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Təhsil səviyyəsi 

• Bakalavr:Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti, Türk dünyası işlətmə fakültəsi. Bakalavr 
layihəsi:Azərbaycanda vergi sistemi: Hüquqi şəxslərin mənfəət və fiziki şəxslərin gəlir vergisi.  
(1999-2003). 

 
• Magistratura:Türkiyə Respublikası Sakarya universiteti, sosial elmlər institutu, biznesin idarə 

edilməsi fakültəsi, Biznesdə idarəetmə və təşkiletməixtisası(2003-2005). Magistr işi: Strateji 
ittifaqlar baxımından konsorsium: Bakı Tiflis Ceyhan neft boru xətti nümunəsində. Elmi Rəhbər:  
Prof. Dr. Recai Coşkun.  2006-ci il fevral ayında təhsil nazirliyinin əmri ilə diplomun ekvivalentliyi 
təsdiq olunub.   

 
• Doktorantura (PhD):Türkiyə Respublikası SakaryaUniversiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Biznesin 

idarə edilməsi fakültəsi, biznesdə idarəetmə və təşkiletmə ixtisası (2003-2005). Doktorluq 
işi:Azərbaycanın milli rəqabət gücü: TOWS matrisi və almaz modelli bir analizi(2006-2010). Elmi 
Rəhbər:  Prof. Dr. Recai Coşkun. 2012-ci ilin fevral, AAK №5 əmri ilə doktorluq diplomu 
nostrifikasiyası olunub. 
 

• II Doktorantura: Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti doktorantura mərkəzi. Doktorluq 
işi:Azərbaycanın davamlı milli  rəqabət gücünün inkişaf etdirilməsində klasterləşmə 
problemləri.(2015) 

 
Əmək fəaliyyəti 

• 2010-2011: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində ştatdankənar 
müəllim. Əmr 60.3. 14.09.2010 

• 2011-2012: Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti, biznes inzibatçılığı kafedrasında müəllim. Əmr. 
10.3. 25.02.2011 

• 2013 - Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti, biznes inzibatçılığı kafedrasında baş müəllim. Əmr. 
08.3. 28.01.2013 

• 2013-2014 Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti, iqtisadiyyat və işlətmə kafedrasında baş müəllim 
və ictimai əsaslarla kafedra müdir müavini. Əmr. 09.3. 29.01.2013 

• 2014-  Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti, iqtisadiyyat və işlətmə kafedrasının elmi adsız dosent. 
Əmr 13.3. 25.02.2014 

• 2014- Azərbaycan dövlət iqtisad universiteti, iqtisadiyyat və işlətmə kafedrasının müdir əvəzi. Əmr 
37.3. 30.04.2014 

• 2014- Türk dünyası işlətmə fakültəsinin idarə heyətinin və Azərbaycan dövlət iqtisad universitetinin 
böyük elmi şurasının üzvü. Əmr. 77.1 

 
Beynəlxalq elmi jurnallarda nəşr edilən məqalələri 

• Analysis of the application of social responsibility by domestic businesses in Azerbaijan and its 
influence on the competitiveness of the country. Beynəlxalq sosial məsuliyyət araşdırmaları jurnalı, 
may 2011, Sern nəşriyyatı, İngiltərə, ISBN 978-0-9551577-4-5 

• Analyzing of investment strategies of local companies in Azerbaijan: problems and solutions. 



