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1 FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE TOPSIS KULLANIMI VE BIST’DE 

BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU1 

 

Özet 

 
İşletmelerin finansal performanslarının ölçümü finans yazınında önemli bir yer işgal etmektedir. Çeşitli 

oranların hesaplanması, karşılaştırmaların yapılması, v.b. analitik işlemlerin yanı sıra, yoğun bir 

düşünsel faaliyet de gerektirmektedir. Analizi yapan kişi veya kurum, yararlandığı teknikleri dayanak 

kabul ederek bir sonuca ulaşır. Ulaşılan sonuç, kullanılan yöntem ve uygulanan tekniklerin amaca uygun 

olmasını gerektirmekle birlikte, yararlanılan verilerin doğru, sağlıklı ve zamanında elde edilebilmesiyle 

de ilgilidir. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) metal ana sanayi işletmelerinin bir kısmının 2013-2018 

yıllarına ait finansal raporlarından faydalanılarak finansal performansları ölçülmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada işletmelerin karlılıklarına ilişkin oranlar hesaplanmış ve oranlar TOPSIS yöntemi 

kullanılarak finansal performansı gösteren tek bir orana indirgenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Finansal analiz, Karlılık, TOPSIS. 

Jel Kodları: G0, G1, G3 

 
TOPSIS USE IN FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT AND AN APPLICATION 

IN BIST 

Abstract 

Measurement of financial performance of enterprises occupies an important place in financial literature. 

Calculation of various ratios, making comparisons, etc. In addition to analytical procedures, it requires 

intensive intellectual activity. The person or institution that makes the analysis reaches a conclusion by 

accepting the techniques as a basis. The result obtained requires that the methods and techniques used 

are appropriate for the purpose, but also that the data can be obtained accurately, accurately and in a 

timely manner. n this study, financial performance of some of Borsa İstanbul (BIST) metal main 

industrial enterprises for 2013-2018 is tried to be measured. In the study, the ratios related to the 

profitability of the enterprises were calculated and the ratios were reduced to a single ratio showing the 

financial performance by using TOPSIS method. 

  

                                                        
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bil. Y. O. , 0(236)2312974, tayfunkugu@hotmail.com,  

mailto:tayfunkugu@hotmail.com
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4- İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK 

ANALİZİ 

Prof. Dr. Rabia Çizel2 

Dr. Öğrencisi Volkan Aşkun3 

Prof. Dr. Beykan Çizel4 

 

İş Tatmini ve İş Performansı İlişkisi Çalışmalarının Sistematik Analizi Prof. Dr. Rabia Çizel1 Dr. 

Öğrencisi Volkan Aşkun 2 Prof. Dr. Beykan Çizel3 Özet İş tatmini ve iş performansı, 20. ve 21. 

yüzyıllarda araştırılan en önemli ve popüler örgütsel konulardan ikisini temsil etmektedir. İş tatmini 

kişinin bilişsel veya duyuşsal bir değerlendirmesine atıfta bulunurken, iş performansı, bir bireyin 

standart bir süre zarfında gerçekleştirdiği ayrık davranışsal durumlarının, organizasyonu için beklenen 

toplam değeri olarak tanımlanır. Araştırmacılar, bu iki değişken arasındaki ilişkinin niteliğini uzun 

süredir tartışmaktadırlar. Bu çalışmaların entelektüel yapısının sistematik analiz edilmesinin ilgili alanda 

çalışan araştırmacı ve uygulamacılara katkı sağlayacağı öngörüsünden yola çıkılarak bu çalışmada 

WOS’da 2014-2018 yılları arasında iş tatmini ve iş performansı ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel 

çalışmalar R programı kullanılarak bibliyometrik yöntemler ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, sözü 

edilen değişkenler ile ilgili çalışmalarda geçen anahtar kelimeleri, en üretken yazarları ve işbirliklerini 

ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler : İş performansı, İş tatmini, Bibliyometri, R program Jel Kodları 

: M54. Abstract Job satisfaction and job performance represent two of the most important and popular 

organizational issues explored in the 20th and 21st centuries. While job satisfaction refers to a cognitive 

or affective assessment of a person, job performance is defined as the total expected value of an 

individual's discrete behavioural status over a standard period of time for the organization. Researchers 

have long been discussing the nature of the relationship between these two variables. Based on the 

assumption that the systematic analysis of the intellectual structure of these studies will contribute to the 

researchers and practitioners working in the relevant field, in this study, scientific studies on the 

relationship between job satisfaction and job performance in WOS between 2014-2018 were analysed 

by using R program with bibliometric methods. The results of the analysis reveal the key words, the 

most productive authors and collaborations these studies.  

Keywords : Job performance, Job satisfaction, Bibliometry, R program 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Akdeniz Üniversitesi, +902423106490, rabiacizel@akdeniz.edu.tr 
3 Akdeniz Üniversitesi, +905072515122, volkanaskun@gmail.com 
4 Akdeniz Üniversitesi, +902423102031, beykan@akdeniz.edu.tr 
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5 GELENEKSELLİĞİN VE MODERNLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK TÜRK DÜNYASI 

BAŞKENTLERİNDEN NUR-SULTAN 

Doç.Dr. Ainur Nogayeva5 

 

Özet 

SSCB’nin çöküşünden sonra bağımsız yeni büyük Avrasya devleti Kazakistan’ın Batı’nın Doğu ile 

buluştuğu bir yer olarak, yenilik ruhu ile uluslararası arenada yeni rolünü yansıtacak ulusal bir sembole, 

21. yüzyılın kentine, yeni bir başkente ihtiyacı vardı. Zira Kazakistan’ın eski başkenti Almatı, birtakım 

durumların etkisiyle gelişimdeki iç dinamiklerini kaybetmiş veya kaybetmeye başlamıştı.  Aşırı nüfus, 

toprak yetersizliği gibi faktörler başkent ekonomisinde durgunluğa yol açmıştı. Dolayısıyla başkent 

Almatı için kendisi gelişemediği, diğer şehirler ve ülkenin tamamı için itici güç olmaktan çıktığı 

gerekçesiyle yeni alternatif geliştirilmişti. Ülkenin kuzey kısmında bulunan, günümüzde Nur-Sultan 

ismini alan Astana şehri, altı kere ismini değiştirmiş ve her seferinde isim değişikliği tarihindeki önemli 

olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada yeni başkentin tarihi, sosyo-ekonomik yapısı 

değerlendirildikten sonra, gelenekselliğin ve modernliğin sembolü haline gelen başkentin Türk Dünyası 

için önemi ve uluslararası arenadaki rolü analiz edilecektir. 

  

                                                        
5 L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi – Kazakistan, Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesör Vekili, e-mail: 
ainur_nogay@hotmail.com, nogayeva_am@enu.kz 
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7- BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DİL POLİTİKALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKİR  

 

Özet: Bulgaristan’da en büyük azınlığı Türkler oluşturur; Bulgarcan sonra ülkede en çok konuşulan dil 

de Türkçedir. Ülke birden çok dil barındıran topraklar üzerinde olduğu için, dil planlaması ülkenin 

önemli açık veya gizli gündemlerinden birisidirdir. Trih süreci içeisinde Bulgaristan’daki Türkçeye olan 

farklı yaklaşım örneklerini görmek mümkündür. Ancak bu yaklaşımlar söz konusu ülkede bir kere 

başladığında her zaman aynı şekilde devam etmemiştir. Zira Türkçeye yönelik dil planlaması ile ilgili 

özel bir yaklaşım sergileyen Bulgaristan devleti, çeşitli mücadeler, dönüşümler, değişmeler sonrasında 

dil politikalarıyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmamızda Bulgaristan’da 

ana dili olarak Türkçeye yönelik dil politikalarını değerlendirmek istiyoruz.  

Anahtar kelimeler: Ana dili, Bulgaristan, dil politikaları, Türk dili.  

 

Language Policies in the Bulgarian Education System 

Abstract: Turks form the largest minority in Bulgaria; Turkish is the second most spoken language in 

Bulgaria after the Bulgarian language. For multiply languages are spoken in the country, language 

planning is one of the country’s major open or hidden agendas. Throughout the history of Bulgaria, there 

have been many instances of the different approaches to the Turkish language. However, these 

approaches did not continue in the same way they started every time. Because Bulgaria had a special 

approach to the planning of the Turkish language, various struggles, transformations and changes had 

to be made in order to develop new approaches related to language policies. In this study about the 

Turkish language as the mother tongue in Bulgaria we would like to evaluate language policies. 

Keywords: Bulgarıa, language policies, Türkish language.  
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9 MALİ DEVALÜASYON UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR ÜZERİNE 

ARAŞTIRMA 

Doç.Dr. Haşim Akça6 

Oğuzhan Bozatlı7  

 

Özet 

Mali devalüasyon, işveren sosyal güvenlik primlerindeki indirimin eşanlı olarak katma değer vergisi 

oranındaki bir artışla telafi edildiği geleneksel olmayan bir maliye politikası uygulamasıdır. Mali 

devalüasyon kuramı oldukça zarif bir yapıya ve işleyiş mekanizmasına sahip olmasına rağmen bazı 

uygulamaya yönelik sorunları cevapsız bırakmaktadır. En azından böyle bir vergi takasının rekabetçi 

etkileri ve çoklu mali devalüasyon uygulamalarına yol açıp açmayacağı (açarsa hangi stratejinin 

izlenmesi gerektiği), kısa ve uzun dönemde etkilerinin neler olduğu ve bu etkilerin kalıcı mı yoksa geçici 

mi olacağı, ülke ekonomilerinin yapısal durumlarının ne kadar önemli olduğu ve son olarak mali 

devalüasyonun başarılı olması için hangi koşulların gerektiğine dair net ya da bütüncül bir cevap yoktur. 

Dolayısıyla bu çalışmada sorunların neler olduğu ve bu sorunların nasıl giderileceğine yönelik araştırma 

sonuçları tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Mali Devalüasyon, Maliye Politikası, KDV 

Jel Kodları  : H2, H3, E6. 

 

 

RESEARCH ON PROBLEMS IN THE PRACTICE FISCAL DEVALUATION 

Assoc.Prof.Haşim Akça 

Oğuzhan Bozatlı 

Abstract 

Fiscal devaluation is a nontraditional fiscal policy practice in which the reduction in employer social 

security contributions is offset by an increase in the value added tax rate simultaneously. Although the 

theory of fiscal devaluation has a very elegant structure and functioning mechanism, it leaves some 

practical problems unanswered. At least whether such a tax swap will lead to competitive effects and 

multiple fiscal devaluation practices (which strategy should be followed if so), what are the short and 

long-term effects and whether these impacts will be permanent or temporary, how important are the 

structural conditions of the national economies and finally, there is no clear or holistic answer to what 

conditions are necessary for fiscal devaluation to succeed. Therefore, in this study, what are the problems 

and how to solve these problems will be discussed. 

Key Words: Fiscal Devaluation, Fiscal Policy, VAT. 

Jel Codes : H2, H3, E6. 

 

  

                                                        
6 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 05066226868, hakca@cu.edu.tr.  
7 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 05319883605, oguzhanbozatli@gmail.com  
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10 TÜRKİYE'DE KAZAK DIASPORASI 

Doç. Dr. NURLAN BAIGABYLOV8 

 

Türkiye'deki Kazak Diasporası, yurtdışında yaşayan Kazak ulusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Dilini, 

ulusal kimliğini ve kültürel geleneklerini korumaya çalışan güçlü, tarihsel olarak kurulmuş olan bu yapı 

ulusal diaspora olarak farklılık göstermektedir. 

Kazak toprağındaki göç tarihi iki aşamada gerçekleşmiştir. İlk göç süreci 1950'lerin başında Çin 

üzerinden Hindistan bölgesine; ikinci göç dalgası ise, 1970'lerin ortasında Afganistan üzerinden 

Türkiye'ye kadar ulaşmıştır.  

Türk devleti tarafından gerçekleştirilen sosyal uyumdan sonra, Kazaklar kendi isteklerine göre Manisa, 

İzmir, Konya, Aksaray, Niğde ve Kayseri'nin bozkır ve dağlık bölgelerine yerleşmişler. 1960'larda 

Kazak göçmenlerin büyük çoğunluğu İstanbul'a ve Batı Avrupa ülkelerine göç etmiştir. 

 

KAZAKH DIASPORA IN TURKEY 

N.O. Baigabylov9 

Kazakh Diaspora in Turkey, is an integral part of the Kazakh nation living abroad. This strong, 

historically established structure that tries to preserve its language, national identity and cultural 

traditions differs as a national diaspora. 

The history of migration in Kazakh soil was realized in two stages. The first immigration process took 

place in China in the early 1950s through India; The second wave of migration to Turkey via Afghanistan 

have reached the mid-1970s. 

After the social cohesion carried out by the Turkish state, the Kazakhs settled in the steppe and 

mountainous regions of Manisa, Izmir, Konya, Aksaray, Nigde and Kayseri according to their wishes. 

In the 1960s, the vast majority of Kazakh immigrants emigrated to Istanbul and Western European 

countries. 

 

 

  

                                                        
8 Kazakistan, Astana, L.N. Gumilev Avrasya Milli Universitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümü, 
n.baigabyl@gmail.com 
9 PhD, Associate Professor of the Department of Sociology, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-
Sultan, Kazakhstan, n.baigabyl@gmail.com 
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12 KENAN RIFAÎ’NIN SÖZLERINE DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞAN10 

  
Özet 

Selânik’te doğan Kenan Rifai’nin babası, Filibe hânedanından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, 

annesi Hatice Cenan Hanım’dır. Çocukluk yıllarını dedesinin yanında Filibe'de geçirmiştir. Babası 

Abdühalim Bey bir ara Filibe Murahhası olarak orada devletin siyâsî temsilciliğini yapmıştır. Daha 

sonra Balkanlar'da siyâsî huzûrun iyice bozulması üzerine İstanbul'a göç etmişler ve Hırka-i Şerif 

semtinde satın aldıkları bir ahşap konağa yerleşmişlerdir. Annesi Hatice Cenan Hanım Filibe'de 

bulundukları sırada Filibeli Edhem Şâh'a intisap etmiş, girdiği bu manevî yolda kemâle ermiş bir anne 

olarak evlâdının ruhî ve derûnî terbiyesine ihtimam göstermiştir. Oğlunun ilk mürşidi annesidir. 

Kendisine manevi dünyanın, Allah yolunun kapılarını açan annesi Hatice Cenan daha sonra O’nu kendi 

mürşidi Şeyh Ethem Efendi’ye teslim etmiş, bu suretle Ken'an Rifai'nin manevi şahsiyeti bu iki mürşid 

tarafından oluşturulmuştur. Medîne'de, Seyyid Ahmed er-Rifâî neslinden Şeyhu'l-Meşâyih Hamza Rifâî 

kendisine hilâfet ve icâzet vermiştir. Hırka-i Şerif semtinde oturdukları konağın bahçesinde Ümmü 

Ken'an Dergâh-ı Şerîfi adıyla, kendi imkânlarıyla yaptırdığı dergâhta mürşid-i kâmil olarak irşâda 

başlamıştır. 1925’te tekkelerin kanunla kapatılması üzerine, mülkiyeti zaten kendilerine âit olan Ümmü 

Ken'an Dergâhı âile efrâdı tarafından mesken olarak kullanılmıştır. Her türlü dinî-tasavvufî eğitim ve 

öğretimin yasak olduğu yıllarda sâdece âile, akrabâ ve yakınlarının devam ettiği manevî sohbetlerde 

genç nesilleri yetiştirmeye devam etmiş, Sâmiha Ayverdi ve Semîha Cemal Hanımefendiler bu âile içi 

tasavvuf sohbetlerini not etmişlerdir. Din Eğitimi, ferdin çeşitli terbiye edici vasıtalarla, rûhen ve manen 

geliştirmek sûretiyle, Allah’ın buyruklarına boyun eğecek hale getirilmesi ve bununla ilgili gerekli 

bilgileri öğrenmesi ve özümsemesidir. Buradan hareketle din eğitiminin amacının kamil insan 

yetiştirmek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Kenan Rifai’inin not edilen aile için tasavvuf 

sohbetlerindeki sözlerini din eğitimi çerçevesinde ele alınarak çalışmada, Kenan Rifai’nin sözlerinin din 

eğitimi ile ilişkisi nedir? sorusuna cevap aranmıştır.Tarihi yöntem, anlama metodu ve literatür tarama 

tekniği ile incelenen bu araştırma sonucunda, hem Rifa’nin sözlerinin hem de din eğitiminin ortak 

noktasının kâmil insan yetiştirmek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Din Eğitimi, Kenan Rifaî, kâmil insan. 

Jel Kodları  : I230. 

 

A VIEW OF KENAN RIFA'S WORDS IN TERMS OF DIN EDUCATION 

 Asst. Professor Ahmet DOĞAN11 

Abstract 

The father of Kenan Rifai, who was born in Salonika, was the son of Hacı Hasan Bey from the Plovdiv 

dynasty and his mother Hatice Cenan. He spent his childhood in Plovdiv with his grandfather. His father, 

Abdühalim Bey, served as the political representative of the state. Later, upon the deterioration of the 

political peace in the Balkans, they emigrated to Istanbul and settled in a wooden mansion they bought 

in Hirka-i Şerif district. When her mother Hatice Cenan was present in Plovdiv, she went to Edhem 

                                                        
10  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 0542 6424275, ahmet.dogan@osmaniye.edu.tr. 
11  Osmaniye Korkut Ata University Divinity Faculty, 0542 6424275, ahmet.dogan@osmaniye.edu.tr. 
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Shah in Filibeli and took care of the spiritual and spiritual upbringing of her child as a mother who was 

violated by this spiritual path. The first master of his son is his mother. His mother Hatice Cenan, who 

opened the gates of the spiritual world and the path of Allah, later handed him over to his disciple, 

Sheikh Ethem Efendi, and the spiritual figure of Ken'an Rifai was formed by these two disciples. In 

Medina, Shaykh al-Meshaih Hamza Rifai, one of the generation of Sayyid Ahmed er-Rifai, gave him 

caliphate and invention. In the garden of the mansion where they lived in Hırka-i Şerif district, Ümmü 

Ken'an began to expose the dervish in the dervish that he had built with his own name. Upon the closure 

of the dervish lodges in 1925, Umm Ken'an Dergah, which was already owned by them, was used as a 

residence by the family. In the years when all kinds of religious and mystical education and training was 

forbidden, the family continued to educate young generations in spiritual conversations that the family, 

relatives and relatives continued. Religious education is to bring the individual to submit to God's 

commandments by means of various nurturing means, to develop spiritually and spiritually, and to learn 

and assimilate the necessary information about it. From this point of view, the purpose of religious 

education is to raise public people. In this context, the study of Kenan Rifai's words in the Sufi 

conversations for the noted family within the framework of religious education, what is the relationship 

between Kenan Rifai's words and religious education? was searched for. As a result of this study, which 

was examined by historical method, comprehension method and literature search technique, it was seen 

that the common point of both Rifa's words and religious education was to educate perfect people. 

Key Words: Religious Education, Kenan Rifai, perfect people. 

Jel Code : I230. 
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13 DEİZİM ÜZERİNE TEOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 
A Theological Evaluation on Deism 

Prof. Dr. İsmail Şık12  

Arş. Gör. Hamdi Akbaş 
 

Özet 

Deizm, İngiltere ve Fransa’da 16. yüzyılın ikinci yarısında kilise ve din adamları sınıfının etki ve 

baskısına tepki olarak ortaya çıkan 19. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde devam eden tepkisel din anlayışı 

olarak vahyi, vahyin tanımladığı Tanrıyı ve otoritesini dolayısıyla dini inkâr eden, tabiattaki düzeni ve 

insan aklını merkeze alarak âleme müdahale etmeyen Tanrı mefhumunu ifade eden bir anlayıştır. 

Deizm öncelikli iddiası, insanın yaşam sürdüğü dünyanın Tanrı’nın mükemmelliğine yakışır bir dünya 

olmaması fikrine dayanır. Tanrıya biçtiği konum ve pozisyon itibariyle mutlak tenzihçidir/ aşkıncıdır. 

Ancak Tanrı’nın kendini gösterim alanını evren olarak kabul eder ve insan hayatının merkezinden 

çıkarır. 

Yaşadığımız dünyada insanları ve toplumları mutsuz eden olay ve olgular söz konusudur. Bu sorunsallar 

ya insanların tutum ve davranışlarıyla veyahut bizzat Tanrı’yla açıklanabilecektir. Kutsal metinlerde 

Tanrı, âlemde var olan tüm kötülüklerin insanlardan kaynaklandığını söylediğine göre dünyada var olan 

kötülüğün nedeni insan ve yapıp etmeleri olarak ele alınmalıdır. Eğer Tanrı insan yaşamıyla birebir 

ilgilenirse o zaman âlemde teodisenin/kötülüğün olmaması gerekecektir. Dolayısıyla bu sonuç Tanrı’nın 

insan yaşamıyla hiçbir şekilde ilgilenmediği sonucuna götürür. Ahlak bu anlamda Tanrı’nın değil 

insanın bir problemidir ve Tanrısal alana ait değildir. Bu yüzden ahlaken kötü saydıklarımızdan Tanrı’yı 

sorumlu tutmaya hakkımız olmadığı gibi kendi yapıp etmelerimizden dolayı onu mesul göstermemiz de 

mümkün değildir. 
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14 İSLAM KELÂMINDA METODİK YAKLAŞIMLAR  

Prof. Dr. İsmail Şık13  

Arş. Gör. Hamdi Akbaş 
 

Özet 

Erken dönemlerde din üzerinde bazı aklî ve felsefi tartışmaların yapılması insanın öğrenme ve 

araştırmaya yönelik fıtratı ve dinî nassların tabiatı kadar önceki din ve kültürlerin etkisiyle şekillenen 

bir durumdur. İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi ve fikri tartışmalarla iman kavramının ele alınıp 

değerlendirilmesi zaman içerisinde doğal olarak felsefi ve ilmi bir renge bürünmüştür. Yapılan fikri 

tartışma ve müzakerelerde bazı âlimler düşüncelerini anlatmak veya izah etmek için felsefi metodu esas 

alırken diğer bir kısmı sadece öncekilerin benimsediği usulü doğru kabul ederek ve gelenek haline 

dönüşmüş akaid metinlerine sadık kalmıştır. Bu süreç İslam düşüncesi açısından olağanüstü bir gelişme 

olmayıp toplumsal değişmenin doğal seyrinin bir ürünüdür. 

 Vahye dayanan dinlerde, vahyin yazılı olan metni veya içerdiği manaya sadakat dini verilerin 

anlaşılmasında iki ayrı yaklaşım olarak karşımıza çıktmaktadır. Varid nasstaki verilerin aklî kurallarla 

çelişmesi durumunda neler yapılacağı diğer önemli bir konudur. Erken dönemde söz konusu lafızları 

çeşitli bilgi verilerine dayanarak akla uygun bir şekilde te’vil etmek kelâm metodu olarak 

değerlendirilmiştir.  
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15 OSMANLI MALİYE TARİHİNE İLİŞKİN BİR HATANIN DÜZELTİLMESİ: 1873 

PUL KANUNU ÖNCESİNDE FİSKAL PULLARIN KULLANIMI  

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Alp14 

 
Özet 

Osmanlı maliye tarihi araştırmaları, bazı vergi ve harçların tahsilatında 1873 yılına değin matbu 

fiskallerin, 1873 yılından itibaren de zamklı fiskal pulların kullanıldığını belirtmektedir. Ancak bu bilgi 

yanlıştır. Filatelik araştırmalar sayesinde 1873 öncesinde de fiskâl pul örnekleri olduğunu bilmekteyiz. 

Kaynaklarda ifade edildiği gibi fiskâl nitelikli zamklı pullar 1873 ve sonrasında değil çok daha 

öncesinden itibaren tedavüle çıkartılmış ve kullanılmıştır. İlk fiskâl nitelikli pul uygulamasının 

başlangıcı, maliye tarihi araştırmacıları tarafından 1873 olarak belirtilse de, 1859 yılı ve sonrasına ait 

tahsilat aracı olarak kullanılan yüzlerce fiskal pul örneği bulunmaktadır. Bu çalışmada tüm maliye tarihi 

araştırmalarında yer alan bu ortak hatanın tesbiti yapılmakta, 1859 sonrasında tedavüle çıkartılan fiskal 

pulların bilinen tam listesi ve hangi vergiler için kullanıldığına dair bilgiler sunulmakta ayrıca 

görsellerine de yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Maliye Tarihi, Osmanlı Maliyesi, Fiskal Pullar, Filateli. 

Jel Kodları  : E69, H29, H71, K34. 
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16 SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE JEOPARKLAR: MANİSA JEOPARK 

ÖRNEĞİNE DAİR DEĞERLENDİRME15 

Burak Ak16 

Doc. Dr. Buğra Özer17  

 

Özet 

Sürdürülebilirlik, 20. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Kavram ilk 

kullanılmaya başlandığı zamanda tarım ve orman konuları üzerinde durmaktaydı. Günden güne önem 

kazanmasıyla birlikte kavram bir çok alan içinde kullanılmaya başlandı bundan dolayı da etki alanı 

genişlemiştir. Sürdürülebilirliğin kavramsal olarak incelediğimizde üç farklı boyutu bulunmaktadır. 

Bunlar; ekonomik boyutu, çevresel boyutu ve sosyal boyutudur. Kavram çevresel boyutuyla ortaya çıksa 

da 21. yüzyılda sosyal boyutu ön plana çıkmıştır. Kavramın sosyal boyutu, toplumlarda yaşanan 

yoksulluk, sosyal dışlanma, cinsiyet eşitsizliği gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır ve toplumun 

güçlenmesini amaç edinmiştir. Jeopark, doğal ve kültürel kaynakların korunmasını içeren bir coğrafik 

alanda nadir, estetik, bilimsel ve ekonomik değer oluşturan jeolojik ve jeomorfolojik mirasın topluca 

bulunduğu doğal alanlardır. Jeoparklar, doğal kaynakları korurken orada bulunan kültürel kaynakları da 

korumayı hedeflemektedir. Jeoparkların sayesinde insanlar geçmişte yaşanan olayları daha iyi 

anlayabilmektedir ve geleneksel yaşam tarzlarını da devam ettirme imkanı sağlamaktadır. Bu durumla 

birlikte bölgede yaşayan insanların sosyal sürdürülebilirliğine hizmet etmektedir. Manisa’da bulunan 

Kula Volkanik Jeoparkı da bölgeyi aynı şekilde etkilemiştir. Yöre de bulunan doğal kaynaklar koruma 

altına alınmış, turistlik bir bölge haline getirmiş, geleneksel evleri restore edilmiş ve geleneksel el 

sanatlarını devam ettirme imkanı sağlamıştır. Kula Volkanik Jeoparkı, Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkıdır 

ve uluslararası ağlara üyeliği de bulunmaktadır bundan dolayı da önemi artmaktadır. Çalışmanın amacı 

sosyal sürdülebilirlik ve jeopark konularının ortak yönlerini ele alarak Kula Jeoparkı ile 

örneklendirilmeye çalışmaktır. Bu çalışma 15.5.2019 tarihinde savunulan “Sürdürülebilirlik 

Çerçevesinde Jeoparklar ve Jeopark Birliklerinin İncelenmesi: Manisa Jeopark Birliği Örneği” adlı 

tezden alıntıdır. 

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Jeopark, Kula Volkanik Jeoparkı. 

Jel Kodları  :HO, H1, H2 

 

 
SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE JEOPARKLAR: MANİSA JEOPARK ÖRNEĞİNE 

DAİR DEĞERLENDİRME18 

Burak Ak, Mpa19 

                                                        
15 Bu çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD’da 15.5.2019 
tarihinde savunulan “Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Jeoparklar ve Jeopark Birliklerinin İncelenmesi: Manisa 
Jeopark Birliği Örneği” adlı tezden türetilmiştir. 
16 Bilim UzmanıManisa Celal Bayar Üniversitesi, 05069203443, ak.burak870@gmail.com  
17 Doç.Dr,Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, SBUİ Bölümü, 05423421245, bugraozer@gmail.com(Yazışma 
yapılacak yazar) 
18 This study is quoted from the thesis titled in “Investigation of Geoparkes and Geopark Unions in the 
Framework of Sustainability: The Sample of Manisa Geopark Association” which was defended on 15.5.2019at 
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Buğra Özer, Ph.D.20  

      

Abstract 

Sustainability is a notion that started to be used at the end of the 20th century. Notion focused on 

agriculture and forestry as a beginning. The concept began to be used in many areas and  its impact area 

expanded day by day. Sustainability has three dimensions; which are respectively ; economic dimension, 

environmental dimension and social dimension. Although the notion emerged with its environmental 

dimension, its social dimension came to the forefront in the 21st century. The social dimension of the 

notion focuses on issues such as poverty, social exclusion, gender inequality and aims to strengthen the 

society. Geopark is a natural area in which geological and geomorphological heritage, which create 

aesthetic, scientific and economic value, are collectively located in a geographic area that includes the 

protection of natural and cultural resources. Geoparks aim to preserve natural resources while preserving 

the cultural resources there. Thanks to geoparks, people can better understand the past events and 

provide the opportunity to continue their traditional lifestyles. With this situation, it serves the social 

sustainability of the people living in the region. The Kula Volcanic Geopark in Manisa has affected the 

region in the same way. The natural resources in the region have been protected, turned into a tourist 

area, the traditional houses have been restored and provided the opportunity to continue the traditional 

handicrafts. Kula Volcanic Geopark, is Turkey's first and only geoparks and are also a member of the 

international network is growing in importance for it. The aim of the study is to try to exemplify the 

Kula Geopark by considering the common aspects of social sustainability and geopark issues. This study 

is quoted from the thesis titled in “Investigation of Geoparkes and Geopark Unions in the Framework 

of Sustainability: The Sample of Manisa Geopark Association” which was defended on 15.5.2019. 

