KAZAN FEDERAL UNİVERSİTESİ
LEV TOLSTOY FİLOLOJİ VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ
KONFERANS BİLDİRİ MEKTUBU
Sayın meslektaşlar
Sizi 25-28 Nisan 2018 günlerinde Kazan Üniversitesi Filoloji ve Kültürlerarası İletişim
Enstitüsünde çalışcak olan “Dünyada Türkoloji Bilimi ve Kazan Üniversitesi” konulu Uluslararası
bilim konferansına davet ediyoruz. Konferans bölgenin ve Kazan Türkoloji okulu ünlü hocalarının
jubülelerine yönelik düzenlenmektedir.
Konferansın amacı: farklı ülkelerde çalışan Türkologların Türk dünyası bilim adamlarının
işbirliği gelişimine, birlikteliğine, diyaloguna ve bilimsel irtibatlarına katkıda bulunmak.
Konferansın hedefleri: günümüz Türkoloji biliminde öne çıkan yeni konuları ve bu alanda oluşan
birikim ve tecrübeleri genelleme; Türkologların bilimsel potansiyelinin birleştirilmesi; modern bilimsel
bilgilerin değişimi; çağdaş beşeri bilimler bağlamında Türkoloji sorunlarını çalışma ile ilişkili bilim
adamları ve uygulayıcılar arasındaki temasların korunması ve genişletilmesi; genç Türkologlar arasında
bilimsel bağlantı sahaları oluşturulması.
Konferansın ana çalışma konuları:
- Dünyada Türkoloji bilimi;
- Rusya Federasyonu'nda Türkolojinin durumu ve gelişim beklentileri;
- Kazan Üniversitesinde Türkoloji: gelenek ve yenilikler;
- Yerli ve yabancı bilim insanlarının Türkoloji çalışmalarına katkısı;
- Türkolojinin teorik yönleri: gelenek ve yenilikler;
- Türki dillerinin fonetik ve fonolojileri;
- Türki dillerin sözcük bilimi ve sözlükçülük;
- Türki dillerinin grameri;
- Türki dillerin akraba ve uzak dillerle art zamanlı ve eş zamanlı karşılaştırma çalışmaları;
- Türki dillerin ve edebiyatın öğretimi sorunları (ünlü bilim adamları Türkologların jubileleri
G.H.Alparov, M.H.Kurbangaliev, M.A.Fazlullin, H.U.Usmanov, N.K.Dmitriev, M.Z.Zakiev,
I.Z.Nurullin, S.M.Ibragimov, F.S.Safiullina, A.H.Nurieva, M.H.Bakirov, R.A.Yusupov, T.N.Galiullin ve
diğerleri).;
- Çeviri çalışmalarının güncel sorunları (Türki ve doğu dilleri).
Sunum dilleri: Rusça, Tatarca, Türkçe, Kazakça, İngilizce.
Konferansa bilim insanları, üniversite hocaları, öğretmenler, lisansüstü öğrencilerş araştırma
görevlileri davet edilmektedir.

Konferansa katılım koşulları
Konferansa katılmak için, başvuru anketinin ve çalışma metninin 28 Şubat 2018 tarihine kadar
knikazan@gmail.com e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. (makale yazım kurallarına uygun
olarak tamamlanmış 5 sayfaya kadar olmalı, biçimlendirmede APA stili kabul edilir ayrıntılar için lütfen
şu linke bakınız http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf)
Konferans çalışmasına kadar bilimsel makale derlemesinin yayınlanması öngörülmektedir. Bu
derlemeye Kazan Federal Üniversitesinin web sitesinde erişim imkanı olacaktır.
Organizasyon Komitesi, konferansın sorunlarına ve kayıt gerekliliklerine uymayan materyalleri
reddetme hakkını saklı tutar.

Konferansa ulaşım ve konaklama
Konaklama ve ulaşım giderlerini gönderen veya katılımcı karşılamaktadır.
Konaklama için üniversiteye yakın olan otelleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.
Bazı otellerde Kazan üniversitesi misafirleri için fiyat indirimi yapılır.
Fiyat indirimi yapılabilecek oteller Hotel Nogai, Bilyar Palace, TatarInn Hotel,
Hotel Art, Hotel Hayal ve diğerleri.

Organizasyon komitesinin adresi:
420021, Kazan şehri, Tataristan Caddesi No:2,
Rusya Fedrasyonu Tataristan
Genel dilbilim ve Türkoloji kürsüsü başkanı filoloji bilimleri doktoru,
profesör Zamaletdinov Radif Rifkat oğlu
Kazan Üniversitesi Lev Tolstoy Filoloji ve Kültürlerarası İletişim Enstitüsü
Telefon: (+7-843) 221-34-36
http://kpfu.ru/philology-culture

“Dünyada Türkoloji Bilimi ve Kazan Üniversitesi”
konulu uluslararası bilim konferansına katılım
ANKETİ
1. Adı, soyadı, baba adı
2. Tebliğin (makalenin) adı
3. Tebliğin (makalenin) konusu
4. katılımcının bilimsel ve kurumsal ünvanları
5. şehir
6. Temsil ettiği kurum
7. Görevi (tam olarak)
8. İş telefonu
9. Cep telefonu
10.E-posta adresi
11. Katılım biçimi
13. Otel rezervasyonu gerekli mi (evet/hayır)
Anketin dolduruluması konferans organizasyon komitesine programın
düzenlenmesi doğrultusunda katılımcının şahsi bilgilerinin işlenmesine onay verdiği
anlamına gelmektedir.