Beynəlxalq biznes və menecment akademiyası jurnalı, ABŞ, China-USA business review volume 12, 
number 8, august 2013 (serial number 122). ISSN 1537-1514). CBSN 270b0070 

• Impact of foreign direct investment to economic growth of country in Azerbaijan: problems and 
solution.GSTF digital library, GSTF-DL 2013. ISSN: 2010-4804, DOI: 10.5176/2251-
2012_qqe13.39. Sinqapur 

• Azerbaycan”da girişimciliğin turizm alanındaki geliştirme ve yatırım stratejilerinin analizi: 
Academic journal of tourism and management researcher. Nişantaş universiteti nəşriyyatı, 15 
Dekabrl 2014, ISSN 2148-5771 

• Impact of The Human Resource Departmnent‘s Career Development Strategy to Companies 
Competitive Power; Azerbaijan Case Study, International Journal of Public Administration and 
Management, Available online at Copy right, IJPAAM, Vol (1), Issue (3), 66-76, 2015 

• Döviz Piyasalarindaki Stratejik Uygulamalar: Azerbaycan Örnegi/Strategic Applications In Foreign 
Exchange Markets: The Case Of Azerbaijan. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 7(28), p.78.P-
ISSN 1308-8041 

• "Corporate citizenship and social responsibility: in terms of scientists." American Academic & 
Scholarly Research Journal: 2015 May 31;7(3). ISSN2162-321X (print) 

• An Analysis of Youth Employment in Azerbaijan Success of Leadership.(Journal Article) Expert 
Journal of Business and Management, 4 (1), pp. 1-5, 2016, ISSN: 2344-6781. 

 
Beynəlxalq elmi tədbirlərdə məruzə edilmiş və məruzələr kitabında nəşr edilmiş tam mətn 
elmi məqalələri 

• Bir stratejik işbirliği olarak Bakü-Tiplisi-Ceyhan petrol boru hattı, IV. Türk dünyası beynəlxalq 
sosial elmlər konfransının materialları, Cellalabad kommersiya universiteti, Qırğızıstan, Sakarya 
universiteti nəşriyyatı, iyun 2005. ISBN 975-7988-28-6 

• Bir girişimcilik örneği olarak uluslararası ortak girişimlerin başarı kriterleri, BTC örneği. II. 
Beynəlxalq elmi sahibkarlıq konfransının materialları, Qırğızıstan, Bişkek, Manas universiteti 
nəşriyyatı, may 2006. ISBN 9967-23-748-1 

• Takım bazlı performans değerleme, idarəetmə və təşkilatlandırma konfransının materialları, İstanbul 
mədəniyyət universiteti, Türkiyə, Antalya, Gm nəşriyyatı, İstanbul, may 2008. ISBN. 978-975-69-
57-80-6 

• Ülkeler ve konsorsiyumların karşılıklı beklentilerinin stratejik analizi ve önemi, VII. Orta anadolu 
biznes inzibatçılığı konfransının materialları, Hitit universiteti İİBF nəşriyyatı, may 2008. ISBN 978-
975-440-365-7 

• Aile işletmelerinde yöneticilerin örgütsel bağlılığın güçlendirilmesinde izlediği stratejiler. (Sakarya 
organize sanayi bölgesi). VII. Orta anadolu biznes inzibatçılığı konfransının materialları, Türkiyə, 
Corum, Hitit universiteti İİBF nəşriyyatı, may 2008. ISBN 978-975-440-365-7 

• Turizmde yeni boyut yaşlı bakım hizmetlerine yönelik girişim modelleri.III. Milli turizm konfransının 
materialları, Balıkesir universiteti, Türkiyə, Balıkesir, nobel nəşriyyatı,  Ankara, aprel 2008. ISBN 
978-605-395-108-7 

• İşletmeler açısından konsorsiyum ve konsorsiyum sözleşmelerinin alt yapısı ve önemi.VI. Anadolu 
biznes inzibatçılığı konfransının materialları, Ankara, Türkiyə, boyut nəşriyyatı, Ankara, may, 2007. 
ISBN. 978-975-8626-02-1 

• Dengeli sonuç kartları (balanced scorecard) ve insan kaynakları yönetiminde oluşturulması.I. 
Balkanlarda beynəlxalq sosial elmlər konfransının materialları, Priştina universiteti, Kosova, Priştina 
universiteti nəşriyyatı, may, 2009. ISBN 978-975-7988-43-4 