Anahtar Kelimeler : Sustainability, Geopark, Kula Volcanic Geopark. 

Jel Kodları  : HO, H1,H2 
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17 VERGİLEME İLKELERİ VE ANAYASAL AÇIDAN VERGİYE BAKIŞ: TÜRK 

ANAYASALARINDAKİ GELİŞMELER 

Ali Rıza GÖKBUNAR21 

Abdullah KAPLAN22 

Özet 

Günümüzde çağdaş parlamenter sistemi uygulayan devletlerde vergiler, kanunlarla hazırlanmakta ve 

alınmaktadır. Vergisel işlemlerin, verginin tarafları açısından uygun sonuçlar ortaya koyması vergileme 

ilkeleri olarak sayılan ilkelere uygun olarak yapılması ve uygulanmasıyla yakından ilgili olduğu 

söylenebilmektedir. Kanunların dayanağı olan anayasalarda vergileme ilkelerine yer verilmesi 

vergilemeden beklenen sonuçları olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Türk 

Anayasalarında vergileme ile ilgili hükümler, vergileme ilkeleri kapsamında incelenmiştir. 

Vergilemenin ve anayasaların önemi anlaşıldıkça ve arttıkça, anayasalarda vergileme ilkelerinin daha 

çok yer aldığı görülmüş ve bu gelişmelerin anayasalardaki özel vergisel düzenlemeler yanında, 

anayasanın diğer hükümleri ile de gerçekleştirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemi ile anayasalardaki vergisel düzenlemelere ilişkin gelişmeler incelenerek literatüre 

katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Türk Anayasaları, Vergileme İlkeleri,  

JEL Kodları: H21, K34 

 

PRINCIPLES OF TAXATION AND CONSTITUTIONAL TAX OVERVIEW: 

DEVELOPMENTS IN TURKISH CONSTITUTIONS 

Ali Rıza GÖKBUNAR23 

Abdullah KAPLAN24 

Abstract 

Today, in the states implementing the modern parliamentary system, taxes are prepared and collected 

by law. It can be said that tax transactions are closely related to the implementation and implementation 

of the taxation principles in accordance with the principles of taxation, which yield appropriate results 

for the parties to the tax. It is considered that incorporating the principles of taxation in the constitutions 

which are the basis of the laws will positively affect the expected results from taxation. In this context, 

the provisions related to taxation in Turkish constitutions have been examined within the scope of 

taxation principles. As the importance of taxation and constitutions became understood and increased, 

it was seen that the principles of taxation were included more in the constitutions and it was determined 

that these developments were tried to be realized with other provisions of the constitution besides the 

special tax regulations in the constitutions. In this study, it is aimed to contribute to the literature by 

examining the developments regarding tax regulations in the constitutions with qualitative research 

method. 

                                                        
21 Prof. Dr., Manasa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü 

Öğretim Üyesi. Manisa, aliriza.gokbunar@bayar.edu.tr 
22 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Manisa, 

akaplan4596@gmail.com 
23 Professor Dr., Manisa Celal Bayar University, School of Applied Sciences, Department of Banking and Finance, 
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24 Celal Bayar University Institute of Social Sciences Department of Finance Doctoral Program, Manisa, Turkey, 

akaplan4596@gmail.com 



 
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

27/30 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

Keywords: Constitution, Turkish Constitutions, Principles Of Taxation,  

JEL Codes: H21, K34 

  



 
II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  

27/30 Ekim 2019, Antalya 

 

 

 

18 MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDEKİ TARIMSAL ÜRETİMİN ÇİLEKEŞ 

ÜRÜNÜ TÜTÜN’ÜN YILLARA KARŞI AÇTIĞI SAVAŞI 

Ahmet BİLGEN25 

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN  

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN 

 
Özet 

Manisa’nın birçok ilçesinde olduğu Gördes ilçesinde de tütün üretimi yıllarca çiftçilerin ana geçim 

kaynağı olmuştur. 1990-1999 yılları arasında Gördes halkı için tütün vazgeçilmez bir tarım ürünü haline 

gelmiş adeta bu dönemde tütün altın çağını yaşamıştır. 2015 yılına kadar Gördes ilçesinin resmi 

logosunu tütün süslemekteydi. İlçedeki iktisadi hayatın sınırlarını belirleyen ürün tütün haline gelmiş, 

borçlu borcunun vadesini tütün parasına göre belirlemekte, tütün döneminde düğün-sünnet 

yapılmamaya dikkat edilmekte kısacası sosyal ve kültürel hayat tütüne göre şekillenmekteydi. 2002 

yılından sonra çıkarılan bazı kanunlar ile tekelin etkinliğinin ortadan kaldırılması ile tütüncülük kan 

kaybetmeye başlamıştır. Gördes’in kurak ve eğimli arazilerinde tütün gibi yüksek getiri sağlayacak 

alternatif başka ürün olmadığından dolayı tütün hala tercih edilen bir üründür. Türkiye’de üretilen 

sigaraların içerisine çok az yerli tütün koyulmaktadır yaklaşık %80-85’lik kısmı ithal edilmektedir. 

Çalışmadaki amacımız Gördes ilçesi ve bu ilçeye benzer toprak yapısına sahip ilçelerin tütün 

üretimlerini arttırarak tütün ithalatındaki oranların azalması ve ihracatta tekrardan söz sahibi olunacak 

bir haline getirilmesidir. Bu maksatla çalışmamızda geçmişten günümüzü tarımsal ürün içerisindeki 

tütün üretimi ile günümüzdeki tütün üretim rakamları değerlendirilecektir. Üretilen tütünlerin ne 

kadarının ülke içerisinde değerlendirildiği ne kadarının ihraç olarak kullanıldığı çalışmada 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Tarımsal Emek, Üretim, Tütün 

Jel Kodları  : J4, E2, Q39 
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19 TÜRKİYE’DE YETİŞKİNLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM İLE ULUSAL 

EKONOMİK HEDEFLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Hazal Yerlikaya26 

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Koçancı27  

 

Özet 

Eğitim, tarihte kavramsal ve pratik anlamda yükümlülük olmaktan hak olmaya doğru bir değişim 

sürecine tabi olmuştur. Bugün evrensel bir temel hak olarak tüm dünyada kabul edilmekte ve insanların 

diğer tüm temel hakları ile ilişki içerisindedir. Yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim ise; çocukluk 

döneminde eğitim imkânlarına erişemeyen kişilerin işgücü piyasasında eşit fırsatlara sahip olabilmeleri 

ve istihdam edilebilirliklerinin artırılabilmesi hedefleri ile türetilmiş süreçler olarak ifade edilebilir. Bu 

doğrultuda kişilerin işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma gibi olumsuz durumlardan kurtulabilmesinin 

yanında; ekonomik kalkınmanın sağlanması ve bir ülkenin rekabet gücünün artırılması için 

biçimlendirilmiş politikalar üretilmeye çalışılmaktadır.  

Bu çalışmada, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitime ilişkin politikaların ulusal ekonomik hedefler ile 

ilişkisi Türkiye üzerinden genel bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın 

başlangıcında eğitim ve iş ilişkisinin tarihsel değişimi ortaya konmaktadır. Toplumun temelinde emek 

olması kabulünden yola çıkarak; eğitimin bu eksende ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki tezahürü 

ortaya konmaktadır. Dolayısıyla buradan eğitimin sürekliliğine ve mesleki eğitime varılmaktadır. Bu 

bölümde konuya ilişkin dünyadan ve Türkiye’den örnekler sunulmaktadır. Çalışmanın ikinci 

bölümünde; Türkiye’de eğitim hakkı, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitimin Cumhuriyetin ilanından bu 

yana hem yaklaşım hem de uygulama bağlamında nasıl değiştiği ve dönüştüğünden söz edilmektedir. 

Bu kısımda ele alınan konular ekonomik ve siyasal gelişmeler ile bir arada analiz edilmektedir.  Üçüncü 

ve son bölümde ise; 2000’li yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen yetişkinlere yönelik mesleki eğitimin 

istihdam sağlama amacı ve bu amacın temelindeki ulusal ekonomik hedefler incelenmektedir. Sonuç 

olarak, Türkiye’de içerisinde bulunulan Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve küreselleşmeye uyum 

ekseninde benimsenen neo-liberal politikalar doğrultusunda, yetişkinlere yönelik mesleki eğitim 

süreçlerinde istihdam edilebilirliğin artırılması ve esnek işgücünün oluşturulması gibi piyasa odaklı bir 

yaklaşımın benimsendiği ortaya konmaktadır. Bunun neticesinde, mesleki eğitimin kapitalist iş 

süreçlerinin işlevsel bir girdisine dönüştüğü ve “Toplum, iştir/ emektir.” tanımından doğan varoluşsal 

anlamı ile değerini yitirdiği tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Eğitimi, Yaygın Eğitim, İstihdam Eğitimi, Mesleki Eğitim 

Jel Codes: I25, J60 
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20 TÜRK DÜNYASINDA KADIN HAREKETLERİ  

 

Gözde TOPRAKCI ALP28 

 
Özet 

Türk Dünyasında kadın hareketinin gelişimi birinci ve ikinci dalga kadın hareketi adı altında farklı 

dönem ve farklı özellikler etrafında şekillenmiştir. Bu ayrım tarihte feminist yazarların ele aldığı dünya 

kadın hareketlerinin eski ve yeni toplumsal hareketlerine göre yapılmıştır. Türkiye’de ise 1980 

döneminde küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni politik eğilimlerin etkisi olmuştur. Kadın 

hareketleri kadınların yer aldığı her noktada kadınların eşitliği, özgürlüğü ve refahı için çabalayan pek 

çok dayanışma ve farkındalık çalışmalarından ibarettir. Günümüzde pek çok kadın örgütü gündeminde 

kadın emeğine özgü yapısal sorunları ele almakla kalmayıp kadınların sosyal, siyasal ve sendikal hayata 

eşit katılımı ile ilgili sorunları da irdelemektedir. Çağdaş toplum düzeyinde bile bugün kadınlar erkek 

egemen yapıyla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla kadın hareketleri geçmişten 

günümüze toplumsal eşitliğin sağlanması noktasında önemli bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın amacı 

tarihsel süreçte kadın hareketleri ve örgütlerini kadın emeği açısından değerlendirmek ve ortak gündem 

politikalarını sosyal ve iktisadi yönden tartışmaktır. Tarihsel süreçte kadın haklarını temsil eden 

örgütlerin yapısı ve stratejisi, günümüz kadın hareketlerindeki dönüşümler ve modern eğilimler 

değerlendirilecektir. Bu yönde atılacak adımlar için çözüm önerileri, kamu politikaları ve sivil toplum 

kuruluşları ile ilişkiler tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Kadın Emeği, Kadın Hareketleri, Toplumsal Cinsiyet. 

Jel Kodları  : J160. 

 
WOMEN'S MOVEMENTS IN TURKISH WORLD 

Abstract 

The development of the women's movement in the Turkish world has been shaped around different 

periods and different characteristics under the name of first and second wave women's movement. This 

distinction is made according to the old and new social movements of the world women's movements. 

In Turkey in 1980 also it has been the impact of the new political trend emerging with globalization. 

Women's movements consist of many solidarity and awareness activities that strive for the equality, 

freedom and welfare of women at every point where women are involved. Today, many women's 

organizations not only address the structural problems specific to women's labor, but also address the 

problems of women's equal participation in social, political and trade union life. Even at the level of 

contemporary society, women today have to struggle with the male-dominated structure. Therefore, 

women's movements are important in terms of achieving social equality from past to present. The aim 

of this study is to evaluate women's movements and women's organizations in terms of women's labor 

in the historical process and to discuss common agenda policies in social and economic terms. The 

structure and strategy of organizations representing women's rights in the historical process, 

transformations in contemporary women's movements and modern trends will be evaluated. Solution 

proposals, public policies and relations with non-governmental organizations will be discussed for the 

steps to be taken in this direction. 
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21 TÜRKİYE’DE KADINLARIN YEREL SİYASETTEKİ KONUMU VE YEREL 

KARAR ALMA SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ: SİYASİ PARTİLERİN KADIN 

KOLLARINDA BİR ARAŞTIRMA 

Buğra Özer29 

Seda Göksoy30 

 

Özet 

Bu çalışmada kadınların siyasetin neresinde olduğu anlaşılmaya çalışılmış ve bunun üzerine çalışmaya 

öncelikle siyaset ve yerel siyaset ile ilgili temel kavramların tanımı ile başlanılmıştır. İkinci bölümde 

tezin asıl konusu olan kadının siyasal hayata katılımı, Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi 

olarak ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca ikinci bölümde, dönemlere ait Kadın dergileri ve derneklerinin 

içerikleri araştırılarak, dönemin kadınlara dair bakış açısı ve yaklaşımı anlaşılmaya çalışılmıştır. Avrupa 

Birliği’nin kadınların siyasete katılımı konusunda beklentileri ve Kent Konseyleri- Kadın Meclisleri 

konularına da değinilerek üçüncü bölüme geçilmiştir. Üçüncü bölümde ise kadınların siyasette 

oynadıkları roldeki mevcut durum ele alınarak, parlamento, komisyonlar ve mahalli idarelerdeki temsili 

incelenmiştir. Son bölümde ise alan araştırması yapılarak, üç partinin kadın kollarından ondört kadın ile 

derinlemesine görüşme yapılmıştır. Sorulara verilen cevaplar frekanslara ayrılarak hangi soruda kaç 

kişiden aynı tarz veya farklı tarz cevaplar alındığı karşılaştırılmış, sorulara kaçamak veya çekingen 

cevap verenlerin çekincelerinin nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Kadın, eş ve anne olmanın getirdiği 

zorlukların siyasetteki güçlerini ve varlıklarını ne derece etkilendiği üzerine çok konuşulmuş ve  çıkan 

genel sonuç; aslında kadınların siyasette istenilen seviyede olamadıkları, daha fazla yöneten ve karar 

veren mekanizmalarda yer almak istedikleri ve bunun için de partilerin, kurum ve kişilerin sorumluluk 

bilincinde olması gerektiği şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler Kadın, Siyaset, Yerel Siyaset, Siyasi Parti. 

Jel Kodlar   Q58, Q59 

 
LOCATING FEMALE POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY AND ITS IMPACT ON 

LOCAL DECSISION MAKING: A RESEARCH ON THE WOMEN AUXIALLARY 

ORGANIZATIONS OF POLITICAL PARTI 

Buğra Özer, Ph.D.31  

Seda Akyaka, Ma32 

Abstract 

This work is an attempt to locate women in the very heart of poltics by means of laying out the 

Fundamentals of politics and local politics. The women participation in politics will be shed light upon 

for the eras of Ottoman, National Movement and Republican times. An analysis shall also accompany 

for the related participation for the EU and Women Assemblies within the Urban Councils. Thirdly 
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female participation is also attempted to be analyzed from the perspective of parliamentary, commission 

and local political levels an empirical analysis will be in the subsequent sections putting out the results 

of semi structured interviews with 14 women from 3 political parties. A descriptory statistical analysis 

will be based on the convergent and divergent responds with a hermeneutic reading of respondents’ 

hesitations about the participation. The female condition’s stereotypically known as motherhood and 

partnership  upon political participation is discussed in terms of the hardship in the processes. The study 

attempts to underline the fact female participation in Turkish politics is not at the desired levels yet 

reiterates that women do want to participate at more decision making levels with the proposition that 

institutions have to be in the very awareness and know  

Keywords : Women, Political participation local politics, politics, political parties 
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22 KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRK HALKININ ETNO-KÜLTÜREL SÜREÇLERİ 

 Daulet Zhailybayev 33 

 

 
Özet 

Şu anda Kazakistan'da birçok etnik grup yaşıyor. Ayrıca birçok Türk halkı var. Kazakistan'daki Türk 

halklarının tarihi farklı koşullara dayanmaktadır. Örneğin, Kuzey Kafkasya'dan gelen Türk halkları 

(Azerbaycanlılar, Türkler, Balkanlar, vb.) 20. yüzyılın 30-40 yıllarında yerleşmeye başladılar. Özbekler, 

Kırgızlar, Tatarlar, 18. ve 19. yüzyıllardan beri Kazak topraklarında yaşıyorlar. Genel olarak, Kazakistan 

Türk dünyasının altın beşiğidir. Bu bağlamda, Kazakistan'daki Türk halklarının etno-kültürel süreçleri 

özel bir karaktere sahiptir. Örneğin, Kazakistan’daki Türk halklarının% 95-97’si Kazakça bilmektedir. 

Ortak tarih ve ortak dilin karşılıklı olarak anlaşılması onların anlamalarına olanak sağlar. Türk halkları 

arasındaki kültürel bağlar ve benzerlikler birbirine bağlanmayı engellemez. Aksine, Kazakistan’daki 

Türk halkları karaciğerlerinin tarihi vatanlarında en yaygın olanlardan biri olduğunu düşünüyor. Bunun 

nedeni Sakh, Hun, Türk Hanlığı döneminden beri, Kazak manzarasının Türk kültürünün çarpıcı 

örneklerini yaratmasıdır. 

Halen, Kazakistan'daki Türk halklarının kültürel mirası ortak bir Türk dünyasıdır. Aynı zamanda, 

Kazakistan hükümeti anadilini, kültürünü ve sanatını geliştirmek için harika bir fırsat sunuyor. Bu 

bağlamda, Kazakistan Halk Meclisi kuruldu. Halkların etnik kültür merkezleri Kazakistan'ın tüm 

bölgelerinde çalışır. Ülkemizdeki bütün ulusların birliğini göstermektedir. 

Aynı zamanda, Türk halklarının ortak düşünceye entegrasyonu, eski tarihi bilgi ve kültür üzerinde büyük 

bir etkiye sahiptir. Bu, kültürel sınırların ve etnik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Makalede, yazar Kazakistan'daki Türk halkının etnokültürel süreçlerini özel araştırmalarla analiz etti. 

Ayrıca, kapsamlı bir bilimsel analiz yaptı ve Türk halklarının kültürel entegrasyonuna odaklandı. 

Anahtar Kelimeler : Türkler, etnik kültür süreci, dil, tarih 

 

 
  

                                                        
33  Avrasya Araştırma Enstitü, +7(727) 279 97 94. info@eurasian-research.org 
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23 HANEFÎ-EŞʻARÎ AYRIŞMASINI YANSITAN İNTERDİSİPLİNER BİR METNİN 

TEOLOJİK ANALİZİ34 

Ar. Gör. Dr. Ömer SADIKER 

 

Özet 

Araştırmamızda h. V. asrın ikinci yarısı Maveraünnehir bölgesinde yaşayan Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin et-

Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd adlı eserinin 126. sayfasında yer alan Hanefi geleneğe mensup yazar ile 

kimliği belirtilmeyen bir Eşʻarî arasında geçen münazara metni tahlil edilmektedir. 

Hanefilik ve Eşʻarîlik İslâm esaslarının temelinde ayrışmanın bulunmadığı Ehl-i Sünnet’i temsil eden 

ana iki damarı oluşturmaktadır. Bu günde olduğu gibi bu iki grup sarmal bir şekilde Ehl-i Sünnet üst 

kimliği altında varlığını devam ettirmiştir. Fakat özellikle de erken dönemlerde bazı bölgelerde bu ayrım 

kendini göstermiş zaman zaman da farklı saiklerle çatışmalara neden olmuştur. 

Çalışmamızda konu edilen eser ayrışmanın kendini sarahaten gösterdiği metin özelliği taşımaktadır. 

Metin fıkhi konularda Hanefiliği eleştiren Eşʻarî birine karşı itikadî/kelamî konularda Eşʻarîliği eleştiren 

bir Hanefînin münazarasını yansıtmaktadır. İnterdisipliner metin tanımlaması da fıkıh ve kelam 

konularının bir arada bulunmasından ileri gelmektedir. Bu durum aynı zamanda fıkıh ve kelamın 

kaçınılmaz diyaloğunun bir resmidir. Araştırmamızda sözü edilen ayrışmanın dini ve sosyokültürel 

zeminine ek olarak hangi fıkhi-kelamî konuların tartışmaya konu olduğu ve bunların kendi 

disiplinlerindeki yeri analiz edilecektir.   

 

  

                                                        
34 Metnin alıntılandığı eser: Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd, thk. Ömür Türkmen, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yay.-Daru İbn Hazm, İstanbul-Beyrut 2017/1438, 126. 

اب حتى يبتل وجهه قال المهتدى ابو شكور السالمى رحمه هللا: ناظرت اشعريا فقال لى ان الوضوء والصالة عندكم ان يجلس احدكم تحت الميز

الفارسية مقدار آية و يقول دو بر ـ ويقرأ بوذراعاه ورأسه وقدماه. ثم يبسط خرء الحمام و يقوم عليه ويقول بالفارسية: اى خداى بزرك ـ يعنى هللا اك

ا طعنا البى حنيفة رحمه هللا برك سبز ـ يعنى قوله "مدهامتان" ـ ثم يركع و يسجد ساكتا و يقعد وقت القعود ساكتا ثم يضرد. و هذه عبادتكم؟ قال هذ

ن ليس بغافر وال مثيب وال معاقب. معبودا قبل ان يخلق الخلق واآلو ألصحابه فاجبته و قلت: انكم تعتقدون بان هللا تعالى ما كان خالقا وال رازقا وال 

انه ما كان معبودا ثم بو الرسول اليوم ليس برسول و قبل الوحى ما كان رسوال. و المؤمن بالمعصية ينقص ايمانه. فكذلك المعبود الذى اعتقدت 

لقدر من ايكتفى بهذا  و من المؤمن الذى ينقص ايمانه بالضحك و نحوه.صار معبودا و ان هذا الرسول الذى ما كان رسوال ثم صار رسوال ثم عزل 

 الغباوة. و نعوذ باهلل من ذلك.
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24- EŞʻARÎ KADISI HALÎMÎ’NİN NAZARINDA İMANIN İMKÂNI VE AHKÂMI 35 

Ar. Gör. Dr. Ömer Sadıker 

 

Özet 

 

Halîmî adıyla meşhur Ebû Abdillâh Hüseyin b. Hasen b. Muhammed b. Halîm el-Halîmî el-Cürcânî 

(339/950-403/1012), mütekaddimûn devri Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihidir. İlmî faaliyetlerinin yanı 

sıra başta Buhara olmak üzere çeşitli beldelerde kadılık görevinde bulunan ve “şeyhü’ş-Şâfiiyyîn, reîsü 

ehli’l-hadîs” gibi unvanlar alan bölgenin meşhur bir âlimidir.  

Zaman zaman elçilik görevlerini de üstlenen Halîmî, Eş‘arî mezhebinin Mâverâünnehir bölgesinde 

yayılmasını sağlayan âlimlerden biridir. Genel Eşʻarî anlayışta olduğu üzere dinen yükümlü olmanın 

ancak tebliğin ulaşmasına bağlayan Halîmî, kadılık görevi üstlenmesinden dolayı olsa gerek kendisine 

tebliği ulaşmayalar hakkında ileri sürülen görüşleri ve bunların hukuki yansımaları Kitabü’l-Minhâc fî 

Şuabi’l-Îmân adlı eserinde detaylıca ele almıştır.  

Akıl sahibi olmasına rağmen kendi varlığı ve yaratıcısı hakkında tefekkürde bulunmayanların durumu 

veya akıl yürüterek bir inancı benimseyenlerin doğru ya da yanlış bir anlayışa ulaşması halinde 

karşılaşacakları hukuki durum Halîmî’nin gündemini meşgul etmiştir. Biz de bu çalışmamızda Eşʻari 

bir kadının iman meselesine götüren akıl ve haber unsurlarını nasıl değerlendirdiği ve bunda etkili olan 

kıstasları ele alacağız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
35 Metnin alıntılandığı eser: Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd, thk. Ömür Türkmen, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yay.-Daru İbn Hazm, İstanbul-Beyrut 2017/1438, 126. 

اب حتى يبتل وجهه قال المهتدى ابو شكور السالمى رحمه هللا: ناظرت اشعريا فقال لى ان الوضوء والصالة عندكم ان يجلس احدكم تحت الميز

دار آية و يقول دو الفارسية مقبوذراعاه ورأسه وقدماه. ثم يبسط خرء الحمام و يقوم عليه ويقول بالفارسية: اى خداى بزرك ـ يعنى هللا اكبر ـ ويقرأ 

ا طعنا البى حنيفة رحمه هللا برك سبز ـ يعنى قوله "مدهامتان" ـ ثم يركع و يسجد ساكتا و يقعد وقت القعود ساكتا ثم يضرد. و هذه عبادتكم؟ قال هذ

ليس بغافر وال مثيب وال معاقب.  ق واآلنو ألصحابه فاجبته و قلت: انكم تعتقدون بان هللا تعالى ما كان خالقا وال رازقا وال معبودا قبل ان يخلق الخل

انه ما كان معبودا ثم بو الرسول اليوم ليس برسول و قبل الوحى ما كان رسوال. و المؤمن بالمعصية ينقص ايمانه. فكذلك المعبود الذى اعتقدت 

لقدر من ايكتفى بهذا  يمانه بالضحك و نحوه.صار معبودا و ان هذا الرسول الذى ما كان رسوال ثم صار رسوال ثم عزل و من المؤمن الذى ينقص ا

 الغباوة. و نعوذ باهلل من ذلك.
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25 DİN-SİYASET İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SÜNNİ DÜŞÜNCEDE “DİNİ 

OTORİTE” 

Hamdi AKBAŞ36 

İsmail ŞIK37 

 

Özet 

Ehli Sünnet, dinî otoritenin doğrudan doğruya her şeyin yaratıcısı olan Allah olduğunu savunurken 

risalet müessesinin de Allah’ın buyruklarını insanlara iletip uygulanması ve açıklanması bakımından 

dinî otorite olduğunu, imamet ve velayet kurumlarının ise sosyolojik kökenli olmaları nedeniyle birer 

siyasî otorite olarak kabul edilmeleri gerektiğini iddia etmektedir. Zira peygamberlere kitap ve hikmet 

ile birlikte otorite de verildiğinden onların otoriteleri, risalet ile kazanılmış bir otorite olmaktadır.  

Sünnî anlayış imamet ve velayet hususunda ise ilk dönemlerdeki siyasî tecrübeden de hareketle, Şia’nın 

iddia ettiği imamet anlayışına tepki olarak bu müesseseleri dinî bir zeminde değerlendirmemiştir. Bu 

nedenle onlar imameti, vasıfları taşımak kaydıyla herhangi bir şahsın Peygamber’in halifesi sıfatıyla din 

ve dünya işlerinde İslam ümmetini yönetmesi etkinliği olarak yorumlamışlardır. Onlara göre imam 

yahut halife, doğrudan İslam ümmetinin seçimiyle veya meşveretle başına gelmelidir. Ancak bazı Ehli 

Sünnet âlimleri, imametin bazı vasıflara sahip olması gerektiğini söylemişlerdir. Onlara göre “İmamlar 

içlerinden iki kişi kalıncaya kadar Kureyş'tendir” şeklindeki Hz. Peygamberin sözüne istinaden 

imamın/halifenin Kureyş kabilesine mensubiyetinin de olması gerekmektedir. 

Bu çalışmamızda Sünnî düşüncenin ortaya koyduğu din siyaset düzleminde dini otorite anlayışını ele 

almaya çalışacağız. Zira devlet yöneticilerinin siyasî bir zeminde otoritelerini güçlendirmek için 

kendilerine ilahi bir dayanak oluşturmak istemeleri din-siyaset ilişkisinde bazı problemlere kapı 

aralamıştır. 

 

  

                                                        
36 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Arş. Gör. 
37 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi 
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26 BEYHAKÎ VE “DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE” ADLI ESERİ  

Hamdi AKBAŞ38 

İsmail ŞIK39 

 

Özet 

Hz. Peygamberin nübüvvetinin ispatına yönelik bir tavır şeklinde ortaya çıkan delailü’n-nübüvve 

anlayışının önemli bir ismi olan ve kelam, hadis ve ahlak sahalarında çalışmaları bulunan Ahmed b. 

Hüseyin el-Beyhakî, hocası Ebû Sa‘d Muhammed b. İbrâhim el-Hargûşî’nin “el-Medhal ilâ Kitâbi 

Delâʾili’n-nübüvve” adlı eserinden de ilham alarak “Delâʾilü’n-nübüvve ve maʿrifetü ahvâli sâhibi’ş-

şerîʿa” isimli bir çalışma kaleme almıştır. “Delailü’n-Nübüvve” şeklinde meşhurlaşlaşan bu 

çalışmasında Beyhakî, sahih rivayetler kullanmaya özen göstermiş, Hz. Peygamberin herhangi bir 

insandan farklı ve peygamberliğine işaret olan yanları ile mucizelerini toplamış ve böylece Hz. 

Peygamberin nübüvvetini delilleriyle ortaya koymaya çalışmıştır.  

