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B A K I – 2 0 1 6  



Filologiya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyəti 2016-cı ildə tələbələrin elmi fəaliyyətini 

gücləndirmək və onlara stimul vermək məqsədilə bir sıra işlər həyata keçirmişdir. 

Tələbələrin elmə olan marağını artırmaq üçün dekanlığın göstərişi ilə maarifləndirmə işləri 

aparılmış, TEC-in strukturunda bir sıra yeniliklərlə bağlı müzakirələr təşkil edilmiş, tələbə və 

magistrantlarımızın respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlərdə iştirakı təmin 

olunmuşdur.    

Əvvəla, onu qeyd edək ki, yeni tədris ilindən etibarən fakültə dekanı fil.f.d. Elçin 

Məmmədov TEC-in fəaliyyətini və ona nəzarəti gücləndirmək məqsədilə onun idarəçiliyini 

fakültənin əməkdaşı - “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in kiçik elmi işçisi, doktorant Eyvazov 

Pərvin Eyvaz oğluna həvalə etmişdir. Təşkilatın yeni strukturunu müəyyən etmək və 

fəaliyyətin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə tələbə və magistrantlarla mütəmadi şəkildə 

görüşlər təşkil olunmuşdur. Bu dərs ilinin ikinci semestrində fakültə rəhbərliyinin iştirakı ilə 

TEC-in tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı iclasın keçirilməsi planlaşdırılıb.  

Dekanın göstərişi ilə yeni tərkibdə formalaşdırılacaq TEC-in fakültə üzrə ilk 

“Nizamnamə”si hazırlanıb və yeni idarəetmə struktur forması müəyyən edilib. Fakültə Elmi 

şurasının iclasında müzakirə olunub təsdiq edildikdən sonra TEC həmin “Nizamnamə” və 

struktur əsasında fəaliyyət göstərəcəkdir.   

Bu il TEC-i yeni tərkibdə formlaşdırmaq və fəaliyyətini gücləndirmək üçün fakültəyə 

yüksək balla qəbul olan tələbələrlə yanaşı, elmə marağı olan digər I kurs tələbələri ilə də 

söhbətlər aparılmış, onların elmi fəaliyyətə cəlb olunması istiqamətində maarifləndirmə işləri 

görülmüşdür. Tələbələrə elmi rəhbərlər təyin olunmuş, eləcə də elmi fəaliyyətin istiqamətləri 

və elmi tədbirlərin məzmun və mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Sevindirici 

haldır ki, təkcə 2016-2017-ci tədris ilinin ilk semestrində 50 nəfərdən çox I kurs tələbəsi elmi 

tədbirlərdə iştirak etmək və elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün TEC-ə müraciət etmişdir. 

Onların hər biri ilə söhbətlər aparılmış, TEC-in işləri və fəaliyyət istiqamətləri haqqında 

məlumat verilmişdir.     



       

      

2016-2017-ci tədris ilində 600-dən yuxarı bal toplamış aşağıda adları qeyd olunan I 

kurs tələbələri elmi fəaliyyətə cəlb olunaraq kafedralara təhkim edilmişdir:  

 

№ 

Tələbənin soyadı, adı, 

atasının adı 

İxtisas, qrup Topladığı 

bal 

İstiqamət Rəhbər 

1 

Hacıyeva Aygün İlham Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 088 644 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) 

Dos.  

M.Osmanoğlu 

2 

İsmayılova Mənsurə Malik Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 088 635 

Azərbaycan dilçiliyi 

Prof. T.Hacıyev 

3 

Kazımova Firəngiz Valeh Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 088 635 

Azərbaycan dilçiliyi Prof. 

S.Abdullayeva 

4 

Mehdizadə Fatimə Qadir Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 088 622 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) Prof. S.İbrahimov 

5 

İsmayılova Fatimə Elman Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 089 634 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) Dos. S.Qocayeva 

6 

Seyidova Lalə Səhrab Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 089 632 

Ümumi dilçilik 

Prof. Ə.Rəcəbli 

7 

Həmidov Rəsul Valeh Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 089 628 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) Dos. M.T.Vəliyev 

8 

Səfərəlizadə Ülkər Mahir Filologiya (Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı), 089 601 

Azərbaycan dilçiliyi 

Prof. T.Hacıyev 

9 

İskəndərova Gülnar İsa Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 090 664 

Azərbaycan dilçiliyi Dos. 

