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01-02 Haziran 2018'de Bakü Devlet Üniversitesi`nde ünlü Türkolog, Prof. Dr. Bekir 

Çobanzaden`in 125. yıldönümünde adanmış “Azerbaycan Dili: Dün ve Bugün” konusunda uluslararası 

konferans düzenlenecektir.  

Konferansa katılım tam bildiri metni üzerinden gerçekleşecek. Makaleler 01 Mayıs 2018 tarihine 

kadar bekir.cobanzade@mail.ru adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilecek makaleler 

işleme konulmayacaktır. 

Bildiri metninin dili: Azerbaycan, Türk, Rus ve İngiliz dilleri. 

Konferansın takvimi 

Makalelerin gönderimi için son tarih: 01 mayıs 2018 

Kabul edilen makalelerin ilan edilmesi: 10 mayıs 2018 

Konferansın tarihi: 01-02 haziran 2018  

Konferansla ilgili bilgiler yazarlara elektronik posta yoluyla bildirilecektir. 

Konferansın konuları 

 Bekir Çobanzade`nin hayatı ve eserleri  

 Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) döneminde dil politikası 

 Küreselleşme sürecinde Azerbaycan Türkçesi  

 Azerbaycan Türkçesinin fonetik, leksik ve gramer yapısı  

 Türkoloji açısından Azerbaycan Türkçesi    

 Azerbaycan Türkçesinin devlet dili olarak gelişme tarihi ve bölgesel konumu 

 Azerbaycan Türkçesi mükayeseli araştırmalarda   

 Lingvo Kulturoloji açıdan Azerbaycan Türkçesi    

 Azerbaycan Türkçesi dünya dilcilerinin araştırmalarında  

 Azerbaycan Türkçesinin Sosyolengüistik yönleri  

 Azerbaycan Türkçesinin öğretim sorunları    

 Azerbaycan Türkçesi  ve Kitle İletişim Araçları  

 Azerbaycan Türkçesi internette    

 Türk dillerinden biri olarak Azerbaycan Türkçesi   

 Azerbaycan Türkçesinin üslupları ve konuşma kültürü 

 Azerbaycan Türkçesinde terim sorunları   

 Azerbaycan Türkçesinde deyimler   

 Azerbaycan Türkçesinde sözlükler   

 Azerbaycan Türkçesinin ağızları   

 Azerbaycan Türkçesinin yabancı dil olarak öğretimi ve tanıtımı  

 Çağdaş dilbilim sorunları   

Yazım kurlları  

Bildiri tam metni 7 sayfayı geçmemeli, Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında, üst ve 

altta,  sol ve sağda 2,5 cm boşluk, yazı tipi Times New Roman 14 punto büyüklüğünde olmalıdır. Metnin 

satır aralığı 1.5 olarak hazırlanmalıdır. Makalenin başında ingilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. 

Makale daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalı, güncel 

sorunların halline yönelmelidir. 

Katılım, ulaşım və konaklama 
Konferansa katılım ücretsizdir. Konaklama ve ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir.   

 

Katılımcı forumu  

 
Adı, Soyadı   

Ülke, şehir   

Kurumu   

Görevi (Unvanı)   

Telefonu  

E-mail  

Adresi  

Bildirinin adı  

mailto:bekir.cobanzade@mail.ru