Bir giriş ve on bir bölüm şeklinde düzenlenen bu eserin giriş kısmında peygamberlerin nübüvvetinin 

mucizelerle ispat edilebileceği ifade edildikten sonra Hz. Peygamberin en büyük mucizesinin Kur’an 

olduğu ve bunun diğer mucizelerden daha güçlü bir delil olduğu dile getirilmiştir. Biz bu tebliğimizle 

eseri ana hatlarıyla ilim dünyasına tanıtmayı ve eserin günümüz nübüvvet algısının şekillenmesinde 

nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

 

 

  

                                                        
38 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Arş. Gör. 
39 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi 
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27 AİLE ve DİNİ REHBERLİK BÜROLARI AÇISINDAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİ  

  

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOĞAN40 

  
Özet 

  

Din görevlileri resmi hizmet tanımlarına uygun olarak din hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde 

sunumunun yanı sıra vatandaşlarımızla yakın ilişki içinde olmaları hasebiyle, dini konularda danışmaya 

yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan 

kısmına bizzat cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve güvenlik 

birimleri gibi uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla il müftülükleri bünyesinde bir danışma birimi 

olarak Aile ve Dini Rehberlik Büroları hizmete açılmıştır. Türkiye'de yüksek din öğretiminin icra 

edildiği İlahiyat fakültelerinde, kuruluşundan günümüze kadar akademik yapılanma ve programlar 

açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerde ihtiyaçların, tecrübelerin, konuyla ilgili 

akademik ve bilimsel çalışmaların kuşkusuz önemli etkileri olmuştur. Tüm bu süreç ve çalışmaların 

amacı eğitim öğretimde olması gereken kaliteyi yakalamaktır. Kuruluş amacı toplumumuzun aile 

hakkında dinî açıdan doğru bilgilendirilmesini sağlamak, aile yapısının korunmasına katkıda bulunmak, 

halkımızın özellikle aile ve aile bireyleriyle ilgili dinî içerikli soru ve sorunlarına çözüm üretmek bu 

bağlamda gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

ortak çalışmalar yapmak olan Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında halka daha verimli hizmet vermek 

için görev alacak kişileri yetiştirmek İlahiyat fakültelerinin asli görevleri arasında yer almaktadır. Bu 

bakımdan İlahiyat fakültesi öğrencilerinin adı geçen bürolarda daha verimli ve etkili bir hizmet 

vermeleri açısından mesleki yeterlik düzeyinin belirlenmesi hem İlahiyat fakülteleri hem de Diyanet 

İşleri Başkanlığı için önem arz etmektedir. Yukarıda bahsedilenler ışığında Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde okuyan toplam 220 adet son sınıf 

öğrencisinin Aile ve Dini Rehberlik Büroları bağlamında yeterlik düzeyleri hakkındaki düşüncelerini ve 

İlahiyat fakültelerinden beklentilerini öğrenmek amacıyla açık uçlu sorular sorularak nitel bir araştırma 

yapılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin daha ziyade toplum bilimleri veya insani ilişkilerle ilgili 

alanlarda, empati kurma konusunda kendilerini yetersiz hissettikleri göze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Aile ve Dini Rehberlik, Yeterlik, Mesleki Yeterlik. 

Jel Kodları  : I230. 

 

PROFESSIONAL QUALIFICATION LEVELS OF THE FACULTY OF THEOLOGY 

STUDENTS IN TERMS OF FAMILY AND RELIGIOUS GUIDANCE OFFICES 

 Asst. Professor Ahmet DOĞAN41 

 
Abstract 

 In addition to the correct and effective provision of religious services in accordance with the official 

service definitions, religious officials are also faced with many applications for counseling on religious 

                                                        
40  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 0542 6424275, ahmet.dogan@osmaniye.edu.tr. 
41  Osmaniye Korkut Ata University Divinity Faculty, 0542 6424275, ahmet.dogan@osmaniye.edu.tr. 
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issues due to their close relationship with our citizens. Family and Religious Guidance Offices have 

been put into service as an advisory unit within the provincial mufti offices in order to respond to the 

religious part of these consultations requests and to direct the applicants to the appropriate institutions 

such as health, law and security units when necessary. Higher religious education in theology faculties 

in Turkey, which, until today, from academic institutions and there have been significant improvements 

in terms of restructuring programs. The needs, experiences and academic and scientific studies related 

to the subject have undoubtedly had important effects on these developments. The aim of all these 

processes and studies is to achieve the quality that should be in education and training. The purpose of 

the establishment is to ensure that our society is informed about the religion correctly, to contribute to 

the preservation of the family structure, to find solutions to the religious questions and problems of our 

people, especially family and family members and Religious Guidance Offices to train people to serve 

more efficiently to the public. In this respect, it is important for both theology faculties and the 

Presidency of Religious Affairs to determine the level of professional competence in order to provide a 

more efficient and effective service to the students of theology faculties. In the light of the 

aforementioned, a qualitative research was conducted by asking open-ended questions in order to learn 

the opinions of 220 senior students in Osmaniye Korkut Ata University and Çukurova University 

Faculty of Theology about their proficiency levels in the context of Family and Religious Guidance 

Offices and their expectations from theology faculties. As a result, it is observed that students feel 

inadequate in empathy in the fields of social sciences or human relations. 

Key Words: Family and Religious Guidance, Competence, Professional Competence. 

Jel Code  : I230. 
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28 TÜRKİYE – OECD ÜLKELERİ BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARININ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Dr.Öğr. Üyesi Hakan Aracı 42 

Öğr. Gör. Uğur Bilgen43  

Öğr. Gör. Bahadır Bilge Aycan44 

 

Özet 

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sisteminin bir 

tamamlayıcısı olarak kamu emeklilik sistemine ek olarak destekleyici nitelikte özel emeklilik sistemleri 

uygulanmaya başlanmıştır. 27 Ekim 2003 yılında ilk emeklilik sözleşmesinin tasdik edilmesi ile birlikte 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) resmi olarak başlamıştır. Ancak bireylerin gelir elde ettikleri 

dönemlerde tasarrufta bulunmaları ve bu tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi sonucu emeklilik 

dönemlerinde ek bir gelir elde etme amacıyla oluşturulan bireysel emeklilik sisteminde toplanan fonlar 

gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Bireysel emeklilik sistemine katılımı daha da arttırmak 

amacıyla 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik Otomatik katılım yürürlüğe girmiştir. Bu 

çalışmada OECD ülkelerindeki Bireysel Emeklilik Fonları ile ülkemizde ki Bireysel Emeklilik 

Fonlarının karşılaştırılması yapılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bireysel Emeklilik Sistemi, Emeklilik Yatırım Fonları, Otomatik katılım  

Jel Kodları  : G22, G23  

 

  

                                                        
42 MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0555 443 66 66, hakan.araci@cbu.edu.tr  
43 MCBÜ Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, 0536 996 00 45, ugur.bilgen@cbu.edu.tr  
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29 SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ 

Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer45 

 

Özet 

Askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin sıkça araştırılan bir konu olmasına rağmen, 

ülkelerin askeri harcadıkları seviyenin rakiplerine ve müttefik ülkelerine veya üye oldukları uluslararası 

kuruluşlara dayanarak ihmal edildiği göz ardı edilmektedir. Buna göre, çalışmada, 19 G-20 ülkesi için 

askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Bu 

çalışmada iki grup Panel veri modeli uygulanmıştır. İlk panel grubu askeri ihracatçı. İkincisi askeri 

ithalatçı. Çalışmanın sonuçları, ABD için geribildirim hipotezinin var olduğunu, büyüme hipotezinin G-

20 Ülkeleri ve Türkiye için geçerli olduğunu desteklemektedir. 

 

Analysis of the Relationship Between Defense Expenditures and Economic Growth by Panel 

Data Methods 

Abstracts 

As though it is a frequently researched topic that the relationship between military expenditures and 

economic growth, it is ignored that the level of military expenditures of countries based on their rival 

and allied countries or international organizations which they are members. Accordingly, in study, the 

relationship between military expenditures and economic growth is examined with the panel data 

analysis for 19 G-20countries. In this study two groups of Panel data models are applied. First panel 

group is military exporter. Second is military importer. The results of study support that feedback 

hypothesis exists for the U.S., growth hypothesis is valid for G-20 Countries and Turkey. 
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30 İNOVASYON, MAKİNE ÖĞRENMESİ VE SANAYİ 4.0 

Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer46 

 

Özet 

Endüstri 4.0'ın nihai amacı, makinelere, bileşenlere ve devam eden çalışmalara yerleştirilmiş her zaman 

bağlı sensörlerin ağ tabanlı bilgi teknolojisi sistemlerine gerçek zamanlı veri iletmesidir. Bunlar da, bu 

büyük verilerden analiz etmek ve bilgi edinmek ve süreçleri gerektiği gibi otomatik olarak ayarlamak 

için makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmalarını kullanılır. İstatistiki makine öğrenmesi teknikleri, 

mevcut verilerden bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. İstatistiki makine öğrenmesi önemli bir ölçüde 

istatistiki optimizasyon ve tahmin tekniklerinden temel ala gelmektedir. Çağımızda özellikle istatistiki 

tekniklerle toplanan büyük verinin istatistiki makine öğrenme yöntemleriyle analizi sonucunda bu yeni 

teknik ve yöntemleri kullanan gerek imalatçı gerekse hizmet sektöründeki firmalar bu yeni tekniklere 

adapte olamayan firmalara göre yüksek rekabet gücü elde etmektedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 

açısından istatistiki makine öğrenmesi ve Büyük Verinin Firmaların Rekabet Gücüne Etkisi 

incelenilmeye çalışılmıştır. 

 

Inovation, Machine Learning and Industry 4.0 

Abstract 

The ultimate goal of Industry 4.0 is to deliver real-time data to network-based information technology 

systems, which are always connected to machines, components, and ongoing work. They use machine 

learning and artificial intelligence algorithms to analyze and obtain information from these big data and 

adjust processes automatically as needed. Statistical machine learning techniques are designed to extract 

information from existing data. Statistical machine learning is largely based on statistical optimization 

and forecasting techniques. As a result of the analysis of big data gathered by statistical techniques with 

statistical machine learning methods, both manufacturers and service sector companies using these new 

techniques and methods have higher competitive power compared to companies that cannot adapt to 

these new techniques. In this study, statistical machine learning in terms of Industry 4.0 and the effect 

of big data on the competitiveness of firms have been investigated. 
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31 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DEMOKRASİYE KATKILARI: 

KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Haydar EFE   

Öğr. Gör. Meiramkul ISSAYEVA 

 
Özet 

Modern dünyada gelişmiş ülkelerin tercih ettiği rejim demokrasidir. Demokrasi sistemin temel ilkeleri 

ise: eşitlik, siyasi seçimler, çok partili sistem, hukukun üstünlüğü, plüralizm, laiklik, şeffaflık, anayasal 

güvence, güçler ayrılığı ve sivil toplumdur. Sivil toplum örgütlerinin amacı ilgi alanları aynı olan sosyal 

grupların  gönüllü olarak bir araya gelerek kendi problemlerini çözmektir. Sivil toplum örgütleri, 

toplumda siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal ve bireysel işlevler üstlenmektedir. 

Vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, odalar, dernekler şeklinde farklı isimlerle ortaya çıkan sivil 

toplum örgütlerinin, örgütlenme biçimi ve işlevi farklı olsa da ortak özellikleri vardır. Sivil toplum 

kuruluşlarının ortak özellikleri: devletten özerk olmak, gönüllü olmak, kar beklememek ve kolektif çıkar 

için çalışmaktır. Bu özellikler onu demokratik bir yönetim için vazgeçilmez kılar. 

STK'lar tüm demokratik ülkeler için olduğu gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için de çok önemlidir. 

Bu çalışma, Kazakistan’da henüz yeni gelişmekte olan STK’ların bu ülkenin demokratik gelişimlerine 

olası katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kazakistan, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), Demokrasi  

 

Contribution of Civil Society Organizations to Democracy: The Case of Kazakhstan 

Abstract 

In the modern world, the regime preferred by developed countries is democracy. The basic principles of 

the democratic system are: equality, free elections, multiparty system, rule of law, pluralism, secularism, 

transparency, constitutional guarantee, separation of powers and civil society.  

The purpose of non-governmental organizations is to solve their own problems by coming together 

voluntarily. Non-governmental organizations have different activities such as political, cultural, 

economic, social and individual functions. 

Non-governmental organizations can be in different forms such as foundations, trade unions, 

professional associations, chambers and associations.   Although the organization and functions of non-

governmental organizations are different, they have common characteristics. Common features of civil 

society organizations: being autonomous from the state, volunteering, not expecting profits and working 

for collective interest. These characteristics make it indispensable for a democratic administration.  

NGOs are very important for the Central Asian Turkish Republics as well as for all democratic countries. 

This study aims to reveal the possible contribution of the newly developing NGOs in Kazakhstan to the 

democratic development of this country. 

Key Words: Kazakhstan,  Non Governmental Organizations (NGO’s), Democracy 
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32 TÜRK KONSEYİ BÜNYESİNDEKİ ULAŞIM STRATEJİLERİNİN TÜRK 

DÜNYASINA KATKISI 

Dinara TALDYBAYEVA 

 

Özet 

11 Mart 2019 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Türk Keneşi (Türk Konseyi) Gümrük 

İdareleri Başkanları 7. Toplantısı gerçekleştirilmiştir (Türk Keneşi, 2019). Toplantıya, Kazakistan 

Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov, Kırgız Cumhuriyeti Devlet 

Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili Sultan Mamasadykov ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan 

Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur katılım sağlamışlardır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2019). Görüşmeler 

sırasında Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Üye Devletlerin Sınır Geçiş Noktalarının 

(Border Crossing Points – BCP’ler) ziyaret edilmesi, Üye Devletlerin İpek Yolu ve Kervansaray 

girişimlerine katılımı gibi konuların önemini vurgulamıştır. Düzenlenen toplantının önemli bir sonucu, 

tarafların, Türk Keneşi Üye Devletleri’nin Gümrük İdareleri arasında Gümrük Muhafazası alanında 

İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzalaması olmuştur. Mutabakat zaptı, Trans-Hazar Uluslararası 

Taşımacılık Güzergâhının (Middle Corridor – Orta Koridor) geçtiği ülkelerdeki bütün gümrük 

prosedürlerinin kolaylaştırılması amacını taşımaktadır (Habar 24, 2019)  
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33 ALTIN FİYATLARI KAOTİKMİDİR? 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER47 

 

Özet 

Bu çalışmada kaos teorisi uygulamaları yardımıyla bu zorlukları ortaya koymayı amaçladık. Başlangıç 

koşullarına hassas bağımlılık kaotik deterministik modeller finansal veriler görünüşte rastgele 

hareketleri anlamada güçlü bir araç sağlamaktadır. Dinamik sistemler önceki çalışmalarda doğrusal 

ve/veya doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak analiz edilmektedir. Kararlı doğrusal sistemler için 

kullanılan doğrusal yöntemler, genellikle doğrusal olmayan analizde başarısız olmasına rağmen, ancak, 

sorun hakkında sadece sezgi vermektedir. Bu sebeple dinamik sistemleri açıklayan fark denklemleri bir 

doğrusal olmayan değişkendeki, öngörülemeyen dinamikleri ortaya çıkabilir. Kaos teorisi doğrusal 

olmayan analiz yöntemleri gibi dinamik sistemlerin incelemek için kullanılır. Düzensiz bir koşulu ifade 

eden kaos "başlangıç koşullarına hassas bağımlılık" ile karakterize edilebilir. Bu çalışmada viz, ham 

verilere BDS testi, önceden süzülmüş verilere BDS testi, korelasyon boyut testi ve Brock Artığı testi 

olmak üzere dört test kullanılmıştır. Finansal piyasalar borsa, döviz piyasası gibi piyasalarda kaosun 

varlığı kabul görmektedir. Bu testlerin sonuçları altın piyasalarında kaos varlığı için kanıtlar 

sunmaktadır. Bu çalışmada, zaman serilerinin kaotik analiz yöntemleri, bir değişkenin ayrık veya sürekli 

ölçümler incelenmiştir dayanarak elde edilen kaotik analiz yöntemleri çeşitli kaotik zaman serisi 

yöntemleri de uygulanmıştır. 

 

Are Gold Prices Chaotic? 

Abstract 

The applications of the chaos theory related to economy have aimed to overcome these difficulties. 

Chaotic deterministic models with sensitive dependence on initial conditions provide a powerful tool in 

understanding the apparently random movements in financial data. The dynamic systems are analyzed 

by using linear and/or nonlinear methods in the previous studies. Although the linear methods used for 

stable linear systems, generally fails at the nonlinear analysis, however, they give intuition about the 

problem. Due to a nonlinear variable in the difference equations describing the dynamic systems, 

unpredictable dynamics may occur. The chaos theory or nonlinear analysis methods are used to examine 

such dynamics systems. The chaos that expresses an irregular condition can be characterized by 

“sensitive dependence on initial conditions”. We employ four tests, viz. the BDS test on raw data, the 

BDS test on pre-filtered data, Correlation Dimension test and the Brock’s Residual test. The financial 

markets considered are the stock market, the foreign exchange market. The results from these tests 

provide very weak evidence for the presence of chaos in gold Prices. In this study, the methods for the 

chaotic analysis of the time series, obtained based on the discrete or continuous measurements of a 

variable are investigated. The chaotic analysis methods have been applied on the time series of various 

systems. 
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34 GÜNÜMÜZDE EVLİLİK VE AİLE BAĞLAMINDA TARTIŞILAN KONULAR 

ÜZERİNE PSİKO-SOSYAL BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER 

Ar. Gör. Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 

 

Özet 

Tarihsel süreçte dinler, evlilik ve aile kurumlarına kayda değer bir alaka göstermişler, bu kurumların 

şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. Ancak insanoğlunun son dönemlerde tecrübe ettiği 

modernleşme ve sekülerleşme gibi büyük çaplı değişimler, bireyin evlilik ve aile yaşantısını önemli 

ölçüde değiştirmiş, dinlerin bu kurumlar için gelenek içinde oluşturdukları birtakım normların 

genelgeçer olarak kabul görmesi, günümüz Müslümanı için bazı bilişsel çatışmaları da beraberinde 

getirmiştir. Bu bağlamda moderniteyle birlikte, ataerkil yorumların ağır bastığı dinî söylemlerin giderek 

artan bir dozda eleştirildiği, diğer taraftan ise eleştirilen bu söylemlerin dindar bireylerin zihninde hâlen 

geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Bu çalışma, İslâm’ın ilk, erken ve klasik dönemlerdeki 

yaklaşımlarından hareketle günümüzde evlilik ve aile bağlamında tartışmalı hale gelen konuları psiko-

sosyal açıdan ele almayı amaçlamaktadır. 
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35- TEVRAT VE İNCİL’İN ARAPÇAYA TERCÜMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DÖNER48 

 

Özet 

İslam dini temelde Kur’an’ı Kerim ve Sünnet’e dayalı olmakla birlikte, Sâmî kültürün bir parçası ve 

ortak bir yaşam alanına sahip olması bağlamında da genel olarak kültür ve gelenek açısından Yahudilik 

ve Hıristiyanlıkla irtibatlıdır. Bu durum Kur’an’ı Kerim’de Tevrat ve İncil’e yapılan atıflar başta olmak 

üzere, buradaki kıssaların büyük bir çoğunluğunun özellikle İsrailoğulları ve Yahudilerle ilgili olması 

sebebiyle de bu irtibatın boyutları hakkında ciddi anlamda fikir verir mahiyettedir. Bu bağlamda Tevrat 

ve İncil başta olmak üzere Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitaplarının, İslam öncesi veya Hz. Peygamber 

döneminde Arapçaya tercümesi konusu, İslam kültür tarihini ve Araplarla birlikte yaşayan Ehl-i kitap 

literatürü muhtevasını tespit açısından oldukça önemlidir. Gerek şarkiyatçıların konuyu çoğunlukla 

kendi din ve literatürlerinin İslam’ın ve özelde Kur’an’ı Kerim’in oluşumuna etkisi açısından gündeme 

getirmeleri nedeniyle ve gerekse İslam kaynaklarına geçtiği düşünülen birtakım bilgi ve rivayetlerin 

kaynağını tespit etme açısından bu konu fazlasıyla dikkat çekicidir. 
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36 KADINLARIN İSTİHDAM EDİLMELERİNİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER49 

Seval ÖZTÜRK50 

Muhammed KARATAŞ51 

 

ÖZET 

Araştırmada, kadınların çalışma yaşamında yaşadığı sorunlar incelenmiştir. TÜİK ‘in işgücü 

istatistikleri, eğitim oranları vb. veriler kullanılarak ulusal bazda ve bölgesel olarak kadın ile ilgili genel 

görünüm elde edilmeye çalışılmış ve bu veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.  

Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan oluşuyor olmasına rağmen kadınlar çalışma yaşamında ikincil 

işgücü olarak görülmektedir. Evdeki sorumlulukları, doğurganlık, analık, cinsiyet ayırımcılığı, kadının 

gelir getirici bir işte çalışmasının uygun görülmemesi, kadının çalışma yaşamına girmesi önünde engel 

oluşturmaktadır.  

Kadının çalışma yaşamına girmesi ile üstlendiği işgören rolü kadının evdeki rollerinin üstüne 

eklenmiştir. Kadının çalışma yaşamına dâhil olabilmesi için evdeki sorumluluklarını ailenin diğer 

bireyleri ile paylaşması gerekmektedir.  Temizlik işleri, mutfak işleri, ince el becerisi gerektiren işlere 

olan yatkınlık, analıktan ötürü çocuk bakımındaki tecrübe; duygusal ve şefkatli yapı mesleklerin 

cinsiyete göre sınıflandırılmasının bir sebebi olarak düşünülebilir. Ayrıca doğurganlık, analık hali 

kadının çalışma yaşamına ara vermesini gerektirdiğinden anneler görevde yükselememekte,  karar 

verme mekanizmalarına yönetici olarak atanamamaktadır. Eğitimde kız çocuklarının dezavantajlı 

konumda olması öğrenim seviyesinin daha düşük olmasına sebep olmaktadır. Düşük öğrenim 

seviyesinin kadınların geri planda, düşük ücretli, emek yoğun, uzun süre ayakta çalışılması gereken 

işlerde çalışmasına yol açmaktadır.  

ABSTRACT 

In this study, the problems experienced by women in working life were examined. It has been tried to 

obtain an overview of women on a national and regional basis by using data such as labor force statistics 

and education rates of TUIK.  

Although half of the Turkish population consists of women, women are seen secondary labor force in 

working life. Women's responsibilities at home, fertility, maternity, gender discrimination and negative 

attitude towards women's income- generating work create obstacles to women’s labor force 

participation. With the participation of women in working life, their responsibilities increased. 

Therefore, it is necessary to share the household responsibilities with other members of the family in 

order to participate in working life. Women's susceptibility to cleaning, kitchen work, manual dexterity, 

experience in child care due to maternity and emotional and compassionate structure may be considered 

as a reason for the classification of occupations by gender. In addition, since fertility and maternity 
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require women to take a break from working life, mothers cannot move up to an executive position and 

cannot be appointed as manager for decision-making mechanisms.  

The disadvantage of girls in education leads to lower levels of education. The low level of education 

leads women to work in the background, in low paid job, labor intensive and long-standing jobs.   
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37 BREXİT REFERANDUMU SONRASI BİRLEŞİK KRALLIĞIN YAŞADIĞI 

SİYASİ KRİZLER VE BİRLEŞİK KRALLIK-AVRUPA İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ 

Prof. Dr. Haydar EFE 

Öğr. Gör. Meiramkul ISSAYEVA 

 
Özet 

2016 yılında Birleşik Krallık’ta yapılan Brexit referandumun sonucunda ülkenin Avrupa Birliği’nden 

ayrılması yönünde bir sonuç ortaya çıktı. Bu referandum, aynı zamanda ülkede pek çok tartışmayı ve 

krizi de beraberinde getirdi. Ülkeyi referanduma götüren Başbakan Cameron’un istifası sonrası 

başbakan olan May de ülkeyi Birlik’ten ayırma girişimlerinin başarısızlığa uğraması sonrası istifası etti. 

Yeni başbakan Johnson’un “sert brexit” taraftarı tutumu sonrası parlamento ile başbakan arasında 

yaşanan kriz hem ülkenin hem de Avrupa Birliği’nin en önemli gündem maddelerinden biri durumuna 

gelmiştir. 

Birleşik Krallıkta Brexit Referandumu sürecinde hem ülke içinde hem de Avrupa Birliği’yle Birleşik 

Krallık arasında yaşanan krizlere odaklanan bu çalışma, Brexit’in Birleşik Krallık-Avrupa Birliği 

ilişkilerinin geleceği üzerinde etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Brexit, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık. 

 
POLITICAL CRISIS IN THE UNITED KINGDOM AFTER THE BREXIT REFERENDUM 

AND THE FUTURE OF UNITED KINGDOM-EUROPEAN RELATIONS 

Abstract 

In the Brexit referendum in the UK in 2016  resulted in the country's separation from the European 

Union. This referendum also brought about many debates and crises in the country. After the resignation 

of Prime Minister Cameron, which took the country to a referendum, the Prime Minister May also 

resigned after attempts to separate the country from the Union failed. The crisis between the parliament 

and the prime minister, following the new prime minister Johnson's “hard brexit” stance, has become 

one of the most important agenda items of both the country and the European Union. 

This study, which focuses on the crises in the UK between the European Union and the UK during the 

Brexit Referendum process in the UK, aims to reveal the effects of Brexit on the future of UK-EU 

relations. 

Key words: Brexit, European Union, United Kingdom 
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38 VAN KIRGIZLARININ TARİHİ 

Doç. Dr.  N ISABAEVA.52 

 

Özet 

İranlı Hafız’ın kaynaklarına göre 15-16. yüzyıllarda, daha doğrusu 1575 yılı Kırgız kabileleri Doğu 

Pamir’e ve Sarı-Köl zirvesine yerleşmeye başlarlar. 16. yüzyılın ikinci yarısında Buhara’nın emiri 

Abdulla Han Badahşan, Şugnan ve Ruşan’ı fetheder ve Kırgız kabilelerine Doğu Pamir’i kullanmalarına 

olasılık verir. Üçüncü aşamada Kalmuk ve Cungar kabileleri Galdan Han ve onun halefleri önderliğinde 

1671 yılından 1759 yılına kadar tüm Doğu Pamir’i fetheder. Yaklaşık 100 yıl Kırgız ve Kalmuk 

kabileleri sürekli savaşırlar ve sonuçta Kırgız kabileleri galip çıkarak Kalmukları Doğu Türkistan’a 

kovarlar. 17. yüzyılın sonunda tüm Kalmukların kovulmasından sonra, Kırgızlar Kuzey, Merkezi ve 

Doğu Pamir’in geniş alanlarına yerleşmeye başlarlar. 18-19. yüzyıllarda Kırgızların yaşam alanı tüm 

Pamir’e yayılarak Afgan Gindukuş’una kadar büyümüştür. 18. yüzyılda Pamir’de Kırgızların sayısı 20 

bin, 19. yüzyılda – 35 bin, 20. yüzyılda ise 85 bini buluyordu. Yaklaşık 1830-1840 yıllarında Kırgız 

kabileleri Küçük ve Büyük Afgan Pamiri’nin, Vahan ve Gindukuş’un bölgesinde bulunan yüksek dağlı 

vadilerine yerleşmeye başlarlar. O dönemlerde Afganistan’daki Kırgızların sayısı yaklaşık olarak 5 bin 

500 kişiyi buluyordu. Aynı zamanda Rus İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluğu karmaşık siyasi 

entrikalar koşullarında Afganistan bölgesi de dahil olmak üzere kendi dış siyaset sorularını çözüyordu. 

1893-1895 yıllarında Afgan temsilcileri bulunmaksızın ‘‘Durand Hattı’’ olarak bilinen hatla İngiliz-

Afgan sınırları ve bundan sonra Pamir bölgesinde Rus-Afgan sınırları belirlenmiştir. Bu durum Afgan 

Kırgızları kabilelerinin asıl Kırgız etniğinden yaklaşık 100 yıla ayrılmasına sebep olmuştur.  

Zakir Şah’ın egemenliğinde mal ve hayvanlara olan ‘‘ondalık vergisi’’ kaldırılmış. Zakir Şah’ın 

egemenlik dönemi Afgan Kırgızlarının yeniden canlanma ve güçlenme dönemi olarak sayılır. Afgan 

Kırgızlarının önderi Rahmankul Han Acı Afganistan kralının desteği ile parlamentede senatör görevine 

ve Vahan ve Afgan Pamiri’nin Afgan valisi ünvanı ve ayrıcalıklarına sahipti.  

1973 yılı Zakir Şah’ın devrilmesinden sonra Afgan Kırgızları eski statü ve durumunu kaybederek 

yaklaşık 23 yıla kadar kendi kaderine bırakılmıştı. 1978 yılı Rahmankul Han Acı yeni hükümetin 

baskısından sakınarak Afganistan’dan Pakistan’a Kırgızların büyük kısmını (yaklaşık 2 bin kişi) 

çıkartarak Pakistan’dan siyasi barınak istemiştir. Böylece, uzun zaman süren dış siyasi görüşmelerden 

sonra 1980 yılı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Afgan Kırgızlarına barınak vererek onları Pakistan’dan 

Türkiye’nin Doğu tarafına götürmüş, 102 Afgan Kırgızları ailesine (yaklaşık 900 kişi) hayatını 

sürdürmek için Van gölü etrafında bir bölge ayırt etmiştir.    
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39 USE OF THE FLOATING INTEREST RATE FOR REDUCING RISK OF LONG-

TERM LENDING 

Urdaletova ANARKUL 53 

Kydyraliev SYRGAK 54  

 
 

Abstract 

The economy of the Kyrgyz Republic is among the worst in the world in terms of loan rates. 

