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Cogress Opening Speach           DR. ZEHRA FIRAT 
11. 04. 2021         10: 00 – 10:10 

11. 04. 2021                       HALL: 1                             SESSION: 1 
Meeting ID: 843 8384 1760               Passcode: 112021 

  10:15 – 12:00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 
8:15 -10:00 ( Nigeria Time)                                  DR. ALAATTİN FIRAT 

Authors   Topic title 

DR. ZEYNEP ARIÖZ 
DR. MUHAMMED KÜRŞAD 

ÖZEKİN 

Olağanüstü Hal Çerçevesinde Hukuk Ve Siyaset İlişkisi: Abd’nin Teröre Karşı Savaşı Ve İstisna 
Hali Olarak Guantanamo Ve Ebu Gureyb 

DR. NAZİF KUTAY ERDEN 
MUSTAFA GÜNDOĞDU 

Terracota Askerlerinin Başarısının Ve Varoluşunun İletişimsel Süreçler Bağlamında 
Değerlendirilmesi  

DR. NAZİF KUTAY ERDEN 

MUSTAFA GÜNDOĞDU 

İletişimsel Süreçte Medyanın Gücünün Ahlaki Panik Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

MELEK ÖZLEM AYAS 
AYKUT KARAKUŞ 

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlıklarında Donör Farklılıklarının İncelenmesi: Almanya’nın 
2007 Ve 2020 Dönem Başkanlıklarının Karşılaştırması 

AYKUT KARAKUŞ 
MELEK ÖZLEM AYAS 

Milliyetçilik Ve Göç İlişkisi: Bulgaristan Örneği 

POSTGRADUATE STUDENT 
ABDULGAFFAR MUHAMMAD 

ABUBAKAR MUSA 
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UMAR HAMISU 
DR. ABBAS HAMISU 

ABDULLAHI TANKO UMARU 
NWAHA ABDULLAHI ONIMISI 

MUNIRAT TIJJANI MUSA 
ZAINAB SANI SAMBO 

MUSA ADEBAYO NURU 
BUSHRA IBRAHIM 

SHEHU ABDULKARIM YAKASAI 
BILKISU ABDULMUMIN 

 
 

An Examination Of The Relationship Between Globalization And Poverty Inequality  

ELİF BALİ KURTARIR Uluslararası İlişkilerde Değişim Tartışmaları Çerçevesinde Hindistan Dış Politikasında Değişim  

DR. MEHMET ERKAN KILLIOĞLU Bir Ulusal Güvenlik Tehdidi Olarak Salgın Hastalıklar 
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11.04.2021                       HALL: 2                            SESSION: 1 
Meeting ID: 843 8384 1760               Passcode: 112021 

  10:15 – 12:00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 
12:45 – 14:30 (India Time)                                        PROF. DR. ERGÜN KOCA 

Authors   Topic title 

MAYA YYLMAZ Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Birleşik Sözcüklerdeki Yalancı Eş Değerlik 

ASSIST. PROF. K.R.PADMA Focus On Writing Research Article To Publish in High Impact Factor Journals 

EYÜP ZENGİN 
GÜLFİDAN AYTAŞ 

Çeviri Edinci Bağlamında Dil Edinci Ve Bu Edince Temel Oluşturan Gramer Yetisi 

YAKUP BURAK 
HALİME KÜBRA TÜRKÖZ 

CİHAN SERT 
FATMA KÜBRA TAŞDERE 

Başarılı Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğretmenlerin 
Görüşlerinin Belirlenmesi 

HALİME KÜBRA TÜRKÖZ 
YAKUP BURAK 

CİHAN SERT 

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Öğrenme Güçlüğü Belirtisine 
Yönelik Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmaların Betimsel Açıdan İncelenmesi 

YASEMİN OĞUZ GÜNER 
EYYÜB ENSARİ CİCERALİ 

Organ Bağışına Yeni Bakış Kazandırma “Empati Kur” 

