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Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  X 

Qrup müzakirəsi X 

Praktiki tapşırıqlar X 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

X 

Digər X 

qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı Aprel (mövzular 1-7) 30 bal 

   

Dərs fəallığı Dərslərdə, 

diskussiyalarda, 

prezintasiyalarda və 

elmi seminarlarda 

iştirak etmək 

5 bal 

Davamiyyət  5 bal 

Yoxlama Kurs boyu iki yoxlama 

yazı keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. Birinci yazı 

aralıq imtahanı öncəsi, 

ikincisi yekun imtahan 

qabağı. Hər yoxlama işi 

5 bal ilə qiymətlən-

dirilir. 

10 

(5+5) 

Kurs işi (Layihə)   

Esse və təqdimat 

(Sillabusa əlavə 

olunur) 

Yazılı həm də şifahi 

təqdimat olmaqla 

(mövzular əlavə 

olunur). Vaxt 

tələbələrlə 

razılaşdırma yolu ilə. 

Yazı işinə aid qaydalar:  

1.İş ayrıca vərəqlərdə 

yazılmalıdır. Kağızın 

formatı A4, şirifti 14, 

interval 1, işin həcmi 

10-15 səhifə olmalıdır. 

2. Üz vərəqdə (titul 

hissəsi) tələbənin 

fakültəsi, ixtisası, adı və 

soyadı, fənnin adı, 

müəllimin adı və 

mövzunun adı 

yazılmalıdır. 

3.Vərəqin bir üzü yazıl-

malı, vərəqə nömrələr 

qoyulmalıdır. 

10 bal 



 
 
 

4.İş aydın yazılmalı, 

fikirlərin abzaslara 

bölünməsi məntiqi ol-

malıdır, hər yeni fikirdə 

abzasdan istifadə 

edilməlidir. İşin girişi 

və nəticəsi olmalıdır. 

5.İş yazılarkən 

mənbələrə istinad 

edilməlidir. İstinad qay-

daları müəllim tərəfin-

dən təqdim olunacaqdır. 

6.Sonda istifadə 

olunmuş ədəbiyyatın 

siyahısı əlavə edilməli-

dir. 

Final imtahanı İyun (mövzular 8-15) 40 bal 

Digər   

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri "Türk xalqları tarixi” fənni ən qədim zamanlardan müasir 

dövrə qədər Balkan yarmadasından şərqdə Yakutiyaya qədər 

böyük ərazidə yaşayan türk xalqlarının tarixi barədə tələbələrə 

məlumat vermək məqsədi güdür. Qeyd etmək lazımdır ki, türk 

xalqlarının bəşər tarixində yeri və mövqeyi indiyədək çox 

səthi, bir qayda olaraq Hind-Avropa dil ailəsinə mənsub 

xalqların kölgəsində tədqiq olunmuşdur.  

Kursun məqsədləri  Türk xalqları tarixi fənninin öyrənilməsində əsas məqsəd 

keçmiş SSRİ ərazisində, Mərkəzi Asiya və Qazaxistanda 

yaranmış türk dövlətlərinin tarixini öyrənməkdir. Bundan 

başqa türklər Türkiyə, Bolqarıstan, keçmiş Yuqoslaviya, İran, 

Çin və Monqolustan kimi ölkələrdə də məskunlaşmışdır. 

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələr tərəfindən: 

⎯ XIX əsrdə türk xalqlarının ictimai-siyasi quruluşu 

haqqında ümumi məlumat 

⎯ XIX əsrdə türk xalqlarının mədəniyyəti  

⎯ XX əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyada mövcud olan 

türk dövlətlərinin siyasi, iqtisadi vəziyyəti 

⎯ Müasir dövrdə türk dövlətlərinin qarşılıqlı 

münasibətləri öyrəniləcəkdir. 

 

Qaydalar (Tədris siyasəti və 

davranış) 

 Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr 

müəyyən səbəblərdən (xəsətəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərin 

buraxılması haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim 

etməlidirlər. %25-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana 

buraxılmır. 

 



Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. 

Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər. 

 

 

Yoxlama işi 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən 

səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama 

işini növbəti həftədə yaza bilər. 

 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə 

bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 

 

Fənni bitirmək qaydası 

Univesitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün 

ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 % və daha yuxarı hesab edilir. 

Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il 

təkrarən götürə bilər. 

 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın 

gedişini pozmaq və köçürmələr qadağandır. Bu qaydaya əməl 

etməyən tələbənin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) 

qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır. 

 

Tələbənin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prossesini pozmaq və ya qeyri-etik 

hərəkətlər etmək qadağandır. Həmçinin tələbələrin icazəsiz 

müzakirələri və mobil telefondan istifadəsi qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix  Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar  

1.   Türk xalqları tarixi fənni: fənnin əhəmiyyəti, 

öyrənilməsini zəruri edən amillər. 