Representatives of the banking sector of Kyrgyzstan usually refer to the high volatility of the inflation 

indicator as one of the main reasons explaining the current situation. The use of a floating rate for long-

term lending can effectively reduce the risk associated with economic instability. 

This approach can provide substantial assistance in providing citizens with housing. It should be noted 

that sharp fluctuations of inflation are characteristic not only of Kyrgyz economy, but also of many other 

countries, in particular Turkey. 

The focus of the work is on the development of techniques for relevant financial calculations. 

Keywords The floating rate of interest, loans, risk, mortgage, loan repayment scheme. 

Jel Code:  G3 

 
UZUN VADELİ KREDİ VERME RİSKİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN DEĞİŞKEN FAİZ ORANININ 

KULLANIMI 

Özet 

Kırgızistan Cumhuriyeti ekonomisi, kredi faizleri açısından dünyanın en kötü ülkeleri arasındadır. 

Kırgızistan'ın bankacılık sektörünün temsilcileri bu durumu açıklamanın ana nedenlerinden biri olarak, 

genellikle, enflasyon göstergesindeki yüksek dalgalanmasını adlandırıyorlar. Uzun vadeli kredi verme 

için değişken faiz oranının kullanılması, ekonomik istikrarsızlıkla ilişkili riski etkin bir şekilde 

azaltabilir. Bu yaklaşım, vatandaşlara konut sağlamada önemli yardım sağlayabilir. Enflasyondaki 

keskin dalgalanmaları yalnızca Kırgız ekonomisinin değil, aynı zamanda birçok ülkeler ve Türkiye 

ekonomisinin de karakteristiği olduğu belirtilebilinir. Çalışmanın odağı, ilgili finansal hesaplamalar için 

tekniklerin geliştirilmesi üzerinedir. 

Anahtar Kelimeleri: Değişken faiz oranı, Krediler, Risk, İpotek, Kredi geri ödeme planı. 

Jel Kodları: G3. 
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40 MEKANA DEĞER BİÇMEK: YAŞLILARIN GÖZÜNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM 

UYGULAMALARI 

Doç. Dr. Cem ERGUN55 

 

Özet 

Geçmişten günümüze kadar mekan özellikle de kentsel mekan insanlık tarihinde en önemli 

kavramlardan biri olarak yerini almıştır. Yerleşik yaşama geçişi izleyen dönemde günden güne artan bir 

biçimde toplumsal yaşantıların en önemli mekansal ölçeği durumuna gelen kentler; siyasal, sosyal, 

ekonomik vb. anlayışlarda ortaya çıkan dönüşümlere paralel bir biçimde değişime uğrayarak günümüze 

kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Üretimin ve yeniden üretimin gerek ekonomik gerekse toplumsal 

anlamda gerçekleştirildiği mekânlar olan kentler uzunca bir dönem kullanım değeri ve sosyal boyutuna 

ağırlıkla vurgu yapılarak ele alınmıştır. Toprak ve kent rantına dayalı olarak varlığını sürdüren kapitalist 

anlayışın günden güne hızlanarak gelişmesi sonucunda; insan-mekan ilişkisi de değişime uğramış ve 

kentsel mekan kapitalist anlayış çerçevesinde kullanım değeri yerine değişim değeri üzerinden 

değerlendirilmeye başlanmıştır. Türkiye ölçeğinde de benzer bir süreç yaşanmış ve kentlere yüklenen 

anlam, genel olarak tüm dünyada olduğu gibi kullanım değerinden değişim değerine doğru değişime 

uğramıştır. Bu süreci şekillendiren en önemli uygulama olarak karşımıza kentsel dönüşüm projeleri 

çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında mekan yalnızca konut ve arsa bazında ele alınmaktadır. 

Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlayıcıları ve uygulayıcılarının sıklıkla kullandıkları barınma hakkının 

korunduğu, dönüştürülen kentsel alanlardaki konutlara karşılık (genellikle yerinde dönüşümü 

sağlamayan bir biçimde ve kentlerin tercih edilmeyen alanlarında) konut verildiği söylemi kentlerin salt 

fiziksel mekanlar olarak ele alındığı anlayışını ortaya koymaktadır. Türkiye özelinde farklı etkenlere 

bağlı olarak kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan kesimlerin dönüşüm algısı ve mekana atfettiği anlam 

da farklılaşabilmektedir. Bu etkenlerden biri olarak da karşımıza yaş olgusu çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe 

yaşam alanlarına yönelik tutum ve beklentiler daha çok kullanım değeri ve mekanın sosyo-kültürel 

boyutu üzerinden şekillenmektedir. Bu çalışmada farklı dönüşüm alanlarında yapılan derinlemesine 

görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda görüşmecilerin mekan algısına ilişkin bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, mekan, yaşlı 

Jel Kodu: R1 

 

TO EVALUATE PLACE: URBAN TRANSFORMATION PROJECT IN THE EYES OF OLD 

PEOPLE 

Summary 

 From past to present, place, especially the urban place, keeps its position as one of the most 

significant concepts throughout the human history. Cities, which increasingly became the most 

significant spatial scale of communal living, continue their existence by changing collaterally with the 

transitions generated in political, communal, economic etc. understandings. Cities, which are the places 

production and re-production are occurred both economic and communal way, are addressed strongly 

emphasized on their values in use and communal dimensions for a long period. In consequence of daily 

increasing improvement of land and urban based capitalist understanding, human-place relations varied 

and urban place was started to be evaluated under the capitalist understanding with its conversion value 

instead of usage value. In Turkey’s scale a similar situation happened and the assigned meaning was 
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varied from usage value to conversion value as it happened, generally, across the world. To be the most 

significant implementation, as formatives of this process, urban transition projects come across us. In 

urban transition implementations, place is only discussed on the basis of housing and land. The discourse 

of exchanging houses in transition areas(generally not perfectly fits the transition and in the areas which 

are not preferred in the cities), and the security of housing rights which are frequently used by the 

preparers of urban transition projects and practitioners reveals the understanding in which the cities are 

discussed as purely physical areas. The perception of urban transition of the people who live in the 

transition areas and the meaning they give to the place, specifically in Turkey, can differ depending on 

different factors. As one of these factors, the phenomenon of age comes across us. The perception of 

living space and expectations take their shape through their usage value and the socio-cultural extent of 

the place mostly with increasing age. In this study, an evaluation will be done about the perception of 

place of interviewee with the data which are acquired by intimate contacts in different transition areas. 

Keywords: City, place, elderly 

Jel Code: R1 
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41 ÂŞIK ÖMER DİVANI’NDA DİNÎ-TASAVVUFÎ UNSURLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARTAL56 

 

Özet 

Türk şiirinin en köklü temellerine dayanan kollarından biri âşık tarzı şiir geleneğimizdir. Kökleri 

İslamiyet öncesi eski Türk şiiri geleneğine kadar uzanan âşık şiiri konu, şekil ve temsilci bakımından 

zengin bir alandır.  

Âşık Ömer, 17. Yüzyıl halk şiirimizin büyük temsilcilerinden biridir. Yaşadığı dönemin önde 

gelen saz şairleri arasında anılan Âşık Ömer’in şiirleri geniş halk kitlelerine ulaşmış, hatta onun şiirleri 

Anadolu sınırlarını aşmıştır. Muasırı olan veya kendinden sonra gelen pek çok saz şairine ilham kaynağı 

olmuştur. Bu tebliğimizde Âşık Ömer’in şiirlerinde üzerinde durduğu dinî ve tasavvufî unsurlar ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Saz Şiiri, Âşık Ömer, Tasavvuf. 
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42 VERGİ HUKUKUNDA ÇOCUK KAVRAMI VE ÖNEMİ 
 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY57 

 

Özet 

Çocuk, ilk bakışta hukuk ve eğitim alanlarıyla ilgili bir kavram olarak düşünülse de kendine özgü pek 

çok yönleri bulunmaktadır. Büyük Türkçe Sözlüğe göre “bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme 

döneminde bulunan küçük yaştaki oğlan veya kız” anlamına gelen çocuk kavramı, ilgili kanunlar 

çerçevesinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunun nedeni kavramın objektif olarak tanımlanmasında 

yaşanılan sorunlardır. Sorunun çözümüne yönelik olarak çocukluk dönemi ile gençlik dönemini 

ayırmada “yaş” önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı 

maddesine göre çocuk deyiminden henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. 5395 sayılı Çocuk 

Koruma Kanunu’na göre ise çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi 

ifade eder. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi 

genç işçi; 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi ise çocuk işçi 

olarak tanımlanmıştır. Medeni Kanun’un 11’inci maddesine göre erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla 

başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar. Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, 

hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının 

evlenmesine izin verebilir. Yine onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla 

mahkemece ergin kılınabilir. Vergi Usul Kanunu’nun 9’uncu maddesinde ise mükellefiyet ve vergi 

sorumluluğu için kanuni ehliyetin şart olmadığı hükmüne yer verilmiştir. Görüldüğü üzere kanun 

koyucu çocukluk halinin onsekiz yaşına kadar olmasını istediği düzenlemeleri kanun maddelerinde 

özellikle belirtmiştir. Bunun dışında onsekiz yaş sınırı getirmediği durumlarda çocukların büyüklerin 

hukukuna tabi olduğunu kabul etmiştir. Bu çalışmada vergi hukuku bakımından çocuk kavramı 

incelenecek, çocuklara yapılan ödemeler ile çocuklar için yapılan giderlerin vergi karşısındaki durumu, 

matraha etkileri üzerinde durularak ortaya çıkan sorunların çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Medeni Kanun, Vergi Usul Kanunu, Vergi Ehliyeti, Vergilendirme. 

Jel Kodları            : K15, K34, H20. 

 

THE TERM “CHILD” AND ITS IMPORTANCE IN TAX LAW 

R. A. Dr. Hakan BAY58 

Abstract 

While the term “child” is recognized as a concept related to law and education at first sight, it bears a 

number of unique characteristics. Defined as “a boy or girl at young age in growing period between 

infancy and puberty” in the Great Turkish Dictionary, the term “child” is defined under various scopes 

within the framework of the related laws. This is due to the problems faced for objectively defining the 

term, itself. For the solution of this problem, the age factor is of vital importance for separating the 

childhood and adolescence period. As can be seen in Turkish Penal Code no.: 5237 - Article: 6, the term 

“child” is described as someone who is underage; meaning under 18. According to Child Protection Law 
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no.: 5395, the term “child” is described as someone under eighteen years old, even if he/she is not in 

puberty. In Labor Law no.: 4857, those who are 15 years old or older, yet under 18 are defined as young 

worker, while those who are 14 years old but haven’t turned to 15 and haven’t completed the primary 

education are defined as child worker. According to the Civil Code, Article: 11, adulthood starts after 

turning to 18 years old. Marriage makes the individual an adult. No woman or man can get married 

unless he/she is 17. However, the judge may adjudicate on the marriage of a woman or man who is 16 

to get married under extraordinary situations and based on a significant reason. Similarly, a minor who 

is 15 years old may be recognized as an adult at his/her own discretion or upon the consent of his/her 

parents by the court decision. In the Tax Procedure Law – Article: 9, there is a provision stating that the 

obligation and tax liability do not require legal capacity. As can be clearly seen, the lawmaker has 

specifically stated the regulations in the law articles, in which the childhood period is defined to be until 

18 years old. Apart from that, it is accepted for children to be subjected to the law for adults, unless an 

age limit is enforced for those who are under 18. In this study, we aim to analyze the term “child” in 

terms of tax law, along with coming up with solution suggestions for current problems by means of 

dwelling on the state of tax procedures against the payments made for children and expenditures of the 

same, including its effects on tax assessment. 

Keywords: Child, Civil Code, Tax Procedure Law, Tax Capacity, Taxation. 

JEL Classification Codes: K15, K34, H20. 
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43 İDEOLOJİNİN ÇOCUĞUN DÜŞÜNCE DÜNYASINI İSTİSMARINA BİR ÖRNEK: 

GİFTPİLZ (ZEHİRLİ MANTAR) 

Doç. Dr. H. Kazım KALKAN59 

 

Özet 

Totaliter ideolojilerin hüküm sürdüğü siyasi yapılar ellerindeki tüm imkânlarla tahakküm altına aldıkları 

bireylerin düşünce dünyasını etki altına alma amacı güderler. Eğitim bu hedef doğrultusunda kullanılan 

en önemli araçlardan biridir. Birey çok küçük yaşlardan itibaren eğitimin tüm kademelerinde 

propagandaya maruz bırakılır. Amaç bireye neyi ve nasıl düşünmesi gerektiğini sürekli telkin ederek 

onun kendine çizilen dar ideolojik dünyanın dışına çıkmasının önlenmesidir. Almanya’nın Nazi rejimi 

altında geçirdiği yıllar eğitimin tüm alanlarının ve kademelerinin sapkın bir ideoloji tarafından istismar 

edilmesinin örnekleriyle doludur. Bu dönemde özellikle Yahudi düşmanlığı, nasyonal sosyalist 

ideolojinin ana saç ayaklarından birini teşkil ettiğinden ders kitaplarında kendisine sık sık yer bulmuştur. 

Hatta durum o kadar ileri dereceye varmıştır ki, tek amacı Yahudi düşmanlığını genç nesillere aşılamak 

olan kitaplar dahi yazılmıştır. Bu çalışmayla da bahsettiğimiz kitaplarsan biri olan Giftpilz (zehirli 

Mantar) adlı çocuk kitabı ve buradaki Yahudi tiplemesi ele alınmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde 

kitapta yer alan 13 okuma parçasına ait genel bilgiler verilmiş, devamında ise Yahudilere atfedilen 

özellikler fiziki ve ahlaki olmak üzere iki alt başlık altında incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Eğitimde ideoloji, Antisemitizm 

Jel Kodları  : I280 

 
AN EXAMPLE OF İDEOLOGY'S ABUSE OF THE CHİLD'S WORLD OF THOUGHT: 

GİFTPİLZ (POİSON MUSHROOM) 

Abstract 

Political structures dominated by totalitarian ideologies aim to influence the world of thought by the 

individuals they dominate with all the means at their disposal. Education is one of the most important 

tools used for this goal. The individual is exposed to propaganda at all levels of education from a very 

young age. The goal is to prevent the individual from leaving the narrow ideological world drawn to 

himself by inculcating what and how to think.  

Germany's years under the Nazi regime are full of examples of the abuse of all areas and levels of 

education by a perverted ideology. During this period, especially since anti-Semitism was one of the 

main pillars of national socialist ideology, it found itself frequently featured in textbooks. In fact, the 

situation has reached such an advanced level that even books have been written whose sole purpose is 

to instill anti-Semitism in the younger generations. This study also covered the children's book Giftpilz 

(poisonous mushrooms), one of the books mentioned, and the Jewish typesetting here. In the 

introduction section of the study, general information about the 13 reading parts in the book was given, 

and in the continuation, the characteristics attributed to Jews were examined under two sub-headings, 

physical and moral. 

Key Words: Ideology in education, antisemitism 
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44 YENİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN 

TEŞVİK UYGULAMALARI 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY60 

 

Özet 

İktisadi yaşamın var olduğu ilk günden bu yana istikrarlı büyüme ve bu büyümede devamlılığın 

sağlanabilmesi, en önemli problemlerinden birisi olmuştur. Bu durum; iktisadi, siyasi ve mali 

sonuçlarının yanında, cari açığın azaltılması, etkin kaynak kullanımı, işsizlik, gelirin adil dağılımı v.b. 

gibi doğrudan doğruya toplumun genel refah düzeyini etkileyen pek çok hususu bünyesinde 

barındırmaktadır. Toplumsal ihtiyaçların giderek artması ve bu ihtiyaçların en azından bir kısmının 

Devlet tarafından karşılanılması zorunluluğu, Devletin iktisadi yaşama müdahalesini zorunlu kılmıştır. 

Bu çerçevede teşvik politikaları maliye politikasının öncelikli bir aracı olmuştur. Vergi teşvikleri de bu 

politikanın başarıya ulaşabilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için -gelişmekte olan diğer ülkelerde 

olduğu gibi- ülkemizde de azımsanmayacak öneme sahiptir. Önceden belirlenmiş iktisadi hedeflere 

ulaşabilmek vergi mevzuatında değişiklikler yapmak suretiyle bazı faaliyetler için vergisel olarak 

kolaylık veya ayrıcalık sağlamak vergi teşviki olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle vergi teşviki; 

girişimcilerin tercihlerini belli sektörlerden yana kullanmaları için üzerlerindeki vergi yüklerinin 

azaltılmasıdır. Vergisel teşvik düzenlemeleri dolaylı ve dolaysız vergiler yönünden ikiye ayrılır. Dolaylı 

vergiler yönünden teşviklerin temel amacı ihracatı artırmaktır. Buna karşılık dolaysız vergiler yönünden 

teşvik düzenlemeleri ise genellikle oluşan kazancın belli bir süre vergilendirilmemesi veya düşük oranlı 

vergilendirilmesine yöneliktir. Gelir Vergisi Kanunu’nun konusu gerçek kişilerin gelirlerinin 

vergilendirilmesidir. Gelir vergisi genel, sübjektif karakterli ve dolaysız bir vergidir.  Bu çalışmada yeni 

girişimcilere yönelik olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan teşvik uygulamalarının amacı, 

gerekçeleri ve işleyişi teorik bir çerçevede ele alınmış ve düzenlemeler hakkında bilgi verilerek mevcut 

teşvik uygulamalarının genel değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerin işsizliği ve cari 

açığı azaltmadaki rolü üzerinde durularak toplumsal refahı artırmaya katkısı vurgulanmıştır. 

Uygulamaların etkinliği ve sonuçları üzerinde olası sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Tatili, Vergi Teşviki, Vergi İstisnası, Girişimci, Gelir Vergisi Kanunu. 

Jel Kodları            : H20, L26, K34. 

 

INCENTIVE PRACTICES WITHIN THE INCOME TAX LAW ORIENTED AT NEW 

ENTREPRENEURS 

R. A. Dr. Hakan BAY61 

Abstract 

Since the day when economic life became a part of our lives, steady growth and sustainability in growth 

has been recognized as one of the most important problems. This matter comprises of many factors 

directly affecting the general welfare level of the society such as minimizing the current deficit, effective 

use of the resources, unemployment, fair income distribution, etc., along with the economical, political 

and financial consequences. The gradual increase of social needs and rendering it as a must for the State 

to meet at least a certain part of these needs made it inevitable for the State to intervene the economic 

life. Within this framework, the incentive policies have become a prioritized tool for fiscal policy. Tax 

incentives, on the other hand, are of vital importance to our country – just like other developing countries 
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– for enabling this policy to succeed and to ensure a sustainable growth. Tax incentive is described as 

providing convenience and granting privileges in terms of taxation procedures for certain activities b 

means of making amendments on the tax legislation in order to reach the pre-specified economic targets. 

In other words, the tax incentive is the ligthing of tax burdens of entrepreneurs for allowing them to get 

into the industries of their choices. Taxative incentive regulations are categorized under two groups: 

direct taxes and indirect taxes. The objective of incentives in terms of direct taxes is to increase the 

export volumes. On the other hand, the incentive regulations in terms of indirect taxes are generally 

oriented at either not subjecting the income to taxation or subjecting it to a relatively lower tax rate. The 

subject of the Income Tax Law is the taxation of the income generated by real entities. The income tax 

is a general, subjective-characterized and direct tax. In this study, the objective, grounds and procedure 

of incentive practices in the Income Tax Law are theoretically analyzed as oriented to the new 

entrepreneurs, while carrying out a general overview on the current incentive practices by means of 

providing information on the regulations, as well. Describing the role of these regulations on minimizing 

the unemployment rate and current deficit, its impact in improving the social welfare is underlined. 

Possible problems concerning the effectiveness and results of these practices are discussed, thus 

providing solution suggestions. 

Keywords: Tax Holiday, Tax Incentive, Tax Exclusion, Entrepreneur, Income Tax Law.  

JEL Classification Codes: H20, L26, K34. 
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45 ALMAN DİLİ EĞİTİM ANA BİLİM DALLARINDA SON YİRMİ YILDA 

YAPTIRILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE GENEL BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. H. Kazım KALKAN62 

 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi ve Mütercim 

Tercümanlık bölümlerinde uzun zamandan beri lisansüstü çalışmalar yapılmaktadır ve bunların 

neticesinde hatırı sayılır bir külliyat meydana gelmiştir. Söz konusu çalışmaların belli bir alanda ve belli 

bir zaman diliminde yapılanlarını mercek altına alarak çeşitli değerlendirmelerde bulunmak bu 

araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Alman Dili Eğitimi Anabilim 

Dallarında 1997-2007 ve 2008-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü çalışmalar incelenmişlerdir. 

Böylece Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında onar yıllık zaman dilimlerindeki eğilimler 

saptanmıştır. İnceleme yalnızca Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında yapılan lisansüstü çalışmaları 

kapsamaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Alman Dilbilimi,  Alman Kültürü ve 

Edebiyatı Bilim Dalı, vb. gibi alanlarda/bölümlerde yapılan lisansüstü çalışmalar araştırmaya dâhil 

edilmemiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun tez tarama sistemi aracılığıyla elde edilen veriler, 

üniversiteler, doktora, yüksek lisans, alanlar ve konular gibi çeşitli başlıklar altında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Alman Dili Eğitimi, Almanca Lisansüstü 

Jel Kodları  : I230 

 

AN OVERVIEW OF THE MASTER'S THESIS IN GERMAN LANGUAGE EDUCATION 

MAJORS IN THE LAST TWENTY YEARS 

Abstract 

Graduate studies have long been conducted in the Departments of German language and literature, 

German language education and interpreting at the Universities of the Republic of Turkey, resulting in 

a considerable collection. The main purpose of this research is to make various evaluations by examining 

the studies in question in a certain area and in a certain period of time. For this purpose, graduate studies 

conducted in the Departments of German language education between 1997-2007 and 2008-2018 were 

examined. Thus, trends in ten-year time periods were determined in the Departments of German 

language education. The review covers only postgraduate studies in the Departments of German 

language education. German language and literature, interpreting, German Linguistics, German culture 

and literature, etc. graduate studies in such areas/departments are not included in the research. The data 

obtained through the thesis screening system of the board of Higher Education are covered under various 

topics such as universities, Ph. D., master's degree, fields and subjects.  

Keywords : German Language Education, German Graduate School 

Jel Kodları : I230 
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46-YABANCILAR İÇİN MOBİL UYGULAMALI RESiMLİ TEMEL SÖZLÜK63  

Prof.Dr. Muammer NURLU64  

 

ÖZET 

Yeni bir dil öğrenen birey dilbilgisi kuralları ile değil, bildiği sözcük ve cümle yapıları ile kendisini 

ifade eder. Anlama ve anlatma becerilerinin etkili kullanımı, bireyin hedef dilin sözcüklerine ne kadar 

hâkim olduğuna ve bunu nasıl kullandığına bağlıdır. Bu kapsamda Türkçe öğretimini destekleyici en 

önemli araçlardan biri sözlüklerdir. Fakat yabancıların Türkçe öğrenirken başlangıç düzeyinde 

başvuracağı sözlükler yok denecek kadar azdır.  

Yabancı dil öğretiminin teknolojik zemninlere taşınmasıyla birlikte, elektronik tabanlı sözlükler de 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine hem Türkiye’de hem de yurt 

dışında ilginin günden güne arttığı son dönemlerde Türkçe öğrenmeye yeni başlayanların en çok 

gereksinim duyduğu ders araçlarından biri henüz Türkçe öğretiminde olmayan Yabancılar İçin Mobil 

Uygulamalı Resimli Temel Düzey Türkçe Sözlük’tür. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde kullanılmak üzere, temel düzeyde (A1 ve A2), tek dilli, örnek cümleli, resimli ve 

sözlükbilim ilkelerine uygun bir Türkçe sözlüğün yokluğu hissedilmektedir.  

Böyle bir sözlük şu aşamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır: Birinci aşamada oluşturulacak sözlükte 

yer alacak madde başlarının (sözcüklerin) belirlenmesi, bu sözcüklerin düzeye göre hangi 

anlamının/anlamlarının verileceğine karar verilmesi, kapsamıyla alanında ilk olacağı için sözlük yazım 

ilkelerinin ortaya konması amacıyla belge taraması yapılmalıdır. İkinci aşama, birinci aşamadaki veriler 

ve bunların çözümlenmesi, değerlendirilmesi sonucunda sözlüğün yazılması, resimlenmesi ve 

kitaplaştırılmasını kapsamalıdır. Böylece sözlükteki her madde başına ait tüm tanım, örnek, görsel ve 

sözcükler gözden geçirilerek olası hatalar, eksiklikler asgari düzeye indirilmiş bir sözlük 

oluşturulmalıdır. Bu sözlükten 100 adet basım yapılarak çalışmanın üçüncü aşamasına geçilecektir. Veri 

toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formları ve araştırmacı notları kullanılarak 

örneklem olarak bir üniversitesinin Türkçe Öğretim Merkezi’nde Türkçe öğrenen 100 öğrenci amaçsız 

örneklem seçimiyle belirlenecektir. Böylece elde edilen verilerin çözümlenmesi/değerlendirmesi 

sonucunda sözlükteki olası eksiklikler ve hatalar saptanacaktır. Bu eksiklikleri bizzat sözlüğün hedef 

kitlesinin dile getirmesi ve görüşlerini ortaya koyması sözlüğün son şeklini almasında etkili olacaktır. 

Dördüncü aşamada sözlük basılacaktır. Beşinci aşamada ise, sözlüğün dijital ortama aktarılarak 

kullanım alanının gelişmesine ve yaygınlaşmasına olanak sağlanacaktır. 

Bildirimizde, yabancılar için temel düzey için hazırlanmasının geregine inandığımız bu sözlüğü 

uygulamalı örneklerle işleyerek konuya ilişkin önrilerimiz ortaya konulacaktır. 

  

Anahtar sözcükler: mobil sözlük., sözlük, tek dilli sözlük, Türkçe öğretimi, Türkçe sözlük. 
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47 YAKIN DÖNEM TÜRK VE ALMAN İSİMLERİNİN SEÇİLMESİNDE ETKİLİ 

OLAN UNSURLAR 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK65 

Öğr. Gör. Çınla ERÇOKLU66 

 

Öz: 

Bu makalede son 20 yılda Türkiye ve Almanya’da doğan kız ve erkek çocuklarına verilen en popüler 

10 isim incelenerek, bu isimlerin anlamları ve veriliş sebepleri dini ve sosyo-kültürel açıdan ele 

alınmıştır. 

Çalışmanın amacı, 1999-2008 ve 2009-2018 dönemlerinde, Türkiye ve Almanya’da en yaygın olan ilk 

10 kız ve erkek isimlerini tespit etmek ve bu isimlerin hangi ölçütler doğrultusunda çocuklara verildiğini 

belirlemektir. Bu adlara, istatistik veriler kullanılarak ulaşılmıştır. Son 20 yıl, iki on yıllık dilimlere 

ayrılarak etimolojik olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklar kullanılarak her 

iki toplumun ad koyma nedenleri benzerlik ve farklılıklara göre ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Ad seçimi, Ad verme kriterleri, Almanca kişi adları, Türkçe kişi adları 

 

Abstract: 

 In this study, the 10 most popular names of girls and boys born in Turkey and Germany were 

examined for the last two decades. The meanings and the reasons of these names were investigated 

according to religious and socio-cultural aspects. 

The aim of this study is to determine the most ten popular names of Turkish and German girls and boys 

during the periods 1999-2008 and 2009-2018 to specify the criteria why these names were given to 

children. These names were evaluated by analyzing statistical data. The last 20 years have been divided 

into two decades, compared and examined etymologically. The reasons for the naming of both 

communities were approached according to similarities and differences using local and foreign sources. 

Keywords: Name choice, Name giving criteria, German person names, Turkish person names 
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48 TÜRK (TURAN) BİRLİĞİ YOLUNDA ENERJİ POLİTİKALARI 

Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ67 

Doç.Dr. Hakkı ÇİFTÇİ68 

Arş.Gör. Murat ALBAYRAK69 

 

Özet 

Gelişmiş ülkeler arasında yer almak isteyen Türkiye özellikle 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme 

modeline geçmesi ve sanayileşmeye önem vermesiyle geçmiş yıllarda dikkate değer bir büyüme ve 

gelişme içerisinde olmuştur. Buna paralel olarak enerji üretim ve tüketim dengesi açısından bakıldığında 

artan bir enerji ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. Enerjide dışa bağımlılığın olması gerek cari açık 

açısından gerekse enerji güvenliği açısından çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. 

Geçmişten gelen ortak tarihsel ve kültürel bağlara sahip Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 

ardından bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda Türk Birliği 

yolunda önemli adımların atıldığı ve bir çok alanda işbirliğinin oluşturulduğu görülmektedir. Çalışmada 

enerji kaynağı zengini Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında olası bir Türk (Turan) Birliği yolunda 

enerji konusunda oluşturulacak işbirliğinin karşılıklı bir “kazan-kazan” olup olmadığı karşılaştırmalı 

tanımsal istatistik yöntemi ile incelenerek değerlendirilecek, sonuç ve önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler :Enerji, Türk Birliği, Enerji Politikaları 

Jel Kodları  :Q4, Q48. 