YASEMİN OĞUZ GÜNER 
EYYÜB ENSARİ CİCERALİ 

Sağlıkta Kültürel Başkalık Ve Şamanik Sembollerin Kullanım Örneği  

PROF. DR. ERGÜN KOCA 
YL ÖĞRENCİSİ TOLGA SOLAK 

“Yedi İklim” Türkçe Öğretim Seti “A1 ” Düzeyi Ders Kitabında, Görüntüsel Göstergeler Yoluyla, 
Türkçe Öğretiminde, Kültür Aktarımı 
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11.04.2021                       HALL: 3                             SESSION: 1 
Meeting ID: 843 8384 1760                  Passcode: 112021 

  10:15 – 12:00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 
8:15-10:00 ( Nigeria Time)                                        DR. ZEHRA FIRAT 
11: 45 – 13:30 (Iran Time)                                 

Authors   Topic title 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET HAKAN 
ÜNLÜ 

Alteration Of Autophagy In Theileria Annulata Infected Cell Line 

AZİZE DEMİRPOLAT  
ÖMER KILIÇ  

ŞİNASİ YILDIRIMLI 

Essential oil Composition of Phlomis pungens Willd. var. pungens  

AZİZE DEMİRPOLAT  
ÖMER KILIÇ  
EYÜP BAĞCI  

ŞİNASİ YILDIRIMLI 

 
Essential oil Composition of Salvia poculata Nab. 

GİZEM ÇUBUKÇU 
SAMİ GÖKPINAR 

Keçilerde Neosporosis Ve Önemi 

EFE OGIDIAKA  
JOHN ATADIOSE 

BETTY O. BEKEDEREMO 

Seasonal Variation In Physical And Chemical Characteristics Of A Tropical River 

DR. OĞUZHAN KOÇER 
DR. MUSA TÜRKMEN 

Defne (Laurus nobilis L.) Bitkisi Uçucu Yağ Bileşenleri  
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DR. OĞUZHAN KOÇER Dörtyol İlçesinde Doğal Olarak Yetişmiş Defne Bitkisi Yaprak Ve Meyve Özellikleri  

ÖMER KILIÇ 
AZİZE DEMİRPOLAT 
ŞİNASİ YILDIRIMLI 

Essential Oil Composition Of Ajuga Salicifolia (L.) Schreb. From Bingöl (Turkey) 

ÖMER KILIÇ 
AZİZE DEMİRPOLAT 
ŞİNASİ YILDIRIMLI 

Essential Oil Composition Of Scutellaria Orientalis L. Subsp. Pinnatifida From Bingöl (Turkey). 

نافی  نسرین م  خراط  کرم  آفت برابر  در  گردو  درختان   سازی مقاوم    
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11.04.2021                       HALL: 1                             SESSION: 2 
Meeting ID: 843 8384 1760               Passcode: 112021 

 

  14:00 – 16:00 (Turkey Time)                                     MODERATOR: 
17:00 – 19:00 ( Kyrgyzstan Time)                     DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ BORLAT 

 

Authors   Topic title 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ 
MUSTAFA KOÇ 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ HATİCE 
ÖZKAN 

Manastır Vilayetinde Muhbirlik (Mart-Nisan 1905) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ BORLAT Askeri Tarih Yazımında Çanakkale Muharebeleri (1916-1938) 
 

SADIK ERTAŞ Meşruiyet Ekseninde Darbe Dönemlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerine Bir İnceleme 
 

SAİDE YAPICI Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i İşgal Ve İlhak Dönemlerine Dair Bir Değerlendirme 

 

DR. MEHMET SOLAK Osmanlı-Habsburg Hududunun Tarihsel Bir Kaynağı: Sava Nehri (1699-1718) 
 

AMANBEK MURZAKMATOV 
SALTANAT BOYTOEVA 

 

ЭТИКЕТ ЖЕ БАЛАСАГЫНДЫН ПРАГМАТИКАЛЫК ЭТИКАСЫ  
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11.04.2021                       HALL: 2                             SESSION: 2 
Meeting ID: 843 8384 1760               Passcode: 112021 

  14:00 – 16:00 (Turkey Time)                                           MODERATOR: 
                                                                                         DR. LEMAN KUZU 