Z.Şahbazova 

10 

Nəzərova İlahə Abbas Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 090 617 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) Prof. S.İbrahimov 

11 

Məmmədova Fidan Həmzə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 091 644 

Azərbaycan dilçiliyi Prof. 

S.Abdullayeva 

12 

Hətəmova Şəhla Vəkil Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 091 621 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) Dos. J.Hüseynova 

13 

Abdullayeva Ülviyyə Azər Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 092 637 

Dünya ədəbiyyatı 

Prof. C.Nağıyev 



14 

Əliyeva Aişə Azad Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 092 631 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Klassik dövr) prof.T.Mütəllimov  

15 

Məmmədova Günay Zaur Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 093 617 

Azərbaycan ədəbiyyatı 

(Müasir dövr) Prof. T.Hüseynov 

16 

Abdullayeva Ülkər Eldar Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

müəllimliyi, 093 645 

Azərbaycan dilçiliyi 

Dos. İ.Məmmədov 

 

Qeyd edək ki, təkcə ən yüksək bal toplayan tələbələr deyil, balından və ixtisasından 

olmayaraq, digər tələbələr arasında da təbliğat işləri aparılmış, onlara elmi rəhbərlər təyin 

edilmiş və mövzular verilmişdir:  

 

No Ad,soyad Qrup Kurs Bölmə Şöbə Elmi rəhbər  Elmi iş 

1. Aynur Mustafayeva 090 I Azərb Əyani prof.Yeganə 

İsmayılova 

Yazılı ədəbiyyatda lirik növün 

janr və xüsusiyyətləri 

2. Mənsurə İsmayılova  088 I Azərb Əyani Hacıyev Tofiq I növ təyini söz birləşmələri 

3.  Nərmin Quliyeva 089 I Azərb Əyani Jalə Hüseynova Mənim tanrım gözəllikdir, 

sevgidir 

4. Lalə Seyidova 089 I Azərb Əyani prof.Yeganə 

İsmayılova 

Mikayıl Müşfiqin həyatı  

5. Elida Mukhayeva 089 I Azərb Əyani prof.Yeganə 

İsmayılova 

Zəlimxan dünyası 

6. Ayşən Hüseynsoy 089 I Azərb Əyani Tofiq Hüseynov Vaqif Səmədoğlunun həyatı və 

yaradıcılığı  

7. Elnarə Talıbova 090 I Azərb Əyani Nağıyev Cəlil Frans Kafka yaradıcılığında 

bədii qəhrəman  

8. Gülnar İskəndərova  090 I Azərb Əyani Zemfira Şahbazova Söz birləşmələri 

9. Şəhla Abbaszadə 

 

090 I Azərb Əyani Sevinc Qocayeva M.Fizulinin qəzəl 

yaradıcılığında Qurana 

müraciətlər 

10. Əfsanə İbrahimova 091 I Azərb Əyani Ramil Babayev H.Cavidin həyatı və yaradıcılığı  

11. Əfsanə Məmmədova 

 

091 I Azərb Əyani Ramil Babayev Leksika 

12. Fərid Kərimov 

 

091 I Azərb Əyani Məti Osmanoğlu M.P.Vaqifin yaradıcılığı 

13. İlahə Şahmuradova  

 

092 I Azərb Əyani Ramil Babayev M.F.Axundovun həyatı və 

yaradıcılığı 

14. Rahil Xubalılı   092 I Azərb Əyani Anar Fərəcov Dildə gender fərqləri  

15. Aişə Əliyeva 092 I Azərb Əyani Təhsin Mütəllimov Vaqifin qoşmalarında 

bənzətmələr 

16. Aytən Məmmədova 093 I Azərb Əyani Mehriban Əlizadə C.Məmmədquluzadənin 

hekayələrində tabeli mürəkkəb 

cümlə və onun növləri  

17. Samirə Hüseynova 093 I Azərb Əyani Mehriban Əlizadə İ.Əfəndiyevin əsərlərinin dilində 

üslubi sinonimlər 

18. Ülkər Abdullayeva 093 I Azərb Əyani Mehriban Əlizadə B.Vahabzadə yaradıcılığında 