 

ENERGY POLICIES ON THE ROAD OF THE TURKIC (TURAN) UNION 

Abstract 

Turkey, which wants to be among the developed countries, has achieved remarkable growth and 

development in the past years, especially in the post-1980 period due to its use of export-led growth 

model and give importance to industrialization. In parallel to this, it has faced an increasing energy need 

at the point of balance of energy production and consumption. Turkey's dependence on foreign energy 

is one of the problems that must be solved both in terms of current account deficit and energy security. 

The relations between Turkey and the Turkic Republics, which have common historical and cultural ties 

from the past and gained their independence after the collapse of the Soviet Union, have taken important 

steps towards Turkic union in recent years and cooperation has been established in many areas. In this 

study, the cooperation between the energy-rich Turkic Republics and Turkey on the energy issue 

towards a possible Turkic (Turan) Union will be examined and evaluated by the comparative descriptive 

statistics method whether it is a mutual “win-win” and suggestions will be made. 

Keywords: Energy, Turkic Union, Energy Policies 

Jel Codes :Q4, Q48. 
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51 TÜRK VE ALMAN DEYİMLERİNDE “ŞEYTAN” 

 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK70 

Arş. Gör. Edanur ÇAĞLAR 71 

 

Özet 

Gerek dini, gerekse kültürel bağlamda “Şeytan” kavramı toplumların kültürlerinde önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Dini bir unsur olarak literatürde kendisine yer bulan ve kutsal kitaplarla birlikte 

insanoğlunun söz varlığına giren bu sözcük, insanlık tarihi kadar eskidir. Evrenin neredeyse en kötü 

varlığı olarak kabul edilen “Şeytan”, çeşitli söyleyiş ve deyişlerde halen yaşatılmaktadır.  

Kâinatın varoluşundan bu yana çeşitli din ve inanç sistemlerini benimseyerek, hayatlarını bu doğrultuda 

düzenlemeye gayret göstermiş olan insanların büyük çoğunluğu, her şeyden üstün ve mutlak güç sahibi 

olan bir “Yaratıcının” varlığına inanmaktadır. Bununla birlikte melek, şeytan ve cin gibi ruhani 

varlıklara olan inançlarını da sürdürmektedirler. Dini boyutunun yanı sıra bu kavram, toplumların söz 

varlıklarında da yaşatılmış ve Türkçe ve Almancada olduğu gibi hemen hemen tüm dillerin sözcük 

dağarcıklarında kendisine yer bulmuştur. 

Tüm bu düşüncelerden hareketle, nitel araştırma yöntemlerinden Doküman İnceleme Yönteminin 

kullanıldığı çalışmada; Şeytan, dil-kültür ilişkisi ve deyimler hakkında kuramsal bilgiler verildikten 

sonra örneklem olarak seçilen Türkçe deyimler için Türk Dil Kurumunun (TDK) “Deyimler Sözlüğü” 

ve Almanca deyimler için “Duden (Redewendungungen und sprichwörtliche Redensarten)” adlı 

sözlüklerinden elde edilen deyimler analiz edilerek her iki toplumun “Şeytana” bakış açısı ortaya 

konacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Deyimlerde Şeytan, Türk Kültründe Şeytan, Alman Kültüründe Şeytan 

Jel Kodları  : Z000 
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52 OSMANLI DEVLETİ’NDE BÜTÇE ANLAYIŞI  

 

Prof. Dr. Ahmet ÖZEN72 

Doç. Dr. Serkan CURA73 

 

Özet 

Devlet bütçesi, genel itibariyle kamu gelir ve giderlerinin tahminleyen ve bunların uygulanmasına izin 

veren hukuki belgedir. Bu kurumun bir ülkenin gelişme ve kalkınma politikalarında önemli 

fonksiyonları vardır. Kurumun günümüzdeki anlamına ulaşması için halk ve krallar arasında ciddi 

mücadeleler olmuştur. Dolayısıyla günümüz bütçe yaklaşımı kolay ulaşılmış bir durum değildir. Kamu 

bütçesinin uygulanabilmesi için, kamu adına hareket eden meclis ve organlar tarafından onanması 

gerekir. Bu onama ve tasdik, bütçe hakkının ulus tarafından kullanılmasının doğal bir sonucudur. Bütçe 

kurumu, 1215’de Magna Carta’da başlayıp 1683 tarihli “Bill Of Rights” Kanunu ile İngiltere’de 

yerleştikten sonra 1789 Fransız İhtilali’nin 1 numaralı kanunu ile vergilerin ancak kanunla 

konulabileceği ilkesine ulaşması ve 1862 tarihli Genel Muhasebe Kararnamesi ile Fransa’da sistematize 

edilmiş ve oradan tüm dünyaya ve 1876 Anayasası ile ülkemize gelmiştir. Bu çalışmada bütçe 

anlayışının Osmanlı Devleti’nde ne gibi aşamalar sergilendiği belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Bütçe Hakkı, Kamu Bütçesi, Osmanlı Devleti 

Jel Kodları  : H61, H69, N43. 

 

Budget Understanding in the Ottoman Empire 

Generally, the state budget is a legal document that estimates and permits the implementation of public 

revenues and expenditures. This institution has important functions in the development and development 

policies of a country. There have been serious struggles between the kings and the people in order for 

the institution to reach its current meaning. Therefore, today's budget approach is not easily reached. In 

order to implement the public budget, it must be approved by the councils and bodies acting on behalf 

of the public. This approval and approval is a natural result of the exercise of the budget right by the 

nation. After the budget institution started in Magna Carta in 1215 and settled in England with the 83 

Bill Of Rights tarihli Law dated 1683, it reached the principle that with the Law No. 1789 of the French 

Revolution and the principle that taxes could be put only by law, and in 1862, the General Accounting 

Decree has been systematized and from there to the world and came to our country with the Constitution 

of 1876. In this study, the stages of budget understanding in the Ottoman Empire will be indicated. 
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53 İKTİSADİ PERSPEKTİFTEN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAKIŞ: 

FARKLI İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARINA YÖNELİK  

DEĞERLENDİRME 

Canan CAN74 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KILIÇ75 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ76 

 

Özet 

Küresel iklim değişikliği problemi, iktisatçılara kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan en önemli 

tehditlerden biridir. Maalesef ki farklı zaman ve boyutlarda olsa dahi bu tehditten kaçabilecek ülke 

bulunmamaktadır. Bu durumdan ötürü küresel iklim değişikliği problemi hem ulusal hem de uluslararası 

boyutta dünyanın gündemini meşgul etmektedir. Konuyu iktisatçıların gündeminde öncelikli sıraya 

taşıyan en önemli adım, 1987 Brutland Raporu ile sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya 

atılmasıdır.  Bundan sonraki süreçte küresel iklim değişikliği probleminin nedenleri, sonuçları ve bu 

problemle mücadele için uygulanması gereken politikaların neler olacağı üzerinde farklı iktisadi okullar 

farklı görüşler ortaya koymaktadır. Çalışmanın temel amacı, farklı iktisadi bakış açıları çerçevesinde 

küresel iklim değişikliği probleminin değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada literatür 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde iklim değişikliği ve küresel iklim 

değişikliği kavramları değerlendirilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde küresel iklim değişikliğinin 

ekonomik nedenleri ve ekonomik sonuçları değerlendirilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise 

farklı iktisadi okulların küresel iklim değişikliğine yaklaşımı değerlendirilmektedir. Sonuç ve 

değerlendirme ile çalışma tamamlanmış olmaktadır. Çalışmanın bu konuyu ele alan diğer çalışmalardan 

farkı iktisadın yeni bir alanı olan davranışsal iktisadın küresel iklim değişikliği yaklaşımını çalışma 

kapsamına dahil ediyor olmasıdır.   

Anahtar Kelimeler : Küresel İklim Değişikliği, Davranışsal İktisat, Sosyal Politika 

Jel Kodları  :F60, F64, I3. 

 

AN OUTLOOK ON GLOBAL CLIMATE CHANGE FROM THE PERSPECTİVE OF 

ECONOMY:AN EVALUATION ABOUT THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF 

GLOBAL CLIMATE CHANGE WITHIN THE SCOPE OF DIFFERENT ECONOMIC 

APPROACHES 

Abstract 

Global Climate Change problem is one of the most important threatenings that remind economists about 

the  scarcity of resources. Unfortunately even if different time and dimensions,  there is not any country 

which could escape from this threatening. Because of this condition global climate change problem has 

occupied the world agenda, both  national and international dimension. The most important step 

prioritize this subject on the economist’s agenda is sustainable development concept came forward via 

Brundtland Report in 1987. Next to this process different economic schools have revealed different 

opinions about the causes and  consequences  of global climate change problem and about  the policies 

applied to combat this problem. The main aim of this study is to evaluate the global climate change 

                                                        
74  Süleyman Demirel Üniversitesi,05359606434, cananisparta@hotmail.com 
75  Süleyman Demirel Üniversitesi, 02462110510, esrasincer@sdu.edu.tr 
76  Akdeniz Üniversitesi, 02423106413, serifedurmaz@akdeniz.edu.tr 

mailto:cananisparta@hotmail.com


II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 2019 
II. INTERNATIONAL TURKISH WORLD STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 2019  
II. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞDIRMALARI KONQRESİ 2019 

27-30 Ekim 2019/27-30 October 2019 Antalya/TÜRKİYE 

 
 
 

 

problem within the scope of different economic aspects. So in the first part of the study the climate 

change and global climate change concepts are evaluated. In the second part of the study the economic 

causes and the economic consequences of global climate change are evaluated. In the third part of the 

study different economic school’s approximation on the global climate change is evaluated. The study 

is finished with conclusion and evaluation part.   The difference of this study is to incorporate behavioral 

economics approach in to the scope of this study.  

Keywords: Global Climate Change, Behavioral Economy, Social Policy 

Jel Codes : F60, F64, I3. 
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54 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİJİTAL ÖYKÜ KULLANIMININ AKADEMİK 

BAŞARIYA OLAN ETKİSİ77 

Büşra KARATAŞ78 

Zafer TANGÜLÜ79 

 

Özet 

Dijital öykülemenin, öğrencilerin akademik başarısına olan etkisinin incelendiği araştırmada, sosyal 

bilgiler dersi, 7. sınıf programından seçilen konulara yönelik dijital öyküler oluşturulmuştur. 2017/2018 

eğitim-öğretim yılında, Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir ilçede yer alan, rastgele seçilen bir ortaokulun 

7. sınıf öğrencilerinin yer aldığı iki farklı şubede toplam dört hafta uygulama yapılmıştır. Araştırmada 

gerçek deneysel desenlerden, öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Deney grubunu 

31 öğrenci oluştururken, kontrol grubunu 30 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçlarını 

sosyal bilgiler dersi akademik başarı testi oluşturmaktadır. Verilerin analizi ise SPSS 20 paket programı 

ile yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, deney Doarttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Dijital öyküleme yöntemi, öyküleme yöntemi, sosyal bilgiler, başarı 

 

THE EFFECT OF THE USE OF DIGITAL STORY ON THE ACADEMIC SUCCESS OF 

STUDENTS IN SOCIAL STUDIES 

Abstract 

In the study which examines the effect of digital storytelling on students' academic achievements the 

course, digital stories about the subjects called in the field of social studies, in 7th grade were formed. 

In the 2017/2018 academic year, a total of four weeks were conducted in two different branches of 7th 

grade students in a randomly selected secondary school in The Mediterranean Region. In the research, 

randomized design with pretest-posttest control group was used. The study group consisted of 31 

students, while the control group consisted of 30 student. In the experimental group, the lesson was 

studied with digital stories created by the researcher. In the control group, traditional methods were 

taught. The data collection tools of the study were composed of the social studies academic achievement 

test. The data were analyzed by SPSS 20 package program. According to the findings of the study, it 

was concluded that the academic success of the experimental group increased more than the academic 

achievement of the control group.  

Key words: Digital storytelling, storytelling, social studies, success 
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55 ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNKILAP TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE SIKÇA KARŞILAŞTIKLARI KAVRAMLARA 

YÖNELİK METAFORİK ALGILARI 

Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ80 

Süheyla CENGİZ81 

 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin (8.sınıf) amaçları kısaca şöyle 

sıralanabilir. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini 

kavrar. Millî Mücadeleden hareketle, Türk milletinin özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik, millî birlik 

ve beraberlik anlayışı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar. İnsan hakları, ulusal 

egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının Türk milleti için 

ifade ettiği anlamı ve bunların önemini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. 

Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir 

savunucusu olur. Bu dersin öğretimi sırasında eğitimciler bazı kavramları sıklıkla kullanmaktadır. Bu 

kavramlardan bazıları şöyledir: ‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, Bağımsızlık, İnkılap, 

Çağdaşlaşma, Milli Egemenliktir.’’ Ortaokul öğrencilerinin bu kavramlara yönelik metaforik algılarıyla 

ilgili yapılan araştırmada öğrencilerin İnkılap Tarihi dersinde sıklıkla geçen bu kavramlara yönelik 

algılarını metaforlar yoluyla belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu kavramlar hem ülke yönetimi hem de 

hayatın her alanında kullanılabilecek kavramlardır. Öğrencilerin bu kavramlara yönelik algıları devlete, 

millete, yönetim şekillerine, gelecekle ilgili planlarına ışık tutabilecektir. Öğrencilerin bu kavramlara 

yönelik algıları öğretim planlarını programlayanlara eksik ve anlaşılamayan yönlerle ilgili fikir verebilir. 

İlgili literatür tarandığında Ortaokul öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, 

Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenlik’’ algılarını metaforlar yoluyla tespit amacıyla 

yapılan çalışmaların oldukça az olduğu görülmüş ve bu kavramlara yönelik algılarını belirleyebilmek 

için derinlemesine bir çalışma yapılması gerekli bulunmuştur. Metafor, dilin sembolik amaçlı 

kullanımına bağlı olarak bir kavram veya durumu başka bir kavram, bir durumla ifade etme biçiminde 

tanımlanabilir. (Pehlivan, İ., Aydın,A.,2010) 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim ile desenlenmiştir. Olgu bilim araştırılacak 

konuyla ilgili derinlemesine bir çalışma yapılacağında tercih edilen bir yöntemdir. Veriler içerik analizi 

yoluyla çözümlenmiştir. Çalışmada Ortaokul öğrencilerinin ‘‘Atatürkçülük, Cumhuriyet, Demokrasi, 

Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli Egemenlik’’ ile ilgili algılarının derinlemesine tespit edilmesi 

amaçlandığı için olgu bilim kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Muğla ilinin 

Menteşe ilçesinde ki bir Ortaokulda  8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı 28 kişilik bir öğrenci grubuyla 

gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak ‘‘Atatürkçülük…………………gibidir. 

Çünkü……………….’’ soruları sorularak öğrencilerden veriler toplanmıştır. Veriler içerik analiziyle 

çözümlenmiştir. İnkılap Tarihi ile ilgili sorulan 7 kavramla ilgili öğrenciler geçerli olan 90  metafor 

üretmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürkçülük, Demokrasi, Cumhuriyet, Bağımsızlık, İnkılap, Çağdaşlaşma, Milli 

Egemenlik 

 

MIDDLE SCHOOL 8.METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE CONCEPTS THAT 

STUDENTS FREQUENTLY ENCOUNTER IN THE HISTORY OF REVOLUTION AND 

KEMALISM 
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Abstract 

History of the Republic of Turkey and Atatürk of course (8th grade) objectives can be briefly 

summarized. Understands the historical meaning and importance of the Turkish Revolution realized 

under the leadership of Atatürk. Understands from the National Struggle, the Turkish nation can 

overcome all difficulties with the understanding of freedom, independence, patriotism, national unity 

and solidarity. Understands the meaning and importance of human rights, national sovereignty, 

nationalism, democracy, modernity, secularism and republic for the Turkish nation and organizes their 

lives according to democratic rules. Becomes an advocate of Atatürk's thought system by adopting 

Atatürk's world view and thoughts. Educators often use some concepts during the course. Some of these 

concepts are as follows: ‘Atatürkism, Republic, Democracy, Independence, Revolution, Modernization, 

National Sovereignty. These concepts can be used both in country administration and in all areas of life. 

Students' perceptions of these concepts will be able to shed light on the state, nation, management styles 

and plans for the future. Students' perceptions of these concepts can give insight and incomprehensible 

aspects to the programmers of the curriculum. When the related literature was searched, it was seen that 

there were very few studies in order to detect the perceptions of secondary school students by means of 

metaphors such as ç Atatürkism, Republic, Democracy, Independence, Revolution, Modernization, 

National Sovereignty ve ve and an in-depth study was necessary to determine their perceptions about 

these concepts. Metaphor can be defined as expressing a concept or situation with another concept, a 

situation depending on the symbolic use of language.  

This study was designed with case science, one of the qualitative research methods. Case science is the 

preferred method when an in-depth study is conducted on the subject to be investigated. The data were 

analyzed by content analysis. In this study, fact science was used in order to determine the perceptions 

of secondary school students about ‘ç Atatürkism, Republic, Democracy, Independence, Revolution, 

Modernization, National Sovereignty esine. The research was carried out in a secondary school in 

Menteşe district of Muğla province in 2017-2018 academic year with the participation of 8th grade 

students. It is like ‘Atatürkism Ölçme as a measurement tool. Because ………………. ’Sorul questions 

were asked to collect data from the students. The data were analyzed by content analysis. The students 

have produced 90 metaphors which are valid for the 7 concepts asked about the History of Turkish 

Revolution. 

Key Words: Kemalism, Democracy, Republic, Independence, Revolution, Modernization, National 

Sovereignty 
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56 POLITICAL - MILITARY PROBLEMS OF THE KOREAN PENINSULA: 

ISSUES OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 

R. B. ABSATTAROV
82

 

G. R. ABSATTAROV
83

  

I. A. RAU
84

 

 

Annotation 

The article discusses the political and military problems of the Korean Peninsula, which have not yet 

been sufficiently studied in political science. The article discusses in more detail the history of the 

Korean Peninsula, the relationship between North and South Korea, the Korean Peninsula and China, 

the United States and the Korean Peninsula. The article notes that today the Korean peninsula is faced 

with the task of reaching a new level of development by North and South Korea through their unification 

into one powerful democratic Korean state. Today, it is important that the solution to the pressing 

political and military problems of the Korean Peninsula as a whole helps to unite and unite North and 

South Korea into a united family and the progress of a unified democratic Korean state that owns the 

future. 

Keywords: history, politics, state, Korean, peninsula, conflict, war, treaty, negotiation, nuclear 

weapons, rocket, national security, international security, rights, freedom, peace. 
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КОРЕЯ ТҮБЕГІНІҢ САЯСИ - АСКЕРЛІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ: ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕРІ 

Р. Б. Әбсаттаров85 

 Ғ. Р. Әбсаттаров86 

И. А. Рау87 

 

Аңдатпа 
 

Мақалада әлі саяси ғылымында жете зерттелмеген Корей түбегінің саяси-әскери 

мәселелері қарастырылады. Мақалада Корей түбегінің тарихы, Солтүстік және Оңтүстік Корея, 

Корей түбегі мен Қытай, АҚШ және Корей түбегінің арасындағы өзара қарым-қатынас 

мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады. Мақалада бүгінгі күні Корей түбегінің алдында 

Солтүстік және Оңтүстік Кореяны бір қуатты демократиялық корей мемлекетіне біріктіру 

арқылы дамытудың жаңа деңгейіне шығу міндеті тұр. Бүгінгі таңда Корей түбегінің саяси – 

әскери проблемаларын шешу Солтүстік және Оңтүстік Кореяның тату отбасына бірігуі мен 

бірігуіне және болашаққа тиесілі бірыңғай демократиялық кәріс мемлекетінің ілгерілеуіне ықпал 

етуі маңызды.  

Түйін сөздер: тарих, саясат, мемлекет, корей, түбектер, қақтығыс, соғыс, шарт, 

келіссөздер, ядролық қару, ракета, ұлттық қауіпсіздік, халықаралық қауіпсіздік, құқық, еркіндік, 

әлем. 
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ПОЛИТИЧЕСКО – ВОЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА: 

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Р. Б. Абсаттаров88 
 Г. Р. Абсаттаров89 

 И. А. Рау90 

 

 

Аннотация  

 

В статье рассматриваются политическо – военные проблемы Корейского полуострова, 

которые еще недостаточно изучены в политической науке. В статье более подробно 

рассматриваются вопросы история Корейского полуострова, взаимоотношения между Северной 

и Южной Кореей, Корейского полуострова и Китая, США и Корейского полуострова. В статье 

отмечаются, что сегодня перед Корейским полуостровом стоит задача выхода на новый уровень 

развития Северной и Южной Кореей через объединения их в одно мощное демократическое 

корейское государство. На сегодняшний день важно, чтобы решение назревших политическо – 

военных проблем Корейского полуострова в целом способствовало объединению и сплочению 

Северной и Южной Кореей в дружную семью и прогрессу единого демократического корейского 

государства, которому принадлежит будущее.  

Ключевые слова: история, политика, государство, корейский, полуостров, конфликт, 

война, договор, переговор, ядерное оружие, ракета, национальная безопасность, международная 

безопасность, права, свобода, мир.  
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57 KUR’AN-I KERİM’İN BELAGATİ VE FELAK VE NAS SURELERİNİN 

BELAGAT YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ91  

Öğrt. Gör. İbrahim AYDIN92  

 

Özet 

Belâgat, “yerinde söylenilmiş doğru ve güzel sözü” konu ve gaye edinen bir ilim dalıdır. Belagat, bize 

edebi ürünlerin anlaşılmasına yönelik katkıda bulunması yanında, bu ürünlerin değerlendirilmesine 

yardımcı olacak imkânlar da sunmaktadır. Belagat üç bölümde incelenir: Meani, beyan, bedi. Meani, 

sözün duruma uygun bir şekilde ifade edilmesi; beyan, anlatılmak istenenin birbirinden farklı nasıl ifade 

edileceği; bedî sözü duruma uygun, açık, düzgün ve süslü söylenmesi demektir. Kurân-ı Kerim; son 

derece sade ve bir o kadar da anlaşılır bir yapıda olması, ayetlerinin mana olarak anlaşılır, akıcı, diziliş 

olarak kusursuz ve sağlam olması, açıklama ve anlatım yönteminin farklı olması ile belâgat yönünden 

eşsiz bir kitaptır. “Muavvizeteyn” olarak da isimlendirilen Felak ve Nas sureleri,  Kurân-ı Kerim’in 113 

ve 114. sureleri olup resmi nüshaların son iki suresidir. Bu surelerin nüzûl sebepleri arasında müşriklerin 

Hz. Peygamber’e büyü yaparak zarar vermek istemeleri, bu surelerde ise her türlü şerre karşı Resûl-i 

Ekrem’in yüce yaratana sığınması gerektiği belirtilmiştir. Bu bildiride gerek muhtevası gerekse şekil 

özellikleri yönünden farklı bir yere sahip olan bu sureler, ayet ayet belagat yönünden incelenmiş, 

ayetlerde hangi sanatların olduğu tespit edilmiş ve bu sanatların anlama etkisi ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Kur’an-ı Kerim, Belagat, Felak-Nas Suresi, Sanat. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

THE HOLY QUR'AN’S RHETORİC AND EXAMINATION OF FELAK AND NAS 

SURASE’S RHETORİC DIRECTION 

Abstract 

Rhetoric, "the correct and beautiful word in place" is a branch of knowledge and the subject of acquiring 

knowledge. As well as contributing to the understanding of literary products, rhetoric also provides 

opportunities to help evaluate these products. One of these opportunities is literary arts. The parts of 

rhetoric are three: Meani, declaration, bedi. Meani, the word is expressed in a suitable way; declaration, 

how to express the different meant; bedi word is appropriate, open, smooth and ornate means to be said. 

Holy Quran; the fact that the verses are as simple and straightforward as mana, and that they are flawless 

and robust as a meaninig, and that the explanation and expression methods are different, is a unique 

book. The suras of Felak and Nas, also called “Muavvizeteyn” are the 113th and 114th Suras of the Holy 

Quran and are the last two periods of the official copies. Among the reasons of these surahs, the 

polytheists wanted to harm the Prophet by casting a spell, and in these suras, the Prophet Muhammad 

should take refuge in the Almighty Creator. In this paper, these suras, which have a different place in 

terms of both content and shape characteristics, were examined in terms of eloquence in verse verse, 
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which arts were found in the verses and the effects of understanding of these arts were tried to be put 

forward. 

Key words: The Holy Quran, Rhetoric, Felak and Nas Surah, art.  

Jel Codes: Y2. 
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58 KLASİK EDEBİYATIMIZDA MESCİD-İ HARAM/KÂBE’NİN BENZETME 

UNSURU OLARAK KULLANILMASI  

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ93   

 

Özet 

Klasik edebiyatımızda mekânlar çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. Bu ele alınma yöntemlerinden biri 

de mekanların bir benzetme unsuru olarak kullanmalarıdır. Eserlerde geçen ve âşık için kutsiyet arz eden 

mekânlar genel hatlarıyla sınıflandırıldığında, özellikle dîni yönden kutsal kabul edilen mekânların da 

var olduğu görülmektedir. Dîni yönden kutsal mekân olarak değerlendirilebilecek yerlerden bazılarını 

camiler, kiliseler (deyr), manastırlar, dergâhlar, tekkeler oluşturmaktadır. Tüm bu kutsal mekanlar 

çalışmamızın sınırlarını aştığı için bildirinin konusu Mescid-i Haram/Kâbe ile sınırlandırılmıştır. Klasik 

edebiyatımızda Kâbe, şairler tarafından birçok yönüyle ele alınmıştır. Hemen her şair divanında Kâbe 

veya hac ile ilgili motifleri (Makam-ı İbrahim, Hacerü’l-esved, Zemzem, Altınoluk, Safâ ve Merve, 

ihram, tavaf, sa‘y v.b.) gerçek ve mecâz anlamlarıyla kullanmaktan çekinmemiştir. Edebiyatta aşk, 

sevgi, güzellik, kavuşma v.b. imajlar için Kâbe adı çokça anılır. Özellikle tenâsüp yoluyla çok kullanılır. 

Sevgilinin yüzü ve mahallesi Kâbe'ye benzetilir. Âşık orada dolaşmakla Kâbe'yi tavaf etmiş olur. Bu 

bildiride, klasik edebiyatımızda Kâbe’nin bir benzetme unsuru olarak nasıl işlendiği şiirlerden alınan 

örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Bildiride Mescid-i Haram’ı/Kâbe’yi işleyen mensur veya manzum-

mensur olarak kaleme alınmış eserler konunun dışında tutulmuş, sadece manzum eserlerdeki örneklere 

değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Klasik edebiyat, Mescid-i Haram/Kâbe, manzum eser. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

THE USE OF THE MESCID-I HARAM / KABE IN THE CLASSICAL LITERATURE AS 

SIMULATION 

Abstract 

In our classical literature, spaces are handled in a very wide way. One of these methods is the use of 

spaces as an analogy element. When the places that are mentioned in the works and which are sacred 

for minstrel are classified in general terms, it is seen that there are places which are considered sacred 

especially in religious terms. Mosques, churches (deyr), monasteries, dervish lodges and dervish lodges 

are some of the places that can be considered as sacred places in religious terms. Since all these sacred 

places have exceeded the limits of our study, the subject of the paper is limited to the Masjid al-Haram 

/ Kaaba. Almost every poet did not hesitate to use the motifs related to Kaaba or pilgrimage (Makam-ı 

İbrahim, Hacerü’l-esved, Zemzem, Altınoluk, Safâ and Merve, ihram, tavaf, sa‘y etc.) in their divan 

with their real and figurative meanings. Love, love, beauty, reunion etc. in literature. The name Kaaba 

is often mentioned for images. It is especially used through tenāsup. The face and the neighborhood of 

the beloved are likened to the Kaaba. Lovers wandering there circumambulate the Kaaba. In this paper, 

it is tried to explain how the Kaaba is treated as an analogy in our classical literature with examples 

taken from poems. n this paper, the works written as prose or verse-prose who have worked the Masjid 

al-Haram / Kaaba are excluded from the subject and only the examples in the verse works are mentioned. 
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Jel Codes: Y2. 

  



II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 2019 
II. INTERNATIONAL TURKISH WORLD STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 2019  
II. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞDIRMALARI KONQRESİ 2019 

27-30 Ekim 2019/27-30 October 2019 Antalya/TÜRKİYE 

 
 
 

 

 

59 KLASİK EDEBİYATIMIZDA MUCİZE-NAME VE iSMAİL SÂDIK KEMÂL’İN 

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİNE YÖNELİK BİR KASİDESİ   

 

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ94   

 

Özet 

Mu‘cize, sözlükte “bir şeye güç yetirememek” anlamındaki acz kökünden türeyen mûcizin (âciz 

bırakan) isim şeklidir. Kur’an’da mûcize kelimesi yer almamakla birlikte acz kökünden fiil ve sıfat 

kalıpları “âciz kalmak; güçsüz bırakmak; Allah’ın âyetlerini yalanlamak amacıyla yarışmak” 

mânalarında geçer. Genel olarak mucize, peygamberlerin doğruluğunu kanıtlayan delillerden olup 

benzeri başka insanlarca gerçekleştirilemeyen harikulade olaylara verilen isimdir. Özellikle 

Peygamberimizin mucizelerini anlatan eserler, Klasik edebiyatımızda “Hz. Peygamber’le İlgili Manzum 

Eserler” kısmında “mu’cizeler”,  “Mucizât” ve “Mucizât-ı Nebî” başlıkları altında incelenir. Ayrı bir tür 

olarak ele alınan bu eserler manzum, mensur, manzum-mensur karışık yazılıp onun çeşitli zamanlarda 

müşrikleri dine davet ve peygamberliğini ispat maksadıyla gösterdiği olağanüstü halleri anlatır. Bu 

metinlerin bazılarında sadece peygamberin bir mucizesi anlatılırken bazılarında birçoğuna birden yer 

verilir. Miraç hadisesi, Şakku’l-kamer olayı, beyaz bir bulutun ona gölgelik etmesi, hayvanlarla 

konuşması, parmakları arasından su çıkması, kuru bir dalı toprağa diktiğinde hemen meyve vermesi gibi 

olaylar ve en büyük mucize kabul edilen Kur’an-ı Kerim bu eserlerde en çok konu edilen mucizelerdir. 