Authors   Topic title 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ KEMAL 
NURDOĞAN 

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Dönüşüm Ve Sonuçlarının İncelenmesi 

DR. OĞR. ÜYESİ DİLEK ÖZSOY İşsizliğin İşgücüne Dahil Olamama Verileri Açısından Değerlendirilmesi (1988-2019) 
 

ZÜHAL YURTSIZOĞLU Salgın Döneminde Kulüp Değerlerindeki Ekonomik Kayıplar 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT 
KARAHAN 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ FATİH 
GENÇ 

İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Elde Ettiği Ticari Kar Ve Hasılatın Tfrs Ve Vuk 
Açısından Değerlendirilmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF 

ŞENDOĞDU 
ŞEYMA AVCI 

Sürdürülebilir Ulaşım Türlerine Yönelik Algıların Ölçülmesinde Metafor Analizinin Önemi 

YL. ÖĞR. MEHMET DEMİREL 
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇETİN KAPLAN 

Kamu Yönetiminin Değişim ve Dönüşümünde Cimer’in Etkisi  

ALIM KORAY CENGIZ Turkish Football Team Associations and Fans In Prizren Kosovo  

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞABAN 
ERTEKİN 

Türkiye’de Futbol Kulüplerinin Vergisel Açıdan Analizi 
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11.04.2021                       HALL: 3                             SESSION: 2 
Meeting ID: 843 8384 1760               Passcode: 112021 

  14:00 – 16:00 (Turkey Time)                                                MODERATOR: 
12:00 -14:00 ( Nigeria Time)                                                PROF. DR. ÜSTÜN ÖZEN 
13:00 -15:00 (Egypt Time) 

Authors   Topic title 

DR. SİNAN KUL Paralel Hata Ayıklama İçin Serileştirme Tekniği Kullanan Bir Uygulamanın Geliştirilmesi 

DR. SİNAN KUL 
PROF. DR. ÜSTÜN ÖZEN 

HiveQL İle Twitter Verilerinin Duygu Analizi  

ABDULLAHİ, I. KURAYE  
OSİ S. AKPOGHOMEH 

An Empirical Analysis Of Road Quality On Apapa Port Access Gridlock, Nigeria 

MÜCELLA DEMİRER 
EBRU İNCELİ 

Marshall Akrikor Elastomerik Ürününde Kullanılan Farklı Bağlayıcıların Çatlak Köprüleme 
Özelliğine Etkisinin İncelenmesi 

HAMDI. A. AWAD 
 MOHAMED A. AL-ZORKANY 

Mobile Robot Navigation Using Local Model Networks 

DOÇ. DR. VAROL KOÇ Hafif Çeliğin Dezavantajları Ve Giderilebilmeleri İçin Yapılabilecekler 
 

DOÇ. DR. VAROL KOÇ Hafif Çeliğin Gelişimi Ve Avantajları Bağlamında Uygulanabilirliği 

HATICE YILMAZ 
GÜL AKAR ŞEN 

SEZAI ŞEN 
UMUT ÖZBAYER 

DENIZ SÖZEN 

Beneficiation Of Feldspar Ore From Aydin-Cine Region In Turkey  
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ABSTRACTS OF ORAL PRESENTED PAPERS  

Zeynep ARIÖZ x& Muhammed Kürşad ÖZEKİN  

1 
OLAĞANÜSTÜ HAL ÇERÇEVESİNDE HUKUK VE SİYASET İLİŞKİSİ: ABD’NİN 

TERÖRE KARŞI SAVAŞI VE İSTİSNA HALİ OLARAK GUANTANAMO VE EBU 

GUREYB 

Nazif Kutay ERDEN & Mustafa GÜNDOĞDU  

4 
TERRACOTA ASKERLERİNİN BAŞARISININ VE VAROLUŞUNUN İLETİŞİMSEL 

SÜREÇLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nazif Kutay ERDEN & Mustafa GÜNDOĞDU  