çoxmənalı sözlər 

19. Günay Məmmədova 093 I Azərb. Əyani Tofiq Hüseynov İsa Muğanının müharibə 

povestləri 

20  Talıbova Elnarə Elman 092 I Azərb. Əyani Cəlil Nağıyev Dünya ədəbiyyatı  



Hesabat dövründə yalnız bakalavriatlarla deyil, magistrantlar arasında da təbliğat işləri 

aparılmış, onların elmi fəaliyyətinə nəzarətin təşkili ilə bağlı müzakirələrə vaxt ayırılmışdır. 

Magistrantların elmi işlərinə və planlarına, TEC-in fəaliyyətinə həsr olunmuş görüşlər 

keçirilmişdir. Magistrantlardan Havva Zamir qızı Əhmədova, Leyla Nazim qızı Telmanlı, 

Pərvin Çingiz oğlu Rəhimov, Nazim İbrahim oğlu Əsədov, Könül Ümid qızı Xəlilzadə, 

Mərziyyə Qasımova və başqa magistrantlarımızla mütəmadi olaraq görüşlər təkşil edilmiş, 

onlar müxtəlif elmi fəaliyyətlərə cəlb olunmuşlar.     

İl ərzində fakültənin bakalavriat və magistranları respublika və beynəlxalq səviyyəli 

müxtəlif elmi tədbirlərin iştirakçısı olmuş və universitetimizi uğurla təmsil etmişlər.  

2016-cı il aprelin 29-30-da Qafqaz Universitetində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Bilik Fondunun əməkdaşlığı və “Akkord” sənaye tikinti investisiya 

korporsiyasının sponsorluğu ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü 

ilinə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı keçirilmişdir.  

Konfransa Filologiya fakültəsinin magistr və doktorantları da uğurla iştirak ediblər. 

Doktorantlar - Pərvin Eyvazov, Anar Fərəcov, Ramil Bayramov, Ayşən Sadıqlı, dissertant 

Gülnar Axundova, magistrantlar - Mərziyyə Qasımova, Rəbiyyə Rəsulova və başqaları 

Azərbaycan dilçiliyinin və ədəbiyyatşünaslığının, türkologiyanın aktual problemlərinə həsr 

olunmuş maraqlı elmi məruzələrlə çıxış ediblər. Sonda iştirakçılara sertifikatlar, konfransın 

propqramı və materiallar toplusu təqdim edilib. 

           

Onu da əlavə edək ki, fakültənin “Sabah” qrupunun tələbələri də bu elmi konfransda 

aktiv iştirak etmişdir.  



 

2016-cı ilin aprel ayında Filologiya fakültəsində tələbələr arasında “Türk xalqları 

ədəbiyyatı” mövzusunda breyn rinq keçirilib. Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrası, Abay 

Mərkəzi və Yunus Əmrə İnstitutu ilə birgə  təşkil olunan breyn rinqdə tələbələr Azərbaycan, 

türk, qazax, özbək, qırğız, türkmən və tatar ədəbiyyatı üzrə biliklərini nümayiş etdiriblər. 

Sonda tələbələrə Abay Mərkəzi və Yunus Əmrə İnstitutu tərəfindən hədiyyələr təqdim 

olunub. 

                      

2016-cı ilin may ayında AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və 

Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 93-cü ildönümünə həsr edilmiş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural 

və tolerant dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans  keçirilib. Konfransda 

fakültənin gənc tədqiqatçıları - dissertant Gülnar Axundova “Azərbaycan ədəbiyyatında 

köynək simvolu” və “Türkoloji araşdırmalar” ETL-nin kiçik elmi işçisi, doktorant Pərvin 

Eyvazov “B.Çobanzadənin dil tədqiqatlarında fonetik hadisələr” adlı elmi məruzələrlə çıxış 

ediblər. 