Genellikle kaside nazım şeklinde yazılır ancak edebiyatımızda mesnevi şeklinde olanlara da 

rastlanmaktadır. Bu bildiride Klasik edebiyatımızda mucize türü ele alınacak ve XIX. yüzyıl şairlerinden 

olan İsmail Sadık Kemal’in Peygamberimizin mucizelerini anlatan bir kasidesi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Mucize-name, Klasik Edebiyat, Kaside, İsmail Sadık Kemal. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

 
THE MIRACLE IN OUR CLASSICAL LITERATURE AND ISMAIL SADIK KEMAL'S AN 

ODE FOR THE MIRACLES OF OUR PROPHET 

Abstract 

Mu‘cize is the name form of the miracle which derives from the insoluble root which means not being 

able to afford something te in the dictionary. Although the word m miracle yer is not included in the 

Qur'an, the verb and adjective patterns from the root of insolvency are used in the meaning of being 

incapacitated, weakening, competing to deny the revelations of Allah ”. In general, the miracle is the 

name given to the wonderful events that prove the truth of the prophets and cannot be performed by 

other people. Especially the works that tell the miracles of the Prophet, in our classical literature are 

examined in the “Poetic works about the Prophet” under the titles of “miracle”, “miracles” and “miracle 

of Prophet”. These works, which are considered as a separate genre, are written in verse, prose, verse-

prose mixed, and describe the extraordinary states that he has shown at various times in order to invite 

the pagans to religion and prove his prophecy. In some of these texts, only a miracle of the prophet is 

told, in others there are many. Mirac event, events such as Shakku'l-Kamer, a white cloud shading him, 

talking to animals, water coming out of his fingers, planting a dry branch in the soil and immediately 

bringing fruit to him, and the greatest miracle is the Holy Quran. miracles are the subject of much. It is 
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usually written ode form in the verse but mesnevi form is also found in our literature. In this paper, the 

type of miracle in classical literature will be discussed and a poet of one of the 19th-century poets İsmail 

Sadık Kemal describing the miracles of our Prophet will be examined.  

Key words: Mucize-name, Classical Literature, ode, İsmail Sadık Kemal 

Jel Codes: Y2. 
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60 KLASİK EDEBİYATIMIZDA BİR TÜR OLARAK NA’T-I ENBİYA VE XIX. 

YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN iSMAİL SÂDIK KEMÂL’İN NA’T-I ENBİYASI  

 

Öğrt. Gör. Yasin KARAKUŞ95   

 

Özet 

Na‘t, İslam edebiyatlarında özellikle Hz. Peygamber’i övmek, ona yalvarıp şefaat dilemek amacıyla 

yazılan şiirlere denir. Edebiyatımızda şairler, Hz. Peygamber’e olan sevgilerini göstermek için na‘tlar 

yazmışlardır. Ancak diğer peygamberler için müstakil şiir olarak na‘t yazıldığı pek görülen bir durum 

değildir. Daha çok, bir şiirde birkaç peygamber ismi zikredilerek ya da bir şiirin içinde bölüm olarak ve 

yine birkaç peygamber ismi zikredilerek işlendiği görülür. Bu bölümlerde de genellikle Hz. Peygamber 

ile karşılaştırmalı olarak verilir. Edebiyatımızda peygamberlerin hikâyeleri daha çok mensur olarak 

yazılmıştır. İsmâil Sâdık Kemâl, bir külliyat olarak düzenlediği Âsâr-ı Kemâl adlı eserinde hem 

Peygamberimiz için hem de Peygamberimizden önce gelip ismi Kur’an’da geçen ve ismi geçmediği 

halde peygamber olduğu düşünülen bazı kişiler için na‘tlar yazarak bu türün farklı bir örneğini vermiştir. 

İsmâil Sâdık Kemâl, eserinde, Peygamberimiz için yazılanlar hariç, peygamberler için 36 şiir vardır. 

Her şiir, bir peygamber için yazılmış müstakil bir şiirdir. Şiirlerin hepsi kasîde nazım şeklinde ve aruz 

ölçüsüyle yazılmış olup dil ve üslup yönünden açık, anlaşılır ve sadedir. Ayrıca şiirlerde dînî-tasavvufî 

özellikler de görmek mümkündür. Bu bildiride edebiyatımızda bir tür olarak incelenen na’t-enbiya 

hakkında bilgi verilecek ve XIX. Yüzyıl şairlerinden olan İsmâil Sâdık Kemâl’in kısaca kimliği 

tanıtıldıktan sonra Âsâr-ı Kemâl adlı eserindeki Na’t-ı Enbiya bölümü hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Na’t-ı Enbiya, Asar-ı Kemal, İsmail Sâdık Kemâl. 

Jel Kodları  : Y2. 

 

AS A TYPE IN CLASSICAL LITERATURE, NA’T-I ENBIYA AND XIX. CENTURY 

POETRY ISMAIL SADIK KEMAL'S NA’T-I ENBIYA 

Abstract 

Na‘t is a poem written in Islamic literature especially to praise the Prophet and beg him to intercede. In 

our literature, poets have written nats to show their love for the Prophet. However, it is not uncommon 

for other prophets to write na‘t as independent poems. Rather, it is seen in a poem that a few prophets 

are mentioned or quoted as a chapter in a poem and again a few prophets. These chapters are usually 

given in comparison with the Prophet. In our literature, the prophets' stories were written as prose. In 

his book Asar-ı Kemal, which he organized as a corpus, Ismail Saad Kemal gave a different example of 

this genre by writing naats both for our Prophet and some people who came before the Prophet in the 

Qur'an and who were thought to be a prophet even though the name was not mentioned. There are 36 

poems for prophets, except for those written for the Prophet. Each poem is an independent poem written 

for a prophet. All of the poems are written in verse and aruz measure and are clear, understandable and 

plain in terms of language and style. It is also possible to see religious-Sufi features in poems. In this 

paper, we will give information about na’t-enbiya which is examined as a genre in our literature. After 

briefly introducing the identity of Ismail Sadık Kemal, one of the poets of the 19th-century, the 

information will be given about the Na’t-ı Enbiya section in his book Âsâr-ı Kemâl. 
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61 DEZAVANTAJLI GRUPLARA SAĞLANAN GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mete Kaan NAMAL 96 

 

Özet 

Dezavantajlı gruplar, bir topluluk içerisinde korunmaya ve pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan en hassas 

yapılardır. Dezavantajlı kişilerin hayatlarını idame ettirmelerini, topluma adapte olmalarının, ekonomik 

ve sosyal hayatta başarılı olmalarının yolu onları emek piyasasına dahil etmekten geçmektedir. 

Dezavantajlılar emek piyasasına girememek/girmekte zorlanmak ve iş gücü piyasasında uzun süreli 

tutunabilmekte zorluk çekmektedir.  Emek piyasasına girmekte zorlanan dezavantajlı grupların başında 

kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve genç işsizler gelmektedir. Türkiye’de bu dezavantajlı gruplardan 

engelli ve eski hükümlülere yönelik kamu ve özel sektörde istihdam kontenjan/kota sistemi 

uygulanmakta olsa da tüm dezavatanjlı grupları kapsayıcı kamu istihdamı sağlamak imkansız 

gözükmektedir. Son dönemde artan işsizlik sorunu da en çok dezavantajlı gruplar tarafından 

hissedilmekte olup emek piyasasına girişlerinde yaşadıkları sorunlar işsizlik oranlarının artışı ile daha 

da katlanmaktadır. Artan işsizlik oranlarının azaltılması ve istihdamın artırılması için ülkeler tarafından 

aktif istihdam politikaları uygulanmaktadır. Son yıllarda üzerinde en çok durulan aktif istihdam 

politikası ise girişimciliğin desteklenmesidir. İşsizlerin kendi işlerini kurmalarını sağlayarak onları 

işsizlikten kurtarmayı amaçlayan girişimcilik destek programlarının, girişimcinin ekonomik faaliyetleri 

sayesinde ülkeye katkı sağlaması, kendi istihdamı yanı sıra, kuracağı işle başka işsizlere de yeni iş 

imkanları sunması gibi farklı amaçları da bulunmaktadır. Başta Amerika olmak üzere, birçok gelişmiş 

ülke istihdam edilmeleri en zor kesim olan dezavantajlı grupların girişimci olmalarını desteklemek 

amacıyla farklı politika, program ve destek mekanizmaları geliştirmekte, bunları başarı ile 

uygulamaktadır. Türkiye’de de girişimcilik konusunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından eğitimler 

verilmekte, programlar düzenlenmekte, hibe destekleri verilmektedir. Bu girişimcilik destekleri 

uygulanırken, dezavantajlı gruplara bazı ekstra destekler de verilmektedir. Bu çalışmada, bugüne kadar 

uygulanan politika ve programlar değerlendirilerek, dezavantajlı gruplara yönelik girişimcilik desteği 

sağlayan kamu kurum ve kuruluşların performansları incelenerek, etkinlikleri ortaya konulacak, 

yeterlilikleri ve eksiklikleri konusunda öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Dezavantajlı Gruplar, Girişimcilik, İşsizlik, Aktif İstihdam Politikaları 

Jel Kodları  : J14, M13, E24 

 

ENTREPRENEURSHIP SUPPORTS PROVIDED TO DISADVANTAGED GROUPS 

Abstract 

Disadvantageous groups are the most vulnerable structures in a community who need protection and 

positive discrimination. The way for disadvantageous people to maintain their lives, to adapt to the 

society, and to be successful in economic and social life is to include them in the labor market. 

Disadvantaged people have difficulties to/are not able to enter the labor market and to keep themselves 

in the labor market for a long time. Women, disabled people, ex-convicts and young unemployed people 

are among the most disadvantageous people who have difficulties while entering the labor market. 

Although a contingency/quota system is applied in terms of employment of disabled people and ex-

convicts among these disadvantageous groups in public and private sector in Turkey, it seems impossible 
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to provide public employment for disadvantageous groups by including all of them. Recently, 

disadvantageous groups are the ones who experience increasing unemployment problems the most, and 

the problems they encounter in entering the labor market are further exacerbated by the increase of 

unemployment rates. Countries implement active employment policies in order to reduce the increasing 

unemployment rates and to increase employment. In recent years, the most emphasized active 

employment policy refers to the encouragement of entrepreneurship. Entrepreneurship support programs 

aim to help the unemployed to establish their own businesses and to save them from unemployment also 

have other various goals such as allowing the entrepreneur to contribute to the company's economy by 

his/her financial activities, his/her own employment, as well as providing new job opportunities for other 

unemployed individuals by establishing new businesses. A great number of developed countries, 

primarily United States, are developing various policies, programs, and support mechanisms to 

encourage disadvantaged groups, who are the most difficult to employ, to become entrepreneurs, and 

implement these policies, programs, and support mechanisms with success. In Turkey, public 

institutions and organizations provide training, organize programs, and distribute grants in order to 

support entrepreneurship. While implementing these entrepreneurship support policies and programs, 

some extra supports are also provided exclusively for the disadvantageous groups. In this study, policies 

and programs implemented so far will be evaluated, the performance of public institutions and 

organizations providing entrepreneurship support for disadvantageous groups will be examined, their 

efficiency will be revealed, and recommendations regarding their competencies and shortcomings will 

be presented. 

Keywords: Disadvantaged Groups, Entrepreneurship, Unemployment, Active Employment Policies 
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62 TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY MEMURLARIN ATANMASI BAKIMINDAN YENİ 

DÜZENLEMELER 

 

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK97 

Eren TOZAK98 

 

Özet 

16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile hükümet sistemi de değiştiği için bütün kamu 

bürokrasisinin atanma ve göreve gelme usullerinde de değişiklikler olmuştur. İşte bu değişim içinde 

özellikle üst düzey bürokratların atanması önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir. Çünkü kamu 

yönetiminin niteliği ve kalitesi açısından üst düzey yöneticiler önemli bir rol oynarlar. Eski sistemde üst 

düzey yöneticilerin atanması konusunda anayasada netlik olmadığı için sürekli bir tartışma ve sorun 

yaşanmıştır.  Anayasanın 104. maddesinde yapılan değişiklikle üst düzey memurların atanmasındaki 

karmaşaya son verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle yeni bürokrasi şekil 

kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanının yeni hükümet 

sistemine göre sahip olduğu atama yetkilerinin yasal dayanakları ve kamu yönetimine etkileri üzerinde 

durulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Üst Düzey Yöneticiler, Başkanlık Sistemi, Kamu Görevlisi 

Jel Kodları: H70, Z00 

 

Abstract 

Turkey be came acquainted with the new system of government with a constitutional referendum dated 

April 16, 2017. However, the actual operation of this government system took place on 9 July 2018 

when the President swore an oath in parliament. Since the government system has changed with the 

constitutional amendment, the characteristic of all public administration has also changed. In this 

change, the appointment of senior bureaucrats is an important issue. With the amendment made in article 

104 of the Constitution, the confusion in the appointment of senior officials was terminated. In addition, 

the new bureaucracy takes on a step-by-step basis and has its own characteristic with the decrees passed 

by the President. This study focuses on the effects of the appointing powers of the President according 

to the new government system on the public administration and the facilities it provides. 

Keywords: Senior Bureaucrats, Presidential System, Public Servicer 

Jel Codes: H70, Z00 
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63 YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE AZERBAYCAN YEREL 

YÖNETİMLERİNDE DEĞİŞİM ASAN HİZMET 

Eren TOZAK99 

Doç. Dr. Muhittin TATAROĞLU100 

Temkin HASANLİ101 

 

Özet 

Bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Azerbaycan kamu yönetimi ve devlet yapılanmasında merkezi 

yönetim kurumlarının yanı sıra demokratik yönetim ilkesinin en önemli göstergelerinden biri olan yerel 

yönetim kurumlarına da yer verilmiştir. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti’nde demokratik hukuk 

devletinin kurulması süreci bazı önemli sorunların halledilmesini gerektirmektedir. Söz konusu 

sorunlardan biri çağdaş yerel yönetim sisteminin geliştirilmesidir. Son dönemde ülke içinde ve ülke 

dışında yaşanan gelişmelerin, özellikle yeni kamu yönetimi uygulamalarının da etkisiyle bu alanda yeni 

uygulamalar gerçekleştirilmiş ve birçok başarılar elde edilmiştir. Bu başarı örneklerinden biri de ASAN 

Hizmettir. Bu çalışmada yeni kamu yönetimi bağlamında Azerbaycan’da ASAN Hizmet ve e-devlet 

uygulamaları incelenerek, bilgi-iletişim sistemlerinin gelişiminin kamu yönetimine etkisi 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Yerel Yönetim, E-Devlet, Asan Hizmet, Azerbaycan’da 

Yerel Yönetimler. 

Jel Kodları: H11, P27, Z18 

 
Abstract 

Since the early years of independence, local government institutions, as one of the most important 

indicators of democrating governance, along with central government institutions, have been included 

into the Azerbaijan`s public administration and state building process. However the process of 

establishing a democratic state of law in the Republic of Azerbaijan requires some important issues to 

be solved. One of such issues is the development of a contemporary local government system. Thanks 

to the local and global progress, especially regarding the new public administration practices, new 

developments have been achieved and many achievements have been gaine in this sphere in recent years. 

One of this examples of success is ASAN service. In this study, ASAN Service and e-government 

applications in Azerbaijan in the context of new public administration are examined and the impact of 

the development of information and communication systems on public administration is evaluated. 

Keywords: New Public Administration, Local Government, E-Government, ASAN Service, Local 

Governments in Azerbaijan. 
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65 OSMANLI DEVLETİNDE MODERNLEŞME HAREKETLERİNİN VERGİ 

YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GENEL BİR 

DEĞERLENDİRİLMESİ* 

Burcu ALACA102 

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR103 

 

Özet 

Geçmişten günümüze, ilkel toplumlarda dahi varlığını sürdüren devlet, yüzyıllar boyunca varlığını 

koruyarak yaptığı hizmetlerin sayısı artarken organizasyon olarak sürekli olarak gelişmiştir. Bazı 

toplumlar günün şartlara göre demokrasi, teknoloji, ekonomi, kültürel, sanatsal yaşam ve diğer birçok 

alanda diğer toplumlarda daha ileri düzeylerde olabilirler. Söz konusu alanlarda geri kalmış toplumlar 

ileri toplumları örnek alırlar ve kendilerine adapte etmeye çalışırlar. Modernleşme olarak nitelendirilen 

bu değişim sürecinde öncelikle devlet hem yerine getirdiği kamusal hizmetler, hem de bu görevleri 

yerine getiren kurumlar itibariyle de modern toplumlardaki benzer yapılıları kendisinde uygulamaya 

başlarlar. 

Modernleşme kavramının ortaya çıkışı ile birlikte her alanda gelişimin yaşanması sonucu mali alanda 

da şüphesiz ki değişimler yaşanmıştır. Diğer yandan modernleşme hareketlerinin finansmanın 

sağlanması en önemli sorun olmuş ve devlet bu finansmanı sağlamak için ya yeni vergiler uygulamaya 

koymuş, ya da vergi toplama sistemleri üzerinde değişimlere yönelmiştir.  

Bu çalışma, Osmanlı’dan günümüze kadar olan süreçte kullanılan modernle hareketleri sonrası vergi 

sistemlerinde meydana gelen zorunlu değişimler analiz edilmiştir.  
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66 GESAR DESTANI VE SALAR DİLİNDE GESAR DESTANIN TEMSİLCİLERİ 

Doç. Dr. Nora Gülsün MEHMET104 

 

Özet: 

Pierre Nora Hafıza Mekânları adlı eserinde "Hafıza, hatırayı kutsallaştırır." Der. Gesar Destanı bu tarif 

için muazzam bir örnektir. Destanlar hafıza mekâları içerisinde en görkemli olanlardandır. Tibet orijinli 

olan Gesar Han Destanı da hem Tibet’in hem İç-Merkezi Asya’nın en önemli epik üretimidir. Gesar 

Destanı ve senkretize biçimleri çok geniş bir alanda hâlâ yaşamaktadır. Aktif bir destandır. Bu nedenle 

kanonik kalıp bir şekli yoktur. İmgeleşmemiştir.  

Destanın yaklaşık bin yaşındadır. Tibet’in Ling Krallığı döneminde ülkeye kötülük hâkim olur. 

Şeytanlar ve iblisler düzeni bozar. Ve Tanrı, Gesar’ı kötülükleri yenmesi için cennetten yeryüzüne 

indirir. Gesar destanı bilinen en hacimli ve varyantlı destandır. Destan yaklaşık bir milyon beyitten 

oluşur. Gesar Destanı günümüzde de ozanlar tarafından icra edilir. İnanca göre ozanlara destan 

ezberleme ve okuma yeteneği Tanrı tarafından rüyada verilir.  

Destan ve buna bağlı epik anlatılar Çin, Tibet, Baltistan, Ladakh, Mongol Bölgeleri, Buryat, Oyrot, 

Volga Kalmuk, ve Salar’da anlatılmakta ya da ozanlar tarafından icra edilmektedir. Orijinali Tibet 

Lahasa kaynaklıdır. Tibet Ldakh versiyonu pre-Budist özellikler taşır; buna karşın Mongol versiyonu 

Budist özellikler içerir.  

Gesar destanının bölümleri Salarlar arasında masallar ve kahramanlık hikâyeleri şeklinde yaşamaktadır. 

Bazı masallardaki Masenbu gibi motifler uzak ya da yakın grupların sözlü edebiyatında da görülür. 

Arienne Dwyer Masenbo’nun konusunu ‘Üç bakire kuğuyu kurtarmaya çalışan üç sihirli şekilde doğan 

gencin hikâyesi’ şeklinde özetlemiştir. Bu masal Çinli Müslümanlar arasında Mas-hengbao adı ile 

vardır. Bu masaldaki motifler Türkçe, Özbekçe, Uygurca ve Mongolca masallarda da vardır. Bu masal 

Tibet-Mongol Gesar Destanı’nın Salar dilinde anlatılan parçasıdır. Dwyer kendi derlediği bu versiyonda 

oldukça fazla Bodik (Tibetçe) kelime kullanıldığını bildirir.  

Özellikle Matheus Hermanns tarafından derlenen Geser Han destanının Amdo Tibet versiyonuna 

ulaşılması ve içeriğinin incelenmesi gerekir çünkü destana göre Geser Han; yeryüzündeki düzenin 

bozulması üzerine Tanrı tarafından cennetten yollanan bir çeşit Zillullah’tır. Bu destanının Mongol, 

Buryatve Oyrot versiyonları, senkretize biçimleri Amdo-Tibet versiyonundan türetilmiş olmalıdır ve bu 

etkiden Türk destancılığının, mitolojisinin etkilenmemiş olması imkânsızdır. 

Anahtar Kelimeler: Gesar, destan, Masengbo, Salar, Zillullah 

 

EPIC OF GESAR AND REPRESENTATIVES OF GESAR EPIC IN SALAR TURKISH 

Abstract: 

Pierre Nora in his book Memory Spaces "Memory blesses the memory." he says. The Epic of Gesar is 

a tremendous example of this recipe. Epics are among the most magnificent of memory spaces. The 

Gesar Khan Epic, which originated in Tibet, is the most important epic production of both Tibet and 

Inner-Central Asia. The Epic of Gesar and its syncretized forms still exist in a wide range. It is an active 

epic. Therefore, it has no canonical form. İmgeleş not. 

The epic is about a thousand years old. Evil dominates the country during the Ling Kingdom of Tibet. 

Demons and demons disrupt order. And God brings Gesar down from heaven to defeat evil. The Gesar 

epic is the most voluminous and variant known. The epic consists of about one million couplets. The 

                                                        
104 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Gazi Üniversitesi 

Kampüsü, TOKİ Binaları, D Blok, 8. Kat, Yenimahalle/Beşevler-Ankara, gulsun.mehmet@hbv.edu.tr 
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epic of Gesar is performed by the bards today. According to belief, the ability to memorize and read the 

saga of the bards is given by God in a dream. 

The epic and related epic narratives are narrated or performed by bard in China, Tibet, Baltistan, Ladakh, 

Mongol Regions, Buryat, Oyrot, Volga Kalmuk, and Salar. The original originates from Tibetan Lahasa. 

The Tibetan Ldakh version carries pre-Buddhist features; however, the Mongol version contains 

Buddhist features. 

The sections of the Gesar saga live among the Salar people in the form of tales and stories of heroism. 

In some fairy tales, motifs such as Masenbu are seen in the oral literature of distant or close groups. 

Arienne Dwyer summarized Masenbo's story as ‘the story of three magically born young people trying 

to save three virgin swans’. This fairy tale is among the Chinese Muslims by the name of Mas-hengbao. 

The motifs in this tale are also present in Turkish, Uzbek, Uighur and Mongolian tales. This tale is part 

of the Tibetan-Mongol Gesar Epic, narrated in the Salar language. Dwyer reports that a lot of Bodik 

(Tibetan) words are used in this compiled version.  

In particular, the Amdo Tibetan version of the Geser Khan epic compiled by Matheus Hermanns should 

be reached and the content examined because Geser Khan according to the epic; it is a kind of Zillullah 

sent from heaven by God upon the disruption of order on earth. Mongol, Buryat and Oyrot versions and 

syncretized forms of this epic should be derived from the Amdo-Tibetan version and it is impossible for 

the Turkish epic and mythology to be influenced from this effect. 

Key Words: Gesar, saga, Masengbo, Salar, Zillullah 
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67- GİRİŞİMCİLİK PROFİLİNİN BELİRLENMESİ: MANİSA ÖRNEĞİ105 

Seniye GEYİKÇİ106 

Sevinç KÖSE107 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma ile Manisa ilinde faaliyet gösteren girişimcilerin özelliklerinin belirlenerek ilin 

girişimci profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Manisa ilini temsilen seçilen 255 

girişimci üzerinde yüzyüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma 

neticesinde Manisa ili girişimcilerini, girişimci olmaya iten ekonomik nedenler, ekonomik 

bağımsızlık ve daha çok para kazanma isteğidir.  Psikolojik nedenler, zevk aldığı işi yapmak ve 

kendi kararlarını kendilerinin vermek istemeleri, sosyal nedenler, alınan eğitim ve 

öğretmenlerin etkisi ile iş deneyimi olan bir aileden geliyor olmalarıdır. İş kurarken 

karşılaştıkları zorluklar, en önemlisinin bürokratik zorluklar olduğu ve işlerini yürütürken 

karşılaştıkları zorlukların ise müşterilerle ilgili sorunlar ve pazarın durgun oluşu olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

 

DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP PROFILE: SAMPLE OF MANISA 

Abstract 

With this study, it was aimed to specify the characteristics of the entrepreneurs operating in 

Manisa province and to designate the entrepreneur profile of the province. As a result of the 

work carried out, the economic reasons that make the entrepreneurs of Manisa province being 

entrepreneur are the economic independence and the desire to earn more money. Psychological 

reasons; the pleasure of doing business and their own decisions to give themselves, social 

reasons; coming from a family with work experience and educational background. The most 

important difficulties encountered by entrepreneurs in establishing business are that 

bureaucratic difficulties, and the difficulties they face when it comes to business are problems 

with customers and stagnation in the market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
105 Bu çalışma Seniye Geyikçi’nin Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir. 
106 Toyo matbaa Mürekkepleri A.Ş., seniyeertem@hotmail.com 
107 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, sevinc.kose@cbu.edu.tr 
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68- GİRİŞİMCİLİK SERMAYESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Tayfun Deniz KUĞU108 

 

ÖZET 

 
Uzun yıllar boyunca güncelliğini kaybetmeden tüm dünyada kullanılan bir finansman sistemi 

olan Risk Sermayesi, ülkemizde Girişimcilik Sermayesi ismini alarak kullanılmaya devam 

etmektedir. Girişimcilik sermayesi Milattan önceki yıllardan beri kullanılmasına rağmen, 

özellikle ortaçağda büyük bir gelişme göstermiştir. Coğrafi keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. 

Yeni üretim tekniklerinin bulunmasına, yeni ürünlerin geliştirilmesine ve yeni pazarlama 

tekniklerinin geliştirilmesine öncülük yapmıştır. Farklı biçimlerde ve çeşitli kademelerde 

uygulama alanı bulabilmektedir. İşsizliğin azaltılmasında da önemli bir yardımcıdır. Bu 

çalışmada Girişimcilik Sermayesi Kavramı tanımlanıp türleri ve kademeleri hakkında bilgi 

verilmeye çalışılmıştır. Girişimcilik Sermayesinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel süreci 

incelenerek, geçmiş ve günümüz uygulamaları karşılaştırılmaya çalışılmış ve yeni öneriler 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Sermayesi, Risk Sermayesi, Girişimcilik, Ticaret 
Jel Kodları: F1, F2, B1, B2, G2 

 

Conception and Historical Development of Venture Capital 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Venture Capital, which is a financing system used throughout the world without losing its 

timeliness for many years, continues to be used as Entrepreneurship Capital in our country. 

Although entrepreneurial capital has been used since the years before Christ, it has made great 

progress, especially in the Middle Ages. Made geographical discoveries. Venture Capital has 

pioneered the discovery of new production techniques, the development of new products and 

the development of new marketing techniques. It can find application in different forms and 

various levels and is also an important aid in reducing unemployment. In this study, the concept 

of Entrepreneurship Capital is defined and information is given about its types and levels. By 

examining the historical process of Entrepreneurship Capital in the world and in our country, 

we have tried to compare past and present practices and try to make new suggestions. 
 

Key words: Entrepreneural Capital, Venture Capital, Entrepreneurship, Trade 

Jel Codes: F1, F2, B1, B2, G2 
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69- ТҮРКІ ТІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ  ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ӨЗЕКТІЛІГІ 

Филология ғылымдарының кандидаты Құлназарова  Г.С. 

Asts. Prof. Gulbakhram Kulnazarova 

 

 

Тезис 

Бүгінде түбі бір түркі халықтары өздерінің төл тарихын, тілі мен әдебиетін тарихи 

тұрғыдан қайта, жаңаша тұрғыда зерттеуді қолға ала бастады.  Бұл – заман талабы. 

Өйткені, бүкіл түркі дүниесіндегі болып жатқан үлкенді-кішілі тарихи өзгерістер, сол 

халықтардың тілдік ерекшеліктеріне де әсер етпей қоймайды. Қазіргі түркі 

халықтарының тілдік материалдарында қазақ тілінің де көптеген тілдік элементтері 

сақталған. Сондықтан да, қазіргі түркі халықтарының қоғамдық, этнографиялық, саяси-

әлеуметтік, әдеби-мәдениеттік, жалпы өркениеттік және тілдік тарихын жаһандану 

дәуіріндегі рухани жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы  ретінде  зерттеуіміз қажет. 

Кілт сөздері: Түркология, Рухани Жаңғыру, Тарихи Грамматика, Ортақ Мұра.  