• Yerli ve yabancı markalı ürünlerin değerlendirilmesinde köken ülke faktörünün rolü: Azerbaycan 
örneği, I. Balkanlarda beynəlxalq sosial elmlər konfransının materialları, Priştina universiteti, 
Kosova, Priştina universiteti nəşriyyatı, may, 2009. ISBN 978-975-7988-43-4 

• Yeni dünya ekonomisinde Azerbaycan’ın ulusal rekabet gücünün geliştirilebilmesinde sürdürülebilir 
verimlilik stratejileri.XVI. Dünya məhsuldarlıq konfransı və Avropa məhsuldarlıq konfransının 
materialları, Türkiyə, Antalya, produktiv nəşriyyatı. Oktyabr 2010, ISBN 978-975-440-338-6 

• Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının Azerbaycan’ın ulusal rekabet gücünün geliştirmesine etkisi, 
II.  Balkanlarda beynəlxalq sosial elmlər konfransının materialları, Priştina universiteti nəşriyyatı, 
may 2010, Kosova, ISBN 978-975-7988-43-4 



• Azerbaycan’ın dış ticaret performansındaki yeni yönelimler ve ihracatın rekabet gücü analizi. VII. 
KOM və məhsuldarlıq konfransının materialları, İstanbul mədəniyyət universiteti nəşriyyatı, oktyabr 
2011, ISBN 605-4233-63-0 

• Azerbaycan’da girişimcilik faaliyetlerinin durumu ve çağdaş girişimcilik sisteminin geliştirilmesi 
stratejilerinin önemi. VII. KOM və məhsuldarlıq konfransının materialları, İstanbul mədəniyyət 
universiteti nəşriyyatı, oktyabr 2011, ISBN 605-4233-63-0 

• Azerbaycan kamu mali sistemindeki gelişmeler ışığında kamu harcamaları finansmanının 
sürdürülebilirliği. III. Beynəlxalq Balkanlarda sosial elmlər konfransının materialları, Bosnia-
Hersaqovina. ISBN 978-975-7988-43-4 

• Avrupa birliği eğitim programlarının Azerbaycan’a uygulamaları: Sorunlar ve çözüm önerileri 
(Erasmus mundus örneği). Beynəlxalq yüksək təhsil konferansı. Yeni istiqamətlər və problemlər. 
İstanbul, may 2011, cilt 1, bölüm vıı,  ISBN: 978-975-7912- 

• Küreselleşme sürecinde Azerbaycan’da marka bilinirliği ve algılamalarının ülke açısından stratejik 
önemi. IX-Türk dünyası beynəlxalq sosial elmlər konfransının materialları, TDAV yayınları. 
İstanbul, may 2011, ISBN 978-975-498-211-4 

• Analysis of the development strategies of islamic banking in Azerbaijan: Problems and 
solutions.international conference on islamic economy and business (ICIEB 2012).Mara Texnologiya 
universiteti nəşriyyatı. Malayziya, E-ISBN 978-96711006-1-5. 

• Modernizimden postmodernizme gecit sürecinde dönüşümcü liderliğin ortaya çıkması ve dönüşümcü 
liderliğin temel varsaymları. TDAV yayınları. Ukraniya, may 2011, ISBN 978-975-498-211-4. Milli 
yayın no: 2012‐34‐y‐0147‐263 

• Çevresel unsurların pazar odaklılık- performans ilişkisine etkisi. X-Türk dünyası beynəlxalq sosial 
elmlər konfransının materialları, TDAV yayınları. Ukraniya, may 2011, ISBN 978-975-498-211-4. 
Milli yayın no: 2012‐34‐y‐0147‐263 

• DEF`nun küresel rekabet endeks  (2011-2012) verileriyle Azerbaycan ve balkan ülkelerinin 
karşılaştırmalı analizi. IV. Beynəlxalq Balkanlarda sosial elmlər konferansının materialları, 
Makedoniya. ISBN TK: 978-605-4735-08-2 