                  

2016-cı ili mayın 11-də Filologiya fakültəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” 

mövzusunda keçirilmiş XIX Respublika elmi konfransına fakültənin magistrantlarının 

böyük əksəriyyəti məqalə ilə qatılmışdır.  

                 

2016-cı il 25-26 may tarixlərində Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının əyani doktorantı 

Ayşən Sadıqlı III Beynəlxalq “Türk Dünyası Araşdırmaları” simpoziumunda Bakı 

Dövlət Universitetini təmsil edib, uğurlu çıxışına görə sertifikatla təltif edilib.  

                       

2016-cı il mayın 25-də Abay Mərkəzində tələbələrin iştirakı ilə “Ölkə tarixində 

şəxsiyyətlərin rolu” adlı elmi seminar keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan-Qazaxıstan arasında 

dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərindən bəhs edilib. Qeyd edilib ki, qardaşlıq, qarşılıqlı 

yardım və strateji maraqlar üzərində qurulan əlaqələrin daha da inkişafında Azərbaycan və 



qazax xalqlarının milli liderləri - Heydər Əliyev və Nursultan Nazarbayevin müstəsna və 

əvəzolunmaz xidmətləri var. Tələbələr tərəfindən maraqla qarşılanan tədbir milli liderlərə 

həsr olunmuş filmin nümayişi ilə başa çatıb. 

            

2016-cı il noyabrın 18-də fakültənin tələbə və magistrantları Bakı Slavyan 

Universitetində dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə, Bakı Slavyan 

Universitetinin 70 illik yubileyinə və “Multikulturalizm ili”nə həsr olunmuş “Azərbaycan və 

Avropa: Multikulturazlim, Tolerantlıq və Birgəyaşayışın problemləri və perspektivləri” 

mövzusunda respublika elmi-praktik konfransında iştirak ediblər.  “Türkoloji 

araşdırmalar” ETL-in əməkdaşları, doktorantlar: Pərvin Eyvazov və Ramil Bayramov, 

Filologiya fakültəsinin tələbə və magistrantları: Könül Xəlilzadə, Mərziyyə Qasımova, 

Rəbiyyə Rəsulova, Mərziyyə  Behbutova, Təhminə Baxışlı konfransda uğurla çıxış etmişlər.  

Konfransın materiallar toplusunda P.Eyvazovun “Heydər Əliyevin dil siyasətində 

multikultural dəyərlər”, R.Bayramovun “Birgəyaşayışın Azərbaycan modeli – 

Azərbaycançılıq ideologiyası”, K.Xəlilzadənin “Multikulturalizm siyasətində dil 

faktoru”, M.Qasımovanın “İrqçilik və Azərbaycanda irqçiliyə münasibət”, R.Rəsulovanın 

“Azərbaycançılıq – milli ideologiyanın nümunəsi kimi”, M.Behbutovanın “H.Əliyev 

Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin banisi kimi”, T.Baxışlının “Azərbaycan ədəbi-

bədii fikrində multikulturalizm ənənələri adlı maraqlı elmi məqalələri çap olunmuşdur.  

               



2016-cı il noyanrın 2-də Bakı Dövlət Universitetində görkəmli türkoloq, Əməkdar elm 

xadimi, “Şöhrət” ordenli, akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə 

həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda respublika 

elmi konfransı keçirilmiş, fakültənin magistrantları bu elmi konfransa elmi məruzələrlə çıxış 

etmişlər.  

   

2016-cı il dekabrın 23-də Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyinin bərpası və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təsis 

olunmasının 25 illiyinə həsr olunmuş “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” 

mövzusunda universitetdaxili I elmi konfrans keçirilib. Konfransa Filologiya 

fakültəsindən Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının II kurs 

magistrantı Mərziyə Qasımova qatılıb və uğurlu çıxışına görə sertifikata layiq görülüb. 

          

2016-cı il dekabrın 28-də BDU-nun Filologiya fakültəsində I Bakı Türkoloji 

Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah 



(problemlər və perspektivlər)» mövzusunda Respublikaelmi konfransı keçirilib. Konfransa 

fakültədən 20 nəfər magistrant (Mərziyyə Qasımova, Könül Xəlilzadə, Zülfiyyə Ağayeva və 

b.) və 1 nəfər bakalavriat (I kurs tələbəsi Aynur Mustafayeva) elmi məqalə ilə qatılmışdır.  