 

 

MODERNITY OF STUDY OF TURKIC LANGUAGES 

Asts. Prof. Gulbakhram Kulnazarova 
kulnazarova64@ mail. ru 

 

Abstract 

Today, the Turkic peoples have started to study the history, language and literature from a 

historical point of view. This is a requirement of time. After all, the big and small changes in 

the entire Turkic world have a profound impact on the linguistic peculiarities of those nations. 

The linguistic materials of modern Turkic languages have many linguistic elements of the 

Kazakh language. Therefore, it is necessary to study the social, ethnographic, political, social, 

literary, cultural, general civilization and linguistic history of modern Turkic peoples as the first 

important stage of spiritual renewal in the era of globalization.  

Key Words: Turkology, Spiritual Revival, Historical Grammar, Common Heritage. 
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71- ORTA GELİR TUZAĞI: TÜRKİYE, GÜNEY KORE VE BULGARİSTAN 

KARŞILAŞTIRMASI109 

Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT110 

Tuba Esra BASAK111 

 

 

ÖZET 

 

Ülkeler arasında meydana gelen gelir farklılıkları giderek artmakta ve özellikle gelişmekte olan 

ülkeler uzun yıllar boyunca aynı gelir seviyesinde takılıp kalmaktadır. Orta gelir tuzağı olarak 

adlandırılan bu durum, ülkelerin uzun süre boyunca orta gelir seviyesinde yer alıp bir üst gelir 

seviyesine geçememesi olarak ifade edilmektedir. Orta gelir tuzağına yakalanmamak için 

ülkenin temel ekonomik hedefi, ekonomik büyümenin sağlanması ve büyüme istikrarının 

korunmasıdır. Büyümenin sürekli artması için ülkenin gelirinin artması gerekmektedir. Ülke 

geliri sürekli artar ise, söz konusu ülke tek bir gelir seviyesi içinde sıkışıp kalmaz. Artan gelirin 

yanı sıra işbölümü ve uzmanlaşmayı sağlamak, tasarruf ve tüketimi dengeli kullanmak, 

teknolojik gelişmelere, yeniliklere ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermek gerekmektedir. Bu 

çalışmada Türkiye, Güney Kore ve Bulgaristan’ın ekonomik durumları incelenmiştir. Orta gelir 

tuzağında yer alan ülkeler için çıkış stratejilerinden bahsedilmiştir. Temel amaç, Türkiye, 

Güney Kore ve Bulgaristan’ın orta gelir tuzağında bulunup bulunmadıklarını ifade etmek 

olmuştur. Bu sebeple, 1990 ile 2018 yılları için orta gelir tuzağıyla ilgili değişkenlere ait 

verilerin toplanması ile analiz yapılmıştır. Analiz için Granger nedensellik testi uygulanmış ve 

yorumlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler : Orta Gelir Tuzağı, Ekonomik Büyüme, Nedensellik Analizi. 

 

Jel Kodları  : O11, O4, C22. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
109Bu çalışma Doç. Dr. Coşkun Çılbant danışmanlığında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen 

“Büyüme Sürecindeki Engel: Orta Gelir Tuzağında Yer Alan Türkiye ve Bu Engeli Aşan Güney Kore İle Aşamayan Bulgaristan 
Karşılaştırması” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
110Manisa Celal Bayar Üniversitesi, coskun.cilbant@cbu.edu.tr  
111Manisa Celal Bayar Üniversitesi, tuubaesra@gmail.com 
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MIDDLE INCOME TRAP: TURKEY, SOUTH KOREA AND COMPARISON OF BULGARIA 

 

Abstract 

 

Income disparities between countries are increasing and developing countries are stuck at the same 

income level for many years. In order not to catch the middle income trap, the main economic objective 

of the country is to achieve economic growth and maintain growth stability. In order for the growth to 

increase continuously, the income of the country must increase. If the country's income increases 

continuously, that country will not be trapped within a single income level. In addition to increasing 

income, it is necessary to provide division of labor and specialization, to use savings and consumption 

in a balanced way, to focus on technological developments, innovations and R & D studies. This 

situation, called the middle income trap, is defined as the inability of countries to remain in the middle 

income level for a long period of time and move on to the upper income level. In this study, the economic 

situation of Turkey, South Korea and Bulgaria were investigated. Exit strategies have been mentioned 

for countries in the middle income trap. The main aim, Turkey, South Korea and to express whether 

they are in the middle income trap of Bulgaria. For this reason, data were analyzed for the variables 

related to the middle income trap for the years 1990 and 2018. Granger causality test was applied and 

interpreted for analysis. 

 

Anahtar Kelimeler : Middle Income Trap, Economic Growth, Causality Analysis. 

 

Jel Kodları  : O11, O4, C22. 
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72- FİNANSAL SERBESTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN 

ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ112 

Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT113 

Ayşe KIRMAN114  

 

ÖZET 

 

Küreselleşme ile beraber finansal serbestleşmenin etkileri hem gelişmiş ülkeler hem de 

gelişmekte olan ülkeler için önemli bir konu haline gelmiştir. Son yıllarda ekonomistlerin en 

çok merak ettiği konulardan biri de finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeye olan etkisi 

olmuştur. Türkiye ekonomisi, finansal serbestleşmenin başlangıcı olan 1980 yılları sonrasında 

önemli değişimler yaşamıştır. Bu değişimlere sebep olan,  finansal serbestleşmeyi sağlamak 

için uygulamaya konulmuş olan faiz, döviz kuru ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine 

yönelik politikalardır. Finansal serbestleşme sürecinde uygulamaya konulmuş olan politikalar 

sonucunda bazı yıllarda yüksek büyüme oranlarına ulaşırken, bazı yıllarda sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesinden dolayı finansal krizlerle karşı karşıya kalınmıştır. Bu iki 

değişkenin birbirine yapmış olduğu etkiler seçilen finansal serbestleşme değişkenine göre 

farklılık göstermektedir. Bu çalışmada finansal serbestleşmenin ekonomik büyüme üzerine olan 

etkileri teorik ve ampirik bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada 2000Q1 ve 

2017Q4 döneminde Türkiye'de finansal serbestleşmenin büyüme üzerindeki etkileri 

incelemekte ve diğer değişkenlerin sabit olduğu kabul edilmektedir. Değişkenlerin birbirine 

olan etkisi zaman serisi analizi ile araştırılmıştır. Bu analiz doğrultusunda öncelikle değişkenler 

mevsimsellikten arındırılmış ve logaritmaları alınmıştır. Değişkenlerin durağanlık sınaması da 

ADF birim kök testi ile incelenmiştir. Seriler arasında bir durağanlık olmadığından uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığını araştırmak için eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkinin büyüklüğü ve yönü Vektör Otoregresif (VAR) Modeli uygulanarak 

araştırılmıştır. Seriler arasında var olan eşbütünleşmenin sonucunda nedenselliğin hangi yönlü 

olduğunun tespiti için hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi uygulanmıştır. 

Varyans Ayrıştırma Analizi ve Etki-Tepki Analizi uygulanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre, Türkiye'de finansal serbestleşme ve büyüme arasındaki tek yönlü bir ilişki 

varlığı bulunmuştur. Bu ilişkinin yönü, ekonomik büyümeden finansal serbestleşmeye doğru 

olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, “talep yönlü hipotez” olarak bilinen görüşü destekleyen 

sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler : Finansal Serbestleşme, Ekonomik Büyüme, VAR Modeli 

 

Jel Kodları  : F43, G0, C32 
 

                                                        
112 Bu çalışma Doç. Dr. Coşkun Çılbant danışmanlığında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde yürütülen “Türkiye Ekonomisinde 2000-2017 Döneminde Finansal Serbestleşme ve Ekonomik 
Büyüme İlişkisinin Analizi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
113 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, 0(533)4525036, coşkun.cilbant@cbu.edu.tr 
114 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, 0(506)7543334, akcay-1387@hotmail.com  
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73- KORPORATİV STRUKTURLARIN EFFEKTİV İDARӘ EDİLMӘSİNİN 

QİYMӘTLӘNDİRİLMӘSİ SAHӘSİNDӘ BEYNӘLXAQ TӘCRÜBӘ  

Doç. Dr. Elşad YUSİFOV 115 

Dr. Tekmez KULU116
 

XÜLASӘ 

 Korporativ idarәetmә sistemi elә bir tәşkilati modeli әks etdirir ki, onun kömәyi ilә 

korporasiya öz sәhmdarlarının maraqlarını tәmsil vә müdafiә etmәlidir. Bu sistem mövcud 

qanunvericiliyә riayәt olunması vә beynәlxalq standartların nәzәrә alınması әsasında gәlirlәrin 

artırılması mәqsәdilә direktorlar şurası, menecerlәr vә digәr maraqlı şәxslәrin qarşılıqlı 

fәaliyyәti vә qarşılıqlı hesabatlılığı sistemidir. 

Bu gün korporativ idarәetmә bütün dünyada әhәmiyyәtli dәyişikliklәrә mәruz qalır, ilk 

növbәdә korporativ qanunvericilik yeni iqtisadi reallıqlara, iri korporativ qalmaqallara, elәcә 

dә ölkәlәrarası vә biznes-proseslәr çәrçivәsindә qloballaşma vә inteqrasiya proseslәrinә 

reaksiya vermәlidir. İqtisadi qloballaşma proseslәrinin dәrinlәşmәsi korporativ idarәetmә 

sahәsinin ardıcıl olaraq inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsini tәlәb edir. Son dövrlәrdә baş verәn 

qlobal maliyyә - iqtisadi böhran hәmin mәsәlәlәrә diqqәtin daha da yüksәldilmәsi zәruriliyini 

şәrtlәndirmişdir. Bu baxımdan da korporativ idarәetmә sahәsindә reytinq qiymәtlәndirilmәsi 

üzrә ixtisaslaşmış beynәlxalq  institutların tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә müqayisәli tәhlil 

edilmәsi maraq doğurur.  

Açar sözlər: Korporativ idarәetmә, effektivlik, qiymәtlәndirmә, “Standard & Poor´s”, 

“CORE”, “PRAYM-TASS”, “Brunswick UBS Warburg”, “RDİ-Ekspert RA”.  
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74- 1545 YILINDA KIZIL ÜZÜM PİYADE ÇİFTLİKLERİ  
 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ADAMAZ117
 

 

ÖZET 

 

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde fetihlerin ve sınırların genişlemesine paralel olarak asker 

ihtiyacının da artmasına binaen, Türk çiftçilerden yararlanma yoluna gidilmiş ve sefer zamanlarında 

kullanılmak üzere askeri bir sınıf ihdas edilmiştir. “Yaya ve Müsellem” adıyla zikredilen kişiler 

kullandıkları çiftliklerin vergilerinin muafiyeti karşılığında kendi teçhizatlarıyla nöbetleşe seferlere veya 

hizmetlere katılmıştır. Bunların çiftlikleri de “Piyade çiftliği” olarak isimlendirilip yayalara kaydedilmiş 

ve yayalar yamakları ile birlikte çiftlikleri tasarruf etmiştir. Zamanla kapıkulu ocaklarının kurulması ve 

timarlı sipahi ordusunun gelişmesiyle yaya ve müsellemler geri hizmete alınmıştır.Yaya ve müsellemler 

uzun yıllar Osmanlı Devleti ordusuna doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunurken, çiftliklerinde 

zirai üretim ile bu devletin ekonomisine katkı sağlamışlardır. 1582 yılından itibaren piyade çiftlikleri 

kaldırılarak timar sistemine dâhil edilmiş, mevcut olan personeli de reaya statüsüne geçirilmiştir. 

Çalışmamızda Saruhan Sancağında bağımsız bir ünite olarak görülen Kızıl Üzüm piyade çiftliklerinin 

1545 yılındaki durumu Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde yer alan 239 numaralı tahrir defteri 

verileri ışığında ele alınmıştır. Bu tarihte Kızıl Üzümde 15 adet köyde, 45 adet piyade çiftliği 

bulunmaktadır. Bu çiftliklerde de toplamda 440 adet yaya ve yamak yanında, 12 gaib ile 196 mürde 

kaydı yer almaktadır. Eşer nefer sayısının 10 olduğu anlaşılan çiftliklerin sahip olduğu arazi miktarı 

11250 dönüme ulaşmakta, bunların toplam hâsılı da yaklaşık 20 bin akçeyi bulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler : Kızıl Üzüm, Saruhan Sancağı, Piyade Çiftliği. 
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75- ILICA KAZASI YERLEŞMELERİ (XVI. YÜZYIL) 
 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ADAMAZ118
 

 

ÖZET 

 

 

ILICA KAZASI YERLEŞMELERİ  

(XVI. YÜZYIL) 

 

Özet 

 

Batı Anadolu’da yer alan Saruhan Sancağının bulunduğu bölge, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere 

ev sahipliği yapmış ve adını aldığı Saruhanoğulları beyliği ile Türk egemenliğine girmiş, ardından da 

Osmanlı Devletinin kontrolünde uzun yıllar sancak olarak varlığını sürdürmüştür. Ilıca kazası da bu 

sancağın kazalarından birini oluşturmaktadır.  Çalışmamızda Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi ile 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime arşivinde yer alan tahrir defterlerinin verileri 

doğrultusunda XVI. yüzyılda Ilıca kazasında bulunan yerleşim birimleri üzerinde durulmuştur. 

Öncelikle kazanın merkezine değinilmiş, ardından da kırsal bölgede mevcudiyetlerini tespit ettiğimiz 

köyler, yüzyılın ilk ve ikinci yarısındaki nüfus özellikleri ile birlikte ele alınmıştır. Ilıca kazasının 

merkezini oluşturan Ulgamlu, günümüzde Urganlı adıyla Turgutlu ilçesine bağlı bir mahalle olarak 

varlığını devam ettirmektedir. Ancak birçok yerde örneklerini gördüğümüz üzere kaza veya ilçe 

statüsünü kaybetmiştir. 1531 yılında yaklaşık olarak 343 kişilik nüfusa sahip olan şehirde, 1575’te 

yaklaşık nüfus 472’ye yükselmiştir ki bu da %37,60 oranında bir artışa işaret etmektedir. Yüzyılın ilk 

ve ikinci yarısında kaza mekezinde mahalle varlığına da rastlanılmamaktadır. Yüzyılın ilk yarısında 25 

adet köyün bulunduğu kazada bu rakam yüzyılın ikinci yarısında 21 adede gerilemiştir. Bununla birlikte 

kazanın kırsal bölgesi ve genel nüfusunda az da olsa bir artış göze çarpmaktadır. 1531 yılında yaklaşık 

1570 kişilik nüfusa sahip olan kırsal bölgede, 1575’te bu rakam yaklaşık 50 adet ile %3,18 oranında 

artarak 1620 olarak gerçekleşmiştir. Köy sayısının kuraklık, doğal afet gibi sebeplere bağlı olarak 

azaldığı düşünülebilir. Şehir merkezindeki nüfus artışının da, en azından bir kısmının kırsal bölgeden 

buraya göç hareketi ile gerçekleştiği de akla getirmektedir.  
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76- KLÂSİK EDEBİYAT VE FAL İLİŞKİSİ) 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 119 

 

ÖZET 

 

Fal bakma veya baktırma bütün toplumlarda olduğu gibi İslâm toplumlarında da yaygın bir gelenektir. 

Falın toplumun hemen her kesiminde yaygınlaşmasında çok değişik etkenler etkili olmuştur. Falın 

yaygınlaşmasının neticesinde nasıl fal bakılacağını öğreten, bu iş için kullanılacak metinlerin yer aldığı 

fal kitaplarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş, fal bakmanın usul ve âdâbı ile çeşitli fal türlerini konu 

alan Arapça, Farsça, Türkçe birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler, zamanla klâsik Türk ve Fars 

edebiyatlarında “falnâme” adı verilen bir tür meydana getirmiştir. Falnâme kategorisindeki eserler bazen 

manzum bazen de  mensur olarak yazılmıştır. Falnâmelerde, tefe’ülde bulunmadan önce abdest almakla 

başlayan bir dizi dinî ritüel tavsiye edilmiş, böylelikle falın câiz olmadığı konusundaki tereddütler 

giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda fal ve falnâme geleneğinin klâsik edebiyatımıza yansıyan 

yönleri işlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler :Fal, Falnâme, Klâsik Türk Edebiyatı. 
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77- OSMANLI DÖNEMİNDE İKİ AHLAK KİTABININ DEĞERLER EĞİTİMİ 

AÇISINDAN MUKAYESESİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 120 

 

ÖZET 

 

Klasik Türk Edebiyatı’nda çok sayıda ahlâkî eser yazılmıştır. Türkler yeni bir dini kabul ettikten sonra 

ahlâkî öğütlerin verilebilmesi için bu tarz eserlerin önemi artmıştır.  Pendname,  siyasetname ve 

nasihatname türü adı altında ele alınan bu eserlerde sadece konu olarak din ele alınmamış değişik 

değerler de işlenmiştir. Osmanlı döneminde  ahlâk kitapları kategorisinde yazılan eserlere bakıldığında 

ilk başlarda, tercüme eserlerin yer aldığı görülür. Feridüddin Attar’ın Pendname adlı eseri, Kabusname, 

Bostan ve Gülistan ile Kelile ve Dimne Türkçeye en çok tercüme edilen  eserlerden olmuştur. 

Çalışmamızda Kınalızade tarafından 1564 tarihinde yazılan ve telif niteliğinde bir eser olan Ahlak-ı 

Alâ'î ile; Fars edebiyatının önde gelen müelliflerinden Hüseyin Vaiz Kâşifi, Hüseyin Baykara'nın oğlu 

Ebu’l-Muhsin Mirza için 1495 yılında yazdığı (Ahlak-ı Muhsinî) ve Ömer Efendi'nin 1621 yılında 

tercüme ettiği Tercüme-i Ahlâk-ı Muhsinî adlı eser mukayese edilecektir. Eserler bölümler, ortaya 

koyduğu değerler ve bakış açıları yönleriyle incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler : Ahlak-ı Muhsinî, Ahlak-ı Alâ'î, Değerler Eğitimi. 
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78- HANEFÎ FAKÎHİ HASÎRÎ VE EL-HÂVÎ Fİ’L-FETÂVA ADLI ESERİNİN SON 

KISMININ MUHTEVASI: TANITIM VE DEĞERLENDİRME 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR 121 

 

ÖZET 

Kaynaklarda hayatına dair geniş bir malumat bulunmayan, Hasîrî nisbesiyle bilinen fakihin tam ismi 

Ebû Bekr Muhammed b. İbrahim b. Enûş el-Hasîrî el-Buhâri el-Hanefî’dir. Eserlerden elde edildiği 

kadarıyla Irak, Horasan ve Hicaz’a ilim tahsili maksadıyla seyahatler yapan Hasîrî hicri 500 tarihinde 

Buhara’da vefat etmiştir. Kaynaklarda şu an için ulaşılabildiği kadarıyla kendisine iki eser nispet 

edilmektedir. Birincisi füru-i fıkha dair meseleleri ihtiva eden Hanefî mezhebinde muteber el-Hâvî fi’l-

Fetâvâ’dır. İkincisi de Fatiha-i Şerife’nin tefsirini yaptığı küçük bir risaledir.  

Çalışmamızda fıkha dair eserinin sonuna ilave edilen kısımların muhtevası belirtilip 

değerlendirilecektir. Zira bu kısımda bidat mezheplere ilaveten selef akidesini ifade eden siyasi alanda 

da karşılık bulmuş Ebû Bekr el-Iyâzî’nin on maddelik Ehl-i Sünnet beyannamesi de bulunmaktadır. Bu 

beyanname bazı çalışmaların ana konusu olmuştur. Ehl-i Sünnet’in karşısında bidat olarak ifade edilen 

mezhepler Maveraünnehir’de o dönemin mücadele edilen grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yüzden çalışmamızda eserde belirtilen bidat fırkalar ve onların bidate neden olan görüşlerine ilaveten 

bu mücadeleyi gerektiren dini ve sosyokültürel saikler üzerinde durulacaktır. Yine eserde önemli 

anekdotlar olarak değerlendirilebilecek Hanefî mezhebinin kurucuları Ebû Hanîfe, Muhammed eş-

Şeybânî ve Ebû Yusuf’un yaşamından örneklere yer verilecektir. Böylece sadece yazma halinde bulunan 

eserin içeriği ilgililere takdim olunacaktır.  
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79- TÜRKİYE’DE 2004-2017 YILLARI ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ VE 

ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ KONU 

ALANI OLARAK İNCELENMESİ 
 

Yeşim UZUNKAVAK122 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ADAMAZ123  

 

ÖZET 

 

Bu araştırma Türkiye’de 2004-2017 yılları arasında sosyal bilgiler eğitimi ve sosyal bilgiler 

öğretimi alanında yapılmış doktora tezlerinin konu alanı olarak eğilimlerini tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Araştırma, nitel yönteme göre desenlenmiştir. Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi 

alanında yapılmış doktora tezlerinin nitel olarak incelenebilmesi için doküman inceleme 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon, Yayın 

ve Daire Başkanlığı’na ait veri tabanında bulunan, 2004-2017 yılları arasında sosyal bilgiler 

eğitimi ve sosyal bilgiler öğretimi alanında yazılmış doktora tezleri oluşturmaktadır. Ulusal Tez 

Merkezi’nde izinli olan sosyal bilgiler eğitimi alanında 65, sosyal bilgiler öğretimi alanında 

yapılmış 87 doktora tezine ulaşılmıştır. İncelenen tezlerin frekans ve yüzde durumları 

çıkarılarak bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan tez 

inceleme formu ile incelenerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde betimsel 

içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Öğretimi, Doktora Tezi, Doküman 

İncelemesi 

 

Jel Kodları  : I00 
 

 

 

 

                                                        
122Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 0542 490 42 19, uzunkavak_yesimm@hotmail.com  
123 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 0533 332 21 48, kadir.adamaz@cbu.edu.tr 



II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 2019 
II. INTERNATIONAL TURKISH WORLD STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 2019  
II. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞDIRMALARI KONQRESİ 2019 

27-30 Ekim 2019/27-30 October 2019 Antalya/TÜRKİYE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGATION MADE SUBJECT AREA OF STUDY PHD THESİS İN 2004-2017 YEARS 

BETWEEN SOCIAL STUDIES EDUCATION AND TRAINING IN TURKEY 

 

 

Özet 

This study was aimed to determine the trends of social studies education and social studies as the subject 

of dissertations made in the field of education between the years 2004-2017 in Turkey. In the research, 

was designed according to qualitative method. Document analysis method was used for descriptive 

analysis of doctoral theses in the field of social studies education and training. The population of the 

research consists of doctoral theses written in the field of social studies education and social studies 

training between the years 2004-2017 in the database of the Higher Education Council Documentation, 

Publication and Department. 65 doctoral dissertations on social studies education and 87 doctoral 

dissertations on social studies education were obtained. The frequency and percentages of the theses 

examined were tried to be obtained. The data were analyzed with the thesis review form created by the 

researcher and transferred to the computer. Descriptive content analysis technique was used for data 

analysis. 

 

Keywords: Social Studies Education, Social Studies Training, Doctoral Thesis, Document Analysis  
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80- KADIN YÖNETİCİLERDE KARİYER ENGELLERİ ÖLÇEĞİ – KISA FORMU: 

GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI 
 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan ATALMIŞ 124 

 

ÖZET 

 

 

Bu çalışmanın amacı, Karaca (2007) tarafından hazırlanan “Kadın Yöneticilerde Kariyer 

Engelleri: Cam Tavanı Sendromu” konulu yüksek lisans tezi için geliştirdiği 38 maddelik 5’li 

likert tipi ölçeğin kısa formunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma Kahramanmaraş ili 

merkez ilçelerindeki okullarda görev yapmakta olan 374 öğretmen üzerinde gerçekleşmiştir. 

Çalışmada öncelikle herbir madde için madde-toplam korelasyonuna bakılmış ardından 0.25’in 

altında olan 21 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ardından açımlayıcı faktör analizi uygulanarak 2 

boyutlu ve 12 maddeden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

KMO değerinin 0.87 ve Barnett Test (p<0.01)’ nin ise anlamlı olduğu ortaya çıkmış, açıklanan 

varyans ise %54 olarak bulunmuştur.  Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı için 0.86 

olarak bulunurken, alt boyutları için ise 0.87 ve 0.72 olarak bulunmuştur. Son olarak Mplus 7.4 

programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış, elde edilen modelin uyumluluk 

indekslerinin kabul edilebilir derecede olduğu bulunmuştur (χ²(49, 374)=167.391; CFI=0.93; 

TLI=0.91; RMSEA=0.07; SRMR=0.06). 

 

Anahtar Kelimeler : Cam tavan sendromu, Geçerlik, Güvenirlik  
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81- ŞUMNU ŞEHRİNDE OSMANLI ESERLERİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Vejdi HASAN 125 

 

ÖZET 

 

Mevcut şehirler yeni bir anlayışla imar edilirken yeni şehirler ve yerleşim merkezleri kurulmuştur. Bugünkü 

Bulgaristan’da bulunan köprüler, camiler, medreseler, okullar, hanlar, hamamlar, imaretler, kervansaraylar, şehir 

saatlerinin birçoğu Osmanlı döneminde kurulmuştur. Balkanlar’daki örf  ve  adetlerin  önemli  bir  kısmının  

temelinin  de  Osmanlı  imparatorluğu’na  dayandığı söylenebilir. Şumnu’da Türk şehir dokusunun kısmen de olsa 

günümüze kadar gelebildiğini görmek mümkündür. Şunmu’da Osmanlı mimarisiyle sosyal, kültürel, ticari, dini 

ve eğitim amaçlı yapılar inşa edilmiştir. Çoğunlukla Erken ve Klasik Dönem Osmanlı Mimarisinin özelliklerini 

taşıyan Osmanlı eserleri, Anadolu’daki çağdaşı olan yapılarla bir çok bakımdan ortak ve benzer özelliklere 

sahiplerdir. Osmanlı mimarisinde çok önemli bir yere sahip olan camiler belli başlı özelliklere sahiptir. Plan tipleri, 

kubbe, minare gibi yapı elemanlarının yanısıra süsleme, bezeme ve hat sanatları da bu özelliklerden bazılarıdır. 

Şumnu abidelerininn başında Osmanlı mimarisinin Balkanlar’daki en güzel örneklerinden biri olan Şerif Halil 

Paşa Camii gelmektedir. Caminin bitişiğinde medrese, mektep, kütüphane ve şadırvan vardır. Şumnu'da bugün 

ayakta kalan eserlerden biri 1740 tarihinde Tutucuzade Haci Ömer tarafından inşa edilen Saat Kulesidir. Tarihi 

önem taşıyan diğer bir abide dc Sultan Mahmud adına dikilen abidedir. 1837’de II. Mahmud Hân, Padişah, Tuna 

Eyaleti’ne yaptıkları gezisinde en önemli bir ordu karargâhı olan Şumnu'ya da uğramıştır. O zaman Şumnu'nun 

yetiştirdiği şâirlerden olup orduda kâtip bulunan Yusuf Akif Efendi bu olayı bir kaside ile tarihe tescil ediyor. 

Tarihi eserlerden biri de Kurşunlu Çeşme’dir. 1774 yılında Yeniçeri Ağası Yeğen Hacı Mehmet Paşa yaptırmış. 

Kitabesini Mehmet Esad Yesari yazmıştır. Barok uslupta süsleme özellikleri gösteren çeşmenin ön cephesi üç 

bölüme ayrılmıştır. Rıfat Paşa tarafından yaptırılan Rıfat Paşa Tatar camii ve medresesi hala ibadete açıktır. 

Şunmu’daki Osmanlı eserleri Osmanlı sosyal ve ekonomik yaşamına ve Osmanlı mimarisinin gelişimine dair 

ipuçları sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Şumnu, Osmanlı dönemi, Osmanlı eserleri, kültür mirası. 
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OTTOMAN MONUMENTS IN SHUMЕN 

Vejdi Hasan (Konstantin Preslavsky University of Shumen) 

 

Abstract: During the Ottoman rule, urban planning in Bulgaria was developed under defined rules. 

Multiple bridges, mosques, madrasas, schools, inns, baths, caravanserais, and city clocks were built during the 

Ottoman time. Although a few cultural moments from this period are left in Shumen, they still give us a clear idea 

of the structure of the city and its architecture. Cultural, religious, and business buildings were built. Most of them 

were erected during the Early and Classical period of the development of the Ottoman architecture and they bore 

the imprint of the Ottoman architecture during this period in Anatolia. Mosque architecture holds an important 

place among them. Apart from the type, domes and minaret, they are specific for their interior decoration and 

calligraphic inscriptions. The most important monument of culture in the city is the Sherif Halil Pasha Mosque. It 

is a part of a complex, which comprises a madrasa, library, school, and fountain. The clock tower, built by 

Tutudjuzade Hadji Omer in 1740, is also evidence for this period. Another important monument is the column 

with engravings from the visit in the city of Sultan Mahmud II in 1937 during his trip around the Danube Vilayet. 

It bears inscriptions of rhymes of the Shumen poet Yusuf Akif Effendi, dedicated to the Sultan. Kurshun Cheshma 

(fountain) is impressive with its Baroque and Rococo style, built in 1774. Rafat Pasha Mosque, built in 1851, bear 

the typical architectural specifics of the period. The preserved historical monuments from the Ottoman time 

provide precious information about the social and economic situation during this period. 