• Azerbaycan`ın Bölgesel Kalkınma Politika ve Stratejilerinin Analizi: Sorunlar ve çözüm önerileri, V. 
Beynəlxalq Balkanlarda sosial elmlər konferansının, Sakarya Universiteti nəşriyyatı, ISBN: 978-605-
4735-29-7, Serbiya 

• Azerbaycan’da Turizm Sektörünün Rekabet Gücünün Belirlenmesi Stratejisi ve Durum Analizi, 2. 
International Congress of Tourism and Mangement Researches, Sakarya universiteti nəşriyyatı, 5 
Eylül (September) 2015 
 

Beynəlxalq elmi tədbirlərdə məruzə edilmiş və məruzələr kitabında xülasəsi nəşr edilmiş 
elmi məruzələri 
• Azerbaycan’da Uygulanan Gelişme Stratejilerinde Girişimciliğin Etkili Rolünün Analizi. Beynəlxalq 

Kiçik Sahibkalrıq Konfransi materialları, TÜMSİAD, AJANSFA yayınları. İstanbul 
 
Milli resenziyalı elmi jurnallarda nəşr edilən məqalələri 

• Rəqabət strategiyası perspektivindən məlumat iqtisadiyyatının iqtisadi böyümə üzərində təsiri, 
Azərbaycan milli elmlər akademiyası, AMEA, gəncə regional elm mərkəzi, xəbərlər məcmuəsi 
jurnalı. Elm nəşriyyatı, no 37. Gəncə 2009. IJBN 5-8066-1638-4   

• Milli yenilik sisteminin inkişaf etdirilməsinin ölkələrin rəqabət gücünə təsiri, Azərbaycan milli elmlər 
akademiyası, AMEA, Gəncə regional elm mərkəzi, xəbərlər məcmuəsi jurnalı. Elm nəşriyyatı, no 39. 
Gəncə 2010. IJBN 5-8066-1638-4   

• İnsan resurslarının idarə edilməsində məlumat sistemlərinin nəzəri infrastrukturu və əhəmiyyəti, 
Azərbaycan dövlət aqrar universitetinin elmi əsərlər jurnalı, no 45, Azərbaycan, Gəncə, 2009 

• Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunun rəqabətlilik vəziyyətinin analizi, Azərbaycan dövlət aqrar 
universitetinin elmi əsərlər jurnalı, no 47, Gəncə, Azərbaycan, 2010 

• Esping Andersenin rifah dövlət nəzəriyyəsinin ölkələrin milli rəqabət gücünün inkişaf etdirilməsi və 
əhəmiyyəti, Azərbaycan milli elmlər akademiyası, AMEA, Gəncə regional elm mərkəzi, xəbərlər 
məcmuəsi jurnalı n-42, elm nəşriyyatı, 2010. IJBN. 5-8066-1638-4 

• Kosova ve Makedonya`ın Türkiye ile dış ticareti, ticari ilişkilerinin gelişimi ve geleçketi seyri. 2009-



2015. Sivilizasiya jurnalı, Bakı Avrasiya universitetinin nəşri, 9/ 15. 2015. 

 
Kitablarda nəşr olunan bölmələri 

• Haydar Alıyevin Azerbaycan ekonomisine uyguladığı reform ve politikaların ülkenin ulusal rekabet 
gücünün geliştirilmesine açyığı yol. Haydar Aliyev Azerbaycan devletinin kürüçüsü ve gururu, 
kitabında bölüm. Stil matbası, İstanbul, ISBN 978-605-89009-0-5 

• Sosyal bilimlerde temellendirilmiş kuram (Grounded Theory), Sakarya universiteti, A.F. Məslək 
yüksək kollecinin redaktorlu kitabı. Sakarya nəşriyyatı, yanvar, 2010. ISBN 987-975-7988-67-0 

• Küresel işletmelerin stratejik ittifak kurma politikalarının teorik ve stratejik analizi, Qlobal 
ekonomide yeni yönelimler kitabı. XV bölüm. 

