baş redaktoru, “Механика машин, механизмов и материалов” (Minsk şəhəri,

Belarus)

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
O, 100 dən çox elmi əsərin (onlardan 75-i xaricdə tanınmış elmi jurnallarda nəşr edilib)
və 4 monoqrafiyanın müəllifi olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında riyaziyyat üzrə 27 fəlsəfə və
1 elmlər doktoru hazırlanmışdır.
Akademik Akif Hacıyev qeyri-məhdud oblastlarda bir və çoxdəyişənli funksiyaların xətti
müsbət operatorları ardıcıllıqlar ilə çəkili fəzalarda yaxınlaşması nəzəriyyəsini qurmuş,
analitik funksiyalar fəzalarında xətti k-müsbət operator anlayışı vermiş və bu operatorların
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müxtəlif oblastlarda analitik funksiyaların yaxınlaşmasında mühüm rolunu göstərmişdir. O,
çoxölçülü sinqulyar inteqralların simvollarının hamarlıq nəzəriyyəsini yaratmış, onun Furye
multiplikatorları nəzəriyyəsində tətbiqini öyrənmiş, çoxdəyişənli tam funksiyaların indikator
diaqramları vasitəsilə Bernşteyn tipli bərabərsizliklər isbat etmişdir.
Akademik Akif Hacıyevin xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o, 2004cü ildə “Şöhrət” ordeni, 2005-ci ildə Əməkdar elm xadimi adı ilə təltif edilmişdir.
Akademik Akif Hacıyevin Azərbaycan riyaziyyat elminin inkişafında xidmətlərini nəzərə
alaraq və 80 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət
Heyəti QƏRAR ALIR:
1. 6-8 dekabr 2017-ci il tarixində akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr
olunmuş "Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri" adlı beynəlxalq konfransı
keçirilsin.
2. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuna (fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Misir Mərdanov) tapşırılsın ki, beynəlxalq konfransın keçirilməsindən irəli gələn
təşkilati məsələlərin həlli təmin edilsin.
3. AMEA

Rəyasət

Heyəti

aparatının

İctimaiyyətlə

əlaqələr

və

elmin

populyarlaşdırılması idarəsinin rəisi, Zülfüqar Fərzəliyevə tapşırılsın ki, akademik
Akif Hacıyevin həyat və fəaliyyəti haqqında materialların KİV-də işıqlandırılması
təmin edilsin.
4. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə
həvalə edilsin.