Keywords: Shumen, Ottoman period, Ottoman monuments, cultural heritage. 
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82- ELECTRONİC SİGNATURE APPLİCATİONS – CASE STUDY İN NORTH 

MACEDONİA 
 

Aybeyan Selimi, Ph D  126 

 

 

Technological developments, the spread of the internet, and the need for secure transactions in 

the electronic environment can be count as the main reasons behind the appearance of an 

electronic signature. Electronic commerce facilitates the communication between the 

institutions and saves time and cost in business with government, banks, institutions and 

business partners. The introduction of electronic signature in commerce is made significant 

progress. Today using electronic signature provides business and transactions are done quickly, 

business costs are decreasing and productivity is increasing, job tracking is easier.  An 

electronic signature, that establishes a legal framework to electronic transactions, has important 

issues which have to be dealt with security and reliability.  The security and reliability of the 

electronic signature, which provides a legal background to the transactions carried out 

electronically, are among the issues that need to be addressed. In this study, we present the risks 

faced by users and service providers. We examine the framework of possible problems and 

security vulnerabilities of the electronic signature and we give recommendations for safety in 

practical use.  

 

Keywords: Electronic signature, public key infrastructure, security, encryption, and signature 

verification tool. 
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83- МОНОКРИСТАЛЛЫ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ Tl1-x Agx In Se2 (0 ≤ х ≤ 0,5) - 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЙ  МИНИАТЮРНЫХ   

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ 
 

Рустамов В.Д 127  

Зейналов З.М.,128  

Умаров С.Х.,129 

 

Резюме 

 

В работе приведены результаты исследования тензорезистивных механизмов 

монокристаллов твердых растворов  Tl1-x Agx In Se2. Определено влияние температуры 

на тензочувствительность монокристаллов Tl1-x Agx In Se2 в интервале концентрации 

серебро 0 ≤ х ≤ 0,5. Показано, что на кристаллах Tl1-x Agx In Se2 проявляется сильный 

пьезорезистивный эффект в направлении [001], что делает их весьма перспективными 

материалами для создания новых миниатюрных высокочувствительных и надежных 

электромеханических преобразователей. 

На основы указанных преимуществ монокристаллов Tl1-x Agx In Se2 нами 

созданных  тензометрических измерительных преобразователей, с помощью которых 

можно решать следующие многообразные задач в нескольких областях их применения: 

- исследования физических свойств материалов, деформаций и напряжений в 

деталях и конструкциях; 

- применение тензодатчиков для измерения механических величин, 

преобразуемых в деформацию упругого элемента; 

- применение тензодатчиков в медицинской практике, для одновременного 

определения температуры в различных точках тела человека, методом многоточечного 

тензометрирования с точностью 0,01 градусов;   
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- в пульмонологических исследований можно применятьь для определения 

параметров  легких человека при дыхании, используя влияние упругой деформации 

грудной клетки методом пьезоэффекта, которые можно преобразовать деформацию 

монокристалла TlInSe2, вызванную приложенным к нему механическим напряжением, в 

электрический сигнал.  Например, дыхательный объем (ДО), минутный объем вдоха 

(МОД), резервный объем вдоха (Ровд) и резервный  объем выдоха  (Ровыд), жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ), задержку дыхания  на вдохе и выдохе и др.  

В заключение следует подчеркнуть, что наличие сильного пьезорезистивного 

эффекта в кристаллах Tl1-x Agx In Se2 позволяет надеяться, что на их основе можно 

создать высокочувствительные датчики перемещения, усилия, давления, ускорения, и 

датчики крутящего момента. Также необходимо отметить, что можно значительно 

повысить чувствительность датчиков из монокристаллов Tl1-x Agx In Se2 к измеряемым 

величинам с применением нагрева и оптической подсветки.  

Тезорезистивные свойства этих монокристаллов твердых растворов сохраняются 

стабильными при тысячекратных повторениях деформационного и температурного 

циклов испытания при переменной деформации (р = ±1,4·107 Pа) не превышает 1 - 2% и 

она более стабильны при критических температурах и длительных нагрузках по 

сравнению известных в литературе тензодатчиков, что свидетельствует о том, что 

монокристаллы Tl1-x Agx In Se2 являются перспективными материалами для создание  

миниатюрных  - высокочувствительных медицинских приборов.  
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84- THE NEW APPROACH TO EVALUATION OF TOURISM RESOURCES 
 

Hasanov Arzu Najaf 130  

 

The problem of evaluation and recreation and applying universal methods and criterias 

on this evaluation process is researched by many researchers and different evaluation methods 

were compiled and suggested. 

At the time it should be taken consideration that evaluation of natural resources for the 

tourism purposes is enough complex problems and until now lack of universal, standard 

methods of evaluation does result in having non-standard and subjective approach and different 

resulting in process.  So this come from the nature of tourism resources.  

In evaluation of resources in modern tourism science technological, economical, 

ecological, medical-biological, quantity and quality methods, in evaluation of natural and 

cultural-historical monuments UNESCO method, and in evaluation of regionalization 

according to the specific tourism types and elements of tourism type mathematical methods are 

used. 

We consider that evaluation of resources has to reflect its essence, i.e. has to reflect the 

characteristic aggregate of ability to create interest (motive or complex of motives) for tourism. 

New method that we suggested can be taken into account as a method of essential evaluation 

of resources. 

According to our results of researches we have come to conclusion that properties should 

be taken main as the criterias of evaluation of tourism resources. These properties characterized 

with parameters such as attraction, natural location, learning or research level, usefulness for 

tourism excursion, video-ecological features, socio-demographic significance, method of using 

ability, available potential reserve, recreation feature, usefulness, energy-information features 

and etc. We suggest learning these indications one-by-one and evaluation of all of these 

parameters according to 20-point scale and taking total value as average score.  

While evaluation, providing objectivity depends on serious approach and level of 

professionalism of experts that are realizing evaluation. Attracting special experts while 

evaluation on different parameters can let us to achieve more objective result.  

As we accepted all of the indicators of reserve are evaluated according to 20-point scale 

and its average score is found. Calculation is made with following formula:  
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Q1av=x1,1+x1,2 +x1,3 +x1,4 +...+x1,n; (1). 

Here Q1av is average score that were given to properties of each tourism reserve; 

x1,1, x1,2,x1,3,x1,4, x1,n is achieved score of each tourism reserve. 

Total value of tourism reserves of region is calculated with this formula: 

Qt =
Q1av+Q2𝑎𝑣+Q3𝑎𝑣+Q4𝑎𝑣+⋯+Qnav

Qn
; (2). 

Here Qt − is total value of tourism reserve available in region; 

 Q1av, Q2av, Q3av, Q4av, Qnav – are average points given to evaluated tourism reserves of 

region according to their features;  

 Qn – is mean value of the count of defined reserves. 

 Calculated point of reserve according to the each feature (x1,1, x1,2, x1,n) lets us to find 

its average score with using formula (1). Average score of reserves in region is calculated by 

dividing each average value of reserves by their count with formula (2). Usefulness level of 

tourism reserves for a purpose of development of region’s tourism is defined according to the 

final total value (Qt). 

 We suggest to determine the usefulness level as follow: 

 1. Quite useful (16-20 points); 

 2. Useful (11-15 points); 

 3. Partly useful (6-10 points); 

 4. Useless (1-5 points). 

 As a result of this evaluation using level of reserves can be determined from the reserves 

that actual characterizing the efficiency of reserves. Except this, while reviewing the tourism 

reserves of region all reserves or other elements defining the using level of it and actively 

attracted to tourism process can be evaluated.  
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85- NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CLASSIFICATION OF TOURISM 

RESOURCES 
 

Hasanov Arzu Najaf 131 

 

 

НОВЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

КЛАССИФИКАЦИИ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ  

 

Abstract   

Resources are characterized in the article and shown that tourism is also based on using 

resources as many other activities. That’s why the investigation of the essence and features of natural 

resources is considered as a necessary task for using them for tourism purposes. And it needs the 

classification of resources. Current classification systems of resources and also tourism resources are 

analyzed widely and it follow that the current classification systems don’t let to understand the essence 

of tourism resources and classification by concrete signs, because the criteria are changeable on which 

the classification is based. The resources which belong to one group may belong to other groups. For 

solving these problems new classification system of resources is suggested depending on functional 

peculiarities of tourism resources, opportunities of using tourism resources for recreation purposes, 

using methods and directions of tourism resources in tourism process.  

Key words: tourism resources, the classification of resources, essence of tourism resources, 

recreation purposes. 
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86- TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ VE KARABAĞ SORUNU 
 

Dr. Araz ASLANLI  132 

 

 

Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Karabağ Sorunu 

Türkiyə-Ermənistan Münasibətləri və Qarabağ Problemi 

Turkish-Armenian Relations and the Karabakh Conflict 

 
 

ÖZET 

 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki mevcut durumun birçok nedeni ve ilişkilerin birçok 

dinamiği bulunmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde bölgeye yönelik emperyalist amaçları 

olan devletlerin politikaları ve uzun yıllardan beri Ermenistan toplumunda yerleştirilen Türkiye 

ve Türk düşmanlığı sorunun en önemli temellerinden birisidir. Bunun yanı sıra, Sovyetleri 

Birliğinin dağılması sırasında Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik toprak talepleri 

şiddetlenmiş, bu toprak talepleri zamanla işgal politikasına dönüşmüştür. Soğuk savaş 

sonrasında Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik saldırgan tutumu ve toprak iddiası da devam 

etmiştir. Bu tutum çok sayıdaki yaba1ncı devlet tarafından teşvik edilmiş, Türkiye üzerinde bir 

baskı aracı ve bölgedeki gelişmeleri etkilemek için ek araç olarak kullanılmaya çalışılmıştır. 

Kısacası Soğuk savaş sonrasında Karabağ sorununun ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin 

gelişim süreçleri önemli ölçüde birbirleriyle bağlantılı olmuştur.  

İster Karabağ sorununun, isterse de Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki sorunların çözümüyle 

ilgili değerlendirmelere bakıldığında her iki konuda tarihsel süreçlerin, önemli dinamiklerin ve 

sorunların temel niteliklerinin göz ardı edildiği, sadece verilen bazı mesajlardan ya da çözüme 

yönelik görüşmelerin yoğunluğundan yola çıkılarak eksik ya da yanlış kanaatlere varıldığı 

gözlenebilmektedir.  

Sorunların biran evvel çözüme kavuşturulması, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin hakim 

kılınması zorunluluktur. Fakat bunun çerçevesi doğru bir biçimde belirlenmez ise hedefe 

varılması da olanaksızlaşır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
132 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Akademisi Daire Başkanı, Kafkasya Uluslararası İlişkiler 

ve Strateji Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) Başkanı 



II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 2019 
II. INTERNATIONAL TURKISH WORLD STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 2019  
II. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI STRATEJİ ARAŞDIRMALARI KONQRESİ 2019 

27-30 Ekim 2019/27-30 October 2019 Antalya/TÜRKİYE 

 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

There are several causes of the current state and dynamics of the Turkey-Armenia relations. 

The policies of those states that demonstrated an imperialistic attitude towards the region in the 

Ottoman period, as well as the hostility engrafted in the Armenian society against Turkey and 

Turks, constitute one of the most important bases of the problem. In addition, during the 

collapse of the USSR, the Armenian territorial claims against Azerbaijan intensified, and over 

time, those claims turned into an occupation policy. 

 

In the post-Cold war period, Armenia’s aggressive attitude and territorial claims against Turkey 

endured. Such an attitude was also promoted by numerous states as a means of pressure on 

Turkey and as an additional tool to influence the developments in the region. 

In a nutshell, in the post-Cold War period, the development processes of both the Nagorno 

Karabakh conflict and Turkey-Armenia relations have been significantly interrelated with each 

other. 

It is observable that the historical processes, important dynamics and fundamental attributes of 

the problems are undervalued in the evaluations on the problems of Karabakh and Turkey-

Armenia relations, leading to incomplete or incorrect convictions stemming from some of the 

expressed messages or the intensity of the negotiations towards a solution. 

 

The prompt resolution of the problems, and making peace, security and cooperation dominant 

in the region, are an imperative. But unless a correct format is determined for this, it would 

become impossible to accomplish the target. 
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87- SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ 

ÇÖZÜMÜ 
 

Doç. Dr. Ahmet TEKİN133 

Özgür MERT   
 

 

ÖZET 

 

Vergi uyuşmazlıklarının çözümü noktasında ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bazı 

ülkeler de uyuşmazlıklar yargı aşamasına intikal etmeden önce idari aşamada çözüme 

kavuşturulmakta iken, bazı ülkelerde ise çözüm yargı aşamasında gerçekleştirilmektedir. Bu 

makalede OECD üyesi ülkeler olmaları nedeniyle hukuk sistemlerinde benzerlikler bulunan  

Almanya, Fransa, Hollanda ve Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının çözümünde idari aşamada 

çözüm  ile yargı aşamasında çözüme ilişkin bir karşılaştırma yapılarak, ülke uygulamalarına 

ilişkin bilgilere yer verilecektir. Çalışma derinlemesine bir analizden ziyade etkinlik 

değerlendirmesi üzerine olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlığı, Vergi Mahkemeleri 

Jel Kodları  : H20, H21, H29 

 

ABSTRACT 

RESOLUTION OF TAX DISPUTES IN SOME SELECTED OECD COUNTRIES 

There are differences between countries in terms of the settlement of tax disputes. In some 

countries, disputes are settled at the administrative stage before the judiciary is brought to court, 

while in other countries the settlement is made at the judicial stage. In this article we present 

the similarities in the legal system among  Germany, France, England and Turkey since they 

are OECD member countries; there will be a comparison of the solution at the administrative 

stage and the solution at the judicial stage and the information will be given  about the different 

applications of the countries. The study will focus on effectiveness assessment rather than an 

in-depth analysis. 

Keywords: Tax Dispute, Tax Court 

Jel Codes : H20, H21, H29 
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88-FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI 

TASLAĞINA GÖRE YAPILAN MUHASEBE KAYITLARI İLE TEK DÜZEN HESAP 

PLANINA GÖRE YAPILAN MUHASEBE KAYITLARININ KARIŞLAŞTIRILMASI: 

TMS 2 STOKLAR STANDARDI ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI134   

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN135   

 

ÖZET 

Bugün gelinen noktada iletişim ve bilişim teknolojilerinin ulaştığı seviye ile küreselleşme ve 

finansal serbestleşme süreçlerinin etkisiyle, uluslararası yatırımcıların, kreditörlerin, şirketlerin 

ve diğer finansal tablo kullanıcılarının; gerek belirli bir ülkedeki bir işletmenin farklı 

dönemlerdeki finansal tablolarını, gerekse farklı ülkelerdeki işletmelerin belirli dönemlere ait 

finansal tablolarını sağlıklı bir şekilde karşılaştırabilmesi ve değerlendirme yapabilmesi 

amacıyla ülkeler arasında ortak bir finansal raporlama ve muhasebe dili oluşturmak zorunlu 

hale gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 

1973 yılından itibaren uluslararası standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2002 

yılında uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uyum süreci başlamış, Uluslararası 

Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) 

uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları (TFRS) yürürlüğe konmuştur. Ancak 1 Ocak 1994 yılında 1. sayılı Muhasebe 

Uygulama Genel Tebliği ile yürürlüğe konulan Tek Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesaplar 

muhasebe ve finansal raporlama standartların uygulamalarında yetersiz kalmıştır. Tek Düzen 

Hesap Planı’nın, muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun hale getirilebilmesi için, 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bilanço esasına göre defter 

tutan teşebbüs ve işletmelerin, finansal raporlamada esas alabilecekleri “Finansal Raporlama 

Standartlarına Uygun Hesap Planı” taslağı hazırlamış ve  13.12.2018 tarihinde kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açmışlardır. Bu çalışmada, “TMS 2 Stoklar” 

Standardına göre stokların satın alma maliyetlerinin, dönüştürme maliyetlerinin, birleşik (ortak) 

ve yan ürünlerin maliyetlerinin yürürlükte olan tek düzen hesap planına göre yapılan muhasebe 

kayıtları ile finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağına göre yapılan 

muhasebe kayıtlarının karşılaştırması yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Standartları, Hesap Planı, 

TMS 2.  

Jel Kodları  : M41, M49. 
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90-TARIMSAL FAALİYETLERİN TMS 41 ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Doç. Dr. Mustafa KIRLI136   

Öğr. Gör. Bahadır Bilge AYCAN137   

Öğr. Gör. Uğur BİLGEN138   

 

ÖZET 

 

Tarım işletmelerindeki tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi diğer alanlarda faaliyet 

gösteren işletmelerden farklılıklar göstermektedir. Tarımsal faaliyetlere ilişkin muhasebe 

uygulamalarını düzenlemek amacıyla “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” Standardı yürürlüğe 

konmuştur. Bu çalışmada, canlı varlıkların ve tarımsal ürünlerin “TMS 41 Tarımsal Faaliyetler” 

Standardı çerçevesinde muhasebeleştirilme esaslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

hazırlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na göre yapılan 

tarımsal faaliyetlerle ilgili muhasebe kayıtları ile Tek Düzen Hesap Planı’na göre yapılan 

tarımsal faaliyetlerle ilgili muhasebe kayıtlarının karşılaştırması da çalışmamızın bir diğer 

temel amacıdır. 

Anahtar Kelimeler : Tarımsal Faaliyetler, Hesap Planı, TMS 41  

Jel Kodları  : M40, M41, M49. 
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91- KAZAK HALK DESTANLARINDA KADINLA İLGİLİ BAZI 

DEĞERLENDİRMELER 

Elmira ADİLBEKOVA139    

Özet 

Bu çalışmada öncelikle Türk kültüründe kadının yeri ve önemi karşılaştırmalı ele alınmış 

ardından Kazak halk destanlarında kadının yeriyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuş 

ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın odak noktasını Kazak halk destanlarındaki 

kadın tipolojisi ve onun özellikleri oluşturmaktadır. Böylece kadının Kazak destanlarındaki yeri 

ve öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima 

destek olmuştur. Bu milattan önce de böyle idi. Avrupa, Afrika ve Arabistan'daki kadınlar köle 

olarak satılırken Türk kadını her zaman özgür olmuştur. Eski Türklerde kadın, ailede söz sahibi 

olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet yönetiminde de söz sahibi olmuştur. Türk 

kültüründe kadının yerine örnekler vermek gerekirse;Altay silsilesinde kadın adını taşıyan bir 

dağ vardır. Manas, Köroğlu gibi destanlarda erkek gibi silah kullanan, güreşen kadınlara da 

rastlanır. Dede Korkut Kitabı’nda da böylesi kadınlar görülür. Banu Çiçek, Selcen Hatun ok 

atar, ata binerler. Hatta Banu Çiçek, kendisiyle evlenmek isteyen Beyrek’e güreşte kendisini 

yenmesi şartını koşar. Türk kadınları tıpkı bir erkek gibi güçlü ve savaşçı bir ruha sahiptir. 

Türklerde kadına hitap şekilleri de tıpkı verdikleri önem gibi her zaman ön planda olmuştur. 

Biz de bu bakış açısıyla Kazak destanlarını inceledik ve kadın tipolojisinin özelliklerini ortaya 

koyduk.  

Anahtar kelimeler: Türk dünyası destanları, kadın motifi, Kazak halk destanları, kadın tipi. 

AN ASSESSMENT OF WOMEN TYPOLOGY IN KAZAKH FOLK EPIC 

Abstract 

In this study, first of all, the female motive in Turkish world epics is discussed and then the 

place and importance of women in Turkish culture is examined comparatively. The focus of the 

study is on the type of woman in the Kazakh folk epics and their characteristics. Thus, it is 

aimed to reveal the place and importance of women in epics. 

The foundation of the family in Turkey is women. The Turkish woman has had a say in her 

family and has always supported her husband. It was like this before Christ. While women in 

Europe, Africa and Arabia were sold as slaves, Turkish women have always been free. To give 

examples instead of women in Turks; There is a mountain bearing the name of woman in the 

Altai range. This mountain is said to have some strange states. When the weather changes, it 

sounds like a cry from the mountain. Similarly, in epics like Manas and Köroğlu, women who 

use weapons like men and wrestling are also found. The Dede Korkut Book also shows such 

women. Banu  Çiçek, Selcen Hatun shoots arrows and rides horses. In fact, Banu Cicek 

stipulates that  Beyrek  who wants to marry him must beat him in wrestling. Turkish women 

have a strong and warlike spirit just like a man. The way women appeal to women has always 

been the crown of the Turks, just like their importance.  

Key words: Epic of Turkish World, women motive, Kazakh folk epic, female type.   
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92- TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE HAKSIZ REKABET HALLERİNDEN 

İKTİBAS-İLTİBAS 

Dr. Öğr. Üyesi Fethi KILIÇ 140  

Dr.Öğr. Üyesi Ümmügülsüm KILIÇ  141   

 

Özet 

Ticaret serbestisi yüzyıllardır devam ede gelen bir faaliyettir. İnsanların kendi üretip, kendi 

tüketme dönemi çok gerilerde kalmış olup, ticari faaliyetler ulusal ve uluslararası çapta 

büyüyerek gelişmiştir. İnsanlık artık kendi üretmediği tüketim mallarına veya hizmetlere 

ihtiyaç duymaktadır. Bir kişi veya işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerinin gerek ulusal 

düzeyde gerekse uluslararası düzeyde pazarlanması ile tüketim gerçekleştirmektedir.  

Bireyler ve Ticari İşletmeler kendi  mal veya hizmetlerini üretmekte be oluşturdukları 

farkındalığın kendilerine ait olduğunu belirtmek için, Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marke ve 

Modeller oluşturmaktadırlar. Ticari faaliyetlerde başkasının sahip olduğu ve kullandığı Ticaret 

unvanı, işletme adı, marka ve modellerin haksız yere kullanılması veya taklit edilmesi haksız 

rekabet olup hukuk düzenince yaptırımlarla engellenmek istenmiştir. Haksız rekabet 

hallerinden olan iktibas aynen kullanım olup, iltibas ise ses veya ambalaj benzeşimidir.  

Gerek uygulamada gerekse uluslararası ticaretle gerçekleşen iktibas ve iltibasın bilinmesi; hem 

tacirlerin hemde müşterilerin faydasına olup dürüst ticaret için engellenmesi gerekir. 

Bildirimizi toplumsal bilinç ve ticari kesiminin faydalı olması dileklerimizle. 

Anahtar kelimeler: Ticari faaliyet, haksız rekabet, marka, iktibas, iltibas. 

Jel kod: K220 

 

 

UNFAIR COMPETITION ACCORDING TO TURKISH COMMERCIAL LAW 

QUOTATION-CONFUSION 

Abstract 

Freedom of trade is an activity that has been going on for centuries.  People's own production 

and self-consumption period has lagged far behind, and commercial activities have grown in 

national and international scale.  Humanity now needs consumer goods or services that it does 

not produce.  It realizes consumption by marketing the goods or services produced by a person 

or enterprise both at national and international level. 

 Individuals and Commercial Businesses produce their own goods or services and create Trade 

Name, Business Name, Mark and Models to indicate that they are aware of their own awareness.  

Unfair use or imitation of the trade name, business name, brands and models owned and used 
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by someone else in trade activities is unfair competition and it is wanted to be prevented by 

sanctions by law.  Unfair competition is one of the use of the same competition, while the bond 

is the analogy of sound or packaging. 

 To know the quotas and acquisitions realized both in practice and international trade; it is for 

the benefit of both traders and customers and should be blocked for honest trade.  We wish our 

statement to be beneficial to the social consciousness and commercial sector. 

Key words: Commercial activity, unfair competition, brand, quotation, confusion. 

Jel code: K220 
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93- GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU 

Dr.Öğr. Üyesi Ümmügülsüm KILIÇ  142   

Dr. Öğr. Üyesi Fethi KILIÇ 143  

 

Özet 

Göç, insanlık tarihinin her döneminde, terör, siyasi iç çatışmalar ve savaş gibi nedenlerin 

yanında kuraklık, açlık, yoksulluk, işsizlik gibi nedenlerle de insanların yer değiştirme 

hareketidir. Bazen gönüllü olarak bazen de kandırılarak bulundukları ülkelerden diğer bir 

ülkeye göç etmiş olan insanlar sömürülmüş, nesne haline getirilmiş ve bu bağlamda göçmen 

kaçakçılığı suç olarak ortaya çıkmıştır. 

Göçmen kaçakçılığı suçu, maddi çıkar elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan ülkeye 

insan sokma veya ülkeden yurtdışına insan çıkmasına imkân sağlanmasıyla oluşan bir suçtur. 

Maddi bir fayda elde etmek amacıyla, bir kimsenin “yasadışı şekilde” ülkeye sokulması, ülkede 

kalmasına veya ülkeden çıkmasına imkân sağlanması sırasında çocuklar ve kadınların da içinde 

bulunduğu gruplar birçok ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadırlar. Bu gruplar 

günlerce veya haftalarca süren olumsuz yolculuk şartlarında ölümle burun buruna gelmekte ve 

ölümüne yolculukta yaşam savaşını karada kaybederken bazıları da bazen sıkıştırıldıkları 

plastik bir botta denizde yaşam savaşını kaybetmektedirler. Bunlara rağmen hayatta kalanları 

ise götürüldükleri ülkelerde daracık odalarda günlerce sağlıksız şartlarda aç ve susuz bir şekilde 

tutulmaktadır. İnsanlık dışı şartlarda süren bu göç serüveninde bireylerin hakları 

zedelenebilmekte hem de Yasadışı göçler uluslararası toplum düzenini ve devletlerin sınır 

güvenliklerini tehdit etmektedir.  

Göç sınır güvenliğini tehdit eden unsur olarak güvenlik ekseninde illegal kişiler oluştururken 

diğer yanda kendi ülkelerindeki zulümden kaçmak zorunda olan kurbanlar meydana 

gelmektedir. Bunun için, uluslararası sözleşmeler ve ek protokollerle bu problemlerin 

önlenmesi amaçlanmıştır 

Anahtar kelimeler: Göçmen, Kaçakçılık, Yasadışı Göç, Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Uluslararası 

Suçlar. 

Jel Kod: K140 

THE CRIME OF MIGRANT SMUGGLING 

 

Abstract 

 

Migration is the movement of people in every period of human history due to reasons such as 

terror, political conflicts and war as well as drought, hunger, poverty and unemployment. 

People who have migrated from their countries to other countries, sometimes voluntarily and 

sometimes deceived, have been exploited, turned into objects and migrant smuggling has 

emerged as a crime in this context. The crime of smuggling of migrants is a criminal offense 

by illegal entry of people into the country in order to gain financial benefit or the possibility of 
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leaving people abroad. Groups, including children and women, are exposed to many serious 

human rights violations during the illegal entry into, or the possibility to leave or leave the 

country, in order to obtain a material benefit. These groups come face to face with death in 

negative traveling conditions that last for days or weeks, and while losing their battle of life on 

land on their journey to death, some of them sometimes lose the battle of life at sea in a plastic 

boat. Nevertheless, the survivors are kept hungry and thirsty for days in unsanitary conditions 

in narrow rooms in the countries where they are taken. In this migration adventure, which is 

continued by illegal and mostly under inhumane conditions, the rights of individuals can be 

damaged As a threat to border security, the victims are forced to flee the persecution in their 

own country while creating illegal persons on the security axis. Since illegal immigration 

threatens international social order and state’s border security, it is aimed to prevent these 

problems through internationalconventions and additional protocols. 

Keywords: Migrant, Smuggling, Illegal Migration, The Crime of Migrant Smuggling, 

International Crimes. 

Jel Code: K140 
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96- WEB TABANLI ÖĞRETİM TEKNİĞİYLE TÜRKÇE GÜNLÜK KONUŞMA 

İFADELERİNİN ÖĞRETİMİ 

Muammer NURLU144 

Canan YURDAKUL GÜDE145 

 

 

Özet:  

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız 

ve kültürel ögelerimizin bir parçası olan konuşma ifadelerinin (hoşgeldin, afiyet olsun, kolay gelsin, 

maşaallah, inşaallah, geçmiş olsun, eline sağlık vb.) Türkçe öğrenen A1 düzeyindeki öğrencilere alt 

yazılı bir şekilde dinlettirilip müzik klipleri ile kavratılmasıdır. Böylece öğrenciler günlük hayatta 

sürekli duydukları ve kullanmalarının dil zenginliği katacak  bu ifadeleri doğru ve eğlenceli olarak 

öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanında şarkıları öğrencilerin de söylenmesi amaçlanmıştır. Böylece 

öğrencilerin pratik yapması sağlanarak  öğrendikleri bu ifadeleri günlük hayatlarında kolayca uygulama 

imkânı verilmiş olacaktır. 

 Çalışmada seçilen günlük konuşma ifadeleri, şarkılardaki kullanımıyla sınırlandırılarak verilmeye 

çalışılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan birçok tekniğe altenatif olarak 

uygulanmaya başlanan Web tabanlı Öğretim tekniği, müzik klipleriyle sözcük öğretimine olanak 

sağlarken,  yabancılara dilimizi öğretme sürecinde gerekli  olan günlük konuşma ifadelerinin öğretimi  

konusunun daha kolay ve etkin bir şekilde kavranmasına yardım edecektir. Çalışma,işitsel-görsel 

biçimde hazırlandığından öğrenciler üzerinde daha etkili olacaktır. Öğrenciler Türkçeyi kullanırken 

rahat bir şekilde günlük hayatlarına aktarabilecekler  ve dil öğreniminde gerekli olan isteğe eğlenceli bir 

şekilde kavuşmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Müzik Klipleri, Web Tabanlı Öğretim,              Günlük 

Konuşma İfadeleri 
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