 
Kitabları 

• Keyfiyyəti idarəetmə sistemi, dərs vəsaiti 
• Qlobal iqtisadiyyatda yeni istiqamətlər, dərslik (elmi redaktor) 

 
Tədris proqramları 

• Mikro iqtisadiyyat • Təşkilati davranış 
• Biznesdə ictimai əlaqələr • Makro iqtisadiyyat 
• İqtisadiyyatın əsasları • Biznesdə strateji idarəetmə 

 

 
Beynəlxalq elmi konqres və jurnalların redaksiya, elm və təşkilat komitəsinin üzvlülüyü 

• 2010-    Uluslararası balkanlarda sosial bilimler kongresi təşkilat və elm komitəsinin üzvü 
• 2010-    Beynəlxalq Türk dünyası ictimai elmlər konfransının təşkilat və elm komitəsinin üzvü 
• 2010-    Dünya korporativ sosial məsuliyyət şəbəkəsinin üzvü 
• 2012-    Beynəlxalq biznes inzibatçılığı və KSM konfransının koordinatoru 
• 2013-    International congress of tourism and management researches təşkilat komitəsi   üzvü 
• 2013-    Academic journal of tourism and management researcher redaksiya komitəsinin  üzvü 
• 2015-    Eurasian academy of sciences social sciences journalında elm komitəsinin üzvi 
• 2015-   International journal of public policy and management jurnalının redaksiya şurasının üzvü 
• 2014-    Türk dünyası genç sosyal bilimciler kongresinin təşkilat komitəsinin üzvü 
• 2014-    Uluslararası kop bölgesel kalkınma sempozyumunun elm komitəsinin üzvü 
• 2015-    Uluslararası muhasebe ve finans araştırmaları kongresinin təşkilat komitəsinin üzvü      
• 2016-    Uluslararası multidisipliner konferansında elm komitəsinin üzvü 
• 2016-    International congress on economics and businesselm komitəsininüzvü 

 
Yerli və beynəlxalq layihələrdə iştirakı 

• 1999–2003:  Yay aylarında, SCI (Service Civil International),  AEGEE,  ISW, AYFO və.s 
beynəlxalq təşkilatlarınAvropa ölkələrində təşkil etdikləri beynəlxalq gənclər layihələrində 
müxtəlif vaxtlarda iştirakçı.  

• 2010-cu ildən     : WB, SOS uşaq kəndi, Save the Children, UNDP, Avrasiya fondu, Avropa 
komissiyası və. s beynəlxalq və yerli  təşkilatların layihələrində müxtəlif vaxtlarda müqavilə 
əsasında ekspert, tədqiqatçılıq, idarə heyətinin üzvi və layihə koordinatoru. 

• 2003–2005: Türkiyə respublikası Sakarya universiteti sosial elmlər institutunda  mütəxəssis 
• 2005–2006: Gələcəyə körpü gənclər ictimai birliyində beynəlxalq düşərgələr üzrə kordinator 
• 2014- 2015: JCI (Junior Camber İnternational) gənc sahibkarlar və liderlər birliyi, Azərbaycan ölkə 

prezidenti və təsisçisi 
 
1999- cu ildən bu günə dünyanın müxtəlif ölkələrində (ABŞ, İngiltərə, Braziliya, Malayziya, Tailand, Avropa 
ölkələri, Post Sovet ölkələrində və. s) 60-dan çox beynəlxalq, otuza yaxın yerli müxtəlif mövzularda 
sertifikatlı seminarlarda, elmi konfranslarda, könüllülük işlərində, təhsil kurslarında, tələbə forumlarında, yaz 



universitetlərində iştirak etmişdir.   