           

Bununla yanaşı tələbələrimiz hər il Türkiyənin Bilkənd Universitetinə ezam 

olunurlar. Adıçəkilən universitetin “Region ölkələri üzrə kurs proqramları departamenti” 

tərəfindən artıq 22 ildir ki, təşkil edilən yay məktəbi türk dillərinin aktual məsələləri, dil və 

ədəbiyyatın tədrisi metodikası, o cümlədən Türkiyə türkcəsinin öyrədilməsi istiqamətində 

təşkil edilir. Yay məktəbində Azərbaycanla yanaşı, Qazaxıstan, Kosova və İraq İslam 

Respublikasının müxtəlif universitetlərinin və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, 

eləcə də ali məktəb tələbələri daxil olmaqla, ümumilikdə 70 müdavim iştirak edib. 

Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti Reyhan Həbibli, 

“Türkoloji Araşdırmalar” ETL-in kiçik elmi işçisi Pərvin Eyvazov, tələbələr - Nihat 

Mikayıllı, Nigar Ağayeva, Mərziyə Behbudova, Lalə Əliyeva, Nigar Cəfərzadə və Sevinc 

Həsənova İhsan Doğramacı Bilkənd Universitetində “Türkiyə türkcəsinin tədrisi üzrə yay 

məktəbi”ndə olublar.  

Dərslər Türkiyənin tanınmış dilçi və ədəbiyyatşünas alimləri tərəfindən aparılıb. 

İştirakçılara “Dilçiliyə giriş”, “Türk dilinin orfoqrafiya qaydaları”, “Türk dili və 

ədəbiyyatının tədrisi metodikası”, “Türk dilinin tarixi inkişafı”, “Ədəbi cərəyanlar”, “Şifahi 

xalq ədəbiyyatı” və s. dərslər tədris olunub. Kursların başa çatmasına bir neçə gün qalmış 

bütün iştirakçılar test imtahanı verib. Tələbələr arasında Nigar Ağayeva və Mərziyə 

Behbudova ən yüksək balla qrup birincisi olublar. Tədbirin sonunda imtahandan keçmiş hər 

bir müdavimə Bilkənd Universitetinin sertifikatı və məzun bukleti təqdim edilib. 

 



                   

              

Hazırda tələbələr TEC-in nəzarəti ilə öz elmi işlərinin icrasını həyata keçirir və Bakı 

Slavyan Universitetində təşkil olunacaq 2 respublika səviyyəli tələbə elmi konfransında 

iştirak etmək üçün hazırlaşır.    

TƏKLİFLƏR 

1. Təşkilatın adındakı cəmiyyət sözü sovet dönəmindən qalma və bugünkü elmi 

situasiyanı ifadə etmək baxımından uyğun gəlmədiyi üçün dəyişdirilməsi və şura sözü ilə 

əvəz olunmasını (Tələbələrin Elmi Şurası) münasib hesab edirik (ümumən, təşkilatın yeni 

formada adlandırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasını vacib sayırıq). Nəticədə, yeni ad 

tələbələrin maraq dairəsinin bu istiqamtə yönəlməsinə ciddi təsir göstərə bilən faktordur.    

2. Təşkilatın fəaliyətini gücləndirmək və onun digər tələbə təşkilatları səviyyəsində 

nüfuzunun qaldırılması üçün universitetdaxili vahid qurumun yaradılması, onun struktur və 

nizamnaməsinin müəyyən edilməsi, səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə dair qərarların 

qəbul edilməsi vacibdir. 

3. Təşkilatın vahid qurum şəklində rəhbərlik səviyyəsində təşkil olunması tələbələrin 

elmi olan marağını artırmasına və onları elmi tədbirlərə cəlb olunmasını daha artıracaqdır. 

4. Universitet səviyyəsində və fakültələr üzrə yaradılan təşkilatın rəhbərliyi 

universitetin ən gənc əməkdaşlarına həvalə olunması münasib olar.    


