
 

FOREWORD 
This short volume contains the Proceedings of the 58th Session of the Permanent 

International Altaistic Conference held in Dunajská Streda (Slovakia) 6-11 September 2015. Our 

local partner was the Vámbéry Civic Society the members of which hosted us magnanimously. 

We had an unforgettable week together and now we are happy to present this special volume 

containing the materials we got from the participants.   

We brought all the materials as they were sent to us and edited them according to the 

format of the Türk Dilleri Araştırmaları. Nevertheless we were unable to make emendations in 

the language of texts, so they remained as they were sent to us.  

I am personally very grateful for the contribution of Prof. Dr. Mehmet Ölmez, Doç. Dr. 

Tülay Çulha, Zeynep Pınar Can and Dr. Kinga Szálkai who did their best to carry out this uneasy 

work. Last but not least we want to express our thankfulness to our hosts in Dunajská Streda, first 

of all  

JUDr. Zoltán Hájos 

the mayor of the city Dunajská Streda 

Ing. Soňa Szabadošova 

and 

Gyula Hodossy 

the Director of the Vámbéry Civic Society 

 

Bilecik, July 8 2018. 

 

Dr. Habil. Mihály Dobrovits 

the President of the 58th Session of the PIAC 



ÖN SÖZ 
Türk Dilleri Araştırmaları dergisinin bu özel sayısında, 6-11 Eylül 2015 tarihinde 

Slovakya’nın Dunajská Streda kentinde gerçekleştirilen Permanent International Altaistic 

Conference (PIAC)’ın 58. oturumunda sunulan bildiriler yer almaktadır. Yerel ortağımız, üyeleri 

bizi olağanüstü bir misafirperverlikle ağırlayan Vambéry Sivil Toplum Kuruluşu’ydu. Birlikte 

unutulmaz bir hafta geçirdik ve bugün, katılımcılardan gelen çalışmaları içeren bu özel sayıyı 

sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 

Tam metni gönderilen bildiriler, sadece TDA dergisinin sayfa düzenine göre düzenlenmiş; 

yazılarda içeriğe ilişkin bir değişiklik yapılmamıştır. Bildirilerin içeriği ve anlatım tarzı, 

tamamıyla müelliflerine aittir. 

Bu zor görevi yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan Prof. Dr. Mehmet 

Ölmez, Doç. Dr. Tülay Çulha, Zeynep Pınar Can ve Dr. Kinga Szálkai’ye katkıları için teşekkürü 

bir borç bilirim. Aynı zamanda Dunajská Streda’da bizi ağırlayan ev sahiplerimize, başta:  

Dunajská Streda Belediye Başkanı 

JUDr. Zoltán Hájos’a 

Ing. Soňa Szabadošova’ya 

ve 

Vámbéry Sivil Toplum Kuruluşu Müdürü 

Gyula Hódossy’ye 

şükranlarımızı sunarız.  

Bilecik, 8 Temmuz 2018. 

 

Dr. Habil. Mihály Dobrovits  

58. PIAC Oturumu Başkanı 