 
Tədris etdiyi bakalavr və magistr dərsləri 

 
Kurs 

 
Dərsin Adı 

Həftəlik Saat Tələbə Sayı 

Nəzəri Praktiki 
 Bakalavr    

IV kurs Strateji idarəetmə və müəssisə siyasəti 30 15 60 
I kurs Mikro iqtisadiyyat 30 15 55 
II kurs Menecment 20 10 45 

 Magistratura    
I kurs İctimai elmlərdə tədqiqat metodları 20 10 40 
I kurs Qlobal iqtisadiyyatda yeni istiqamətlər 30 15 20 
I kurs Menecment iqtisadiyyatı  (MBA) 30 15 64 
I kurs Biznesdə strateji idarəetmə 30 15 27 
I kurs Beynəlxalq münasibətlərdə siyasi 

iqtisadiyyat 
30 15 20 

 
Magistratura elmi rəhbərliyi 

• Misir Məmmədov:Sektörel rekabet gücüne kavramsal yaklaşim ve Azerbaycan’da turizm 
sektörünün rekabet gücü analizi (Müdafiə edilib). 

• Altay Əliyev:Azerbaycan`da islam bankaçılığının gelişme sorunları ve çözüm önerileri(Müdafiə 
edilib). 

• Fuad Əkbərov:Azerbaycan”da bölgesel ekonomik kalkınma politikaları ve projeleri (Müdafiə 
edilib). 

• Gülər Əmirova:Azerbaycan’da kamu yatırım politikaları: sorunlar ve çözüm önerileri (Müdafiə 
edilib). 

• Bənövşə Aslanova:Azerbaycan”da faliyet gösteren işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk ve 
sosyal girişimcilik anlayışı: Sorunlar ve çözüm önerileri(Müdafiə edilib). 

• Aynur Qasımova:Azerbaycan”da kadın girişimciliğin gelişim sorunları ve çözüm önerileri(Müdafiə 
edilib). 

• Bahar Aslanova:Müəssisənin texniki bazasının təzələnməsində lizinqin rolu: Azərbaycan 
müəssisələri nümunəsində(Müdafiə edilib). 

• İbrahim Aslanlı:Azerbaycan’da yerel  işletmelerin rekabet gücü: sorunları ve çözüm önerileri. 
• Xəyalə Bəşirova:Azerbaycan’da petrol dışı sektörlerin geliştirilmesinde kümelenme modeli önerisi; 

uygulama, yönetimi ve stratejık analizi. 
• Turanə Əlizadə:Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için yeni yönetim tekniklerinin 

önemi: Azerbaycan bankaları üzerine bir araştırma. 
 
Mükafat və təltifləri 

• 2006–2007-ci il Sakarya universitetin Süleyman Dəmirəl kitabxanası tərəfindən bakalavr üstü 
tələbələri arasında universitet birincisi olduğuna görəmükafat. 

• Türkiyə Respublikası İstanbul Azərbaycan baş konsulluğu tərəfindən Heydər Əliyevin adına 
keçirilən elmi məqalə yaraşmasında iqtisadiyyat sahəsində birinci yeri tutduğuna görə mükafat. 
Məqalə kitabda nəşr edilib. 

• 5 Oktyabr 2016-cı il beynəlxalq müəllimlər günü münasibəti ilə, Azərbaycan dövlət iqtisad 
universiteti (UNEC) rektorunun əmri ilə elmi-pedaqoji fəaliyyətinə və universitetin ictimai 
həyatındakı fəal iştiraklarına görə fəxri fərmanla təltif edilib 

Şəxsi bacarıq və maraq sahələri 



• Xarici Dil: İngiliscə (Orta), Rusca (Orta), Türkcə  (Əla) 
• Kompüter:  Windows XP, Microsoft Office XP, Network, SPSS, Internet Explorer 
• Maraq Sahələri: Elmi Araşdırma, təşkilatçılıq, səyahət, idman (güləş üzrə idman ustası namizədi) 

 
 