2.I Fəsil, səh. 5-13 

2.   Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda sosial-

iqtisadi münasibətlər və siyasi vəziyyət 

2. II Bölmə, səh. 29-41; 7. I 

Fəsil, səh. 22-34 

3.   Volqaboyu, Sibir və Krımda iqtisadi və 

siyasi vəziyyət 

2. XI-XIV Bölmə, səh. 247-

321; 7. II-III Fəsil, səh. 53-

311 

4.   Rusiyanın Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanı 

işğal etməsi 

2. III Bölmə, səh. 64-72 

5.   XIX əsrin II yarısında Türküstan 5. II Fəsil, səh. 9, 14, 24-25 

6.   Volqaboyu, Sibir və Krımda XIX əsrin 60-

70-ci illər islahatı 

2. I Bölmə, səh. 17-19, XV 

Bölmə, səh, 330, 3. I Bölmə 

7.   Volqaboyu, Sibir və Krımda kapitalist 

münasibətlərinin inkişafı 

ARALIQ İMTAHANI (I-VII mövzular) 

6. səh. 35-40 

8.   Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” 5. səh. 3-25 



 
 
 

problemi 

9.   XIX əsrin birinci yarısında Osmanlı 

imperiyasının iqtisadi və siyasi vəziyyəti 

6. səh. 42-56 

10.   Gənc türklər və Balkan müharibələri 2. səh. 47 

11.   Milli-azadlıq hərəkatı və Türkiyə 

Cümhuriyyətinin yaranması 

6. səh. 60-95 

12.   İkinci Dünya müharibəsi və türk xalqları 2. XVIII Bölmə, səh. 583-

621 

13.   Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri (XX əs-

rin sonları-XXI əsrin əvvəlləri) 

2. VIII Bölmə, səh. 186-193; 

7. VI Fəsil, səh, 354-365 

14.   Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının 

Orta Asiyanın türk dövlətləri ilə əlaqələri 

6. Səh. 56-95; 2. III Bölmə, 

səh. 55-64 

15.   Türk dövlətləri çoxtərəfli siyasi əlaqələr 

sistemində  

2. VI Fəsil, s. 112-134. 

FİNAL İMTAHANI (8-15-ci mövzular) 

 

Esse və təqdimat 

 

1. XIX əsrin birinci yarısında Rusiyanın Orta Asiya xalqları ilə iqtisadi və siyasi 

əlaqələri  

2. Orta Asiyanın işğalı və bölgənin Rusiyaya birləşdirilməsi 

3. Orta Asiyada çar Rusiyasının siyasəti  

4. Volqaboyu, Sibir və Krım XIX əsrin I yarısında 

5. Volqaboyunda kapitalist münasibətlərinin inkişafı 

6. Osmanlı imperiyası XIX əsrin II yarısında. “Erməni məsələsi” probleminin 

dünya dövlətlərinin gündəliyində yer alması 

7. Volqaboyu və Sibir XX əsrin əvvəllərində  

8. Rusiya Dövlət Dumalarında türk deputatlarının fəaliyyəti 

9. Sibir və Qazaxıstanda Stolıpinin aqrar islahatları 

10. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan I dünya müharibəsi illərində 

11. I Dünya Müharibəsindən sonra Volqaboyu, Sibir və Krımda ictimai-siyasi 

vəziyyət 

12. Osmanlı imperiyasında milli-azadlıq hərəkatı və Türkiyə Cümhuriyyətinin 

yaranması 

13. XX əsrin 30-40-cı illərində türk xalqlarının social-iqtisadi vəziyyəti 

14. Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri II dünya müharibəsi illərində 

15. Volqaboyu, Sibir və Krım II dünya müharibəsindən sonra  

16. SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Mərkəzi Asiyanın türkdilli dövlətlərində ictimai-

siyasi proseslər  



17. Müasir mərhələdə Azərbaycan Qazaxıstan münasibətləri 

18. Müasir mərhələdə Azərbaycan Türkiyə münasibətləri 

19. Müasir mərhələdə Azərbaycan Türkmənistan münasibətləri 

20. Müasir mərhələdə Azərbaycan Özbəkistan münasibətləri 

21. Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabı və onun Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi 

proseslərə təsiri 

22. I Rusiya inqilabından sonra Azərbaycan ziyalılarının müstəmləkə əleyhinə 

mübarizə mərhələləri 

23. 1917-ci il fevral inqilabından sonra Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda 

qanunvericilik hakimiyyəti uğrunda mübarizə 

24. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin formalaşdırılması uğrunda 

mübarizə  

25. 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurasının yaradılması və onun qanunvericilik 

fəaliyyəti 

26. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentində qeyri-millətlərin nümayəndələri 

və fəaliyyəti 

27. “Erməni məsələsi” problemi və onun tarixi kökləri haqqında 

28. Fransanın Osmanlı imperiyasında erməni avantürası və bunun Azərbaycana 

təsirləri (19-cu əsr) 

29.  Erməni kilsəsinin Cənubi Qafqazda fəaliyyəti və bunun Azərbaycana təsirləri 

30.  Səfəvi imperiyasında missioner təşkilatlar və ermənilərin alət edilməsi 

31. San-Stefano konfransı və bunun Cənubi Qafqaza təsirləri: Azərbaycan 

32. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentində fraksiyalar və qruplaşmalar 

33. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin çıxardığı qanun və qərarlar və 

bunun dövlətçilik tariximizdə yeri və rolu 

34. Zəngəzur və Qarabağ məsələləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 

sənədlərində (təhlillər və parlamentdə səsləndirilən fikirlər) 

35. 1920-ci il aprel işğalı və Azərbaycan Parlamentarizmi tarixində yeni mərhələ 

36.  Azərbaycan Parlamentarizmi tarixində Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayları 

dövrü 

37.  Berlin kongresində Böyük dövlətlər tərəfindən “erməni məsələsi”nə münasibət 

məsələsi 

38. Azərbaycan Parlamentarizmi tarixində Azərbaycan SSR Ali Soveti dövrü 

(1938-1991) 

 