5 
İLETİŞİMSEL SÜREÇTE MEDYANIN GÜCÜNÜN AHLAKİ PANİK ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melek Özlem AYAS & Aykut KARAKUŞ  

6 
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIKLARINDA DONÖR 

FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: ALMANYA’NIN 2007 VE 2020 DÖNEM 

BAŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRMASI 

Aykut KARAKUŞ & Melek Özlem AYAS  

9 
MİLLİYETÇİLİK VE GÖÇ İLİŞKİSİ: BULGARİSTAN ÖRNEĞİ 

Abdulgaffar Muhammad & Abubakar Musa & Umar Hamisu & Abbas Hamisu & Abdullahi 

Tanko Umaru & Nwaha Abdullahi onimisi & Munirat Tijjani Musa & Zainab Sani Sambo &  

Musa Adebayo Nuru & Bushra Ibrahim & Shehu Abdulkarim Yakasai & Bilkisu Abdulmumin 

 

 

12 

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALIZATION AND 

POVERTY INEQUALITY 

Elif Bali Kurtarır  

13  
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE 

HİNDİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM 

Mehmet Erkan KILLIOĞLU   

15 
BİR ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK SALGIN HASTALIKLAR 

Maya YYLMAZ  

16 
TÜRKMEN TÜRKÇESİ ve TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA BİRLEŞİK 

SÖZCÜKLERDEKİ YALANCI EŞ DEĞERLİK 

K.R.Padma  

18 
RESEARCH ARTICLE WRITING HAS HIGH QUALITY IMPACT FACTOR 

Eyüp ZENGİN & Gülfidan AYTAŞ  

19  
ÇEVİRİ EDİNCİ BAĞLAMINDA DİL EDİNCİ VE BU EDİNCE TEMEL OLUŞTURAN 

GRAMER YETİSİ 

Yakup BURAK & Halime Kübra TÜRKÖZ & Cihan SERT & Fatma Kübra TAŞDERE  

20 
BAŞARILI KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK FARKLI EĞİTİM 

KADEMELERİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 
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Halime Kübra TÜRKÖZ & Yakup BURAK & Cihan SERT  

22 
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİSİNE 

YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BETİMSEL 

AÇIDAN İNCELENMESİ 

Yasemin Oğuz Güner  & Eyyüb Ensari Cicerali  

24  
SAĞLIKTA KÜLTÜREL BAŞKALIK VE ŞAMANİK SEMBOLLERİN KULLANIM 

ÖRNEĞİ 

Yasemin Oğuz Güner  & Eyyüb Ensari Cicerali  

27  
ORGAN BAĞIŞINA YENİ BAKIŞ KAZANDIRMA “EMPATİ KUR” 

Ergün Koca & Tolga Solak   

30 
“YEDİ İKLİM” TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ “A1 ” DÜZEYİ DERS KİTABINDA, 
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OLAĞANÜSTÜ HAL ÇERÇEVESİNDE HUKUK VE SİYASET İLİŞKİSİ: ABD’NİN 

TERÖRE KARŞI SAVAŞI VE İSTİSNA HALİ OLARAK GUANTANAMO VE EBU 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
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ÖZET 

Hukuk ve siyaset ilişkisi, siyasetin, hukuk üzerinde adaleti ve tarafsızlığı bozan etkileri 

bakımından tartışmalı olmayı sürdürmektedir. Kamu hukuku ile siyasal olgu arasında bir 

kesişme noktasında olan olağanüstü hal kavramı, bu tartışmanın belirginleştiği bir ara bölgedir. 

Çalışmada, Carl Schmitt, Walter Benjamin ve Giorgio Agamben gibi düşünürlerin olağanüstü 

hal kuramlarına atıf yapılarak, hukuk ile egemen arasındaki ilişkiyi ve siyasal olanla yasal olan 

arasındaki çatışmayı tartışmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede, olağanüstü halin hukuki 

boyutundan ziyade siyasetle olan ilişkisi incelenecektir. Buradan hareketle çalışma, ABD’nin 

11 Eylül saldırılarının ardından teröre karşı açtığı savaş ve izlediği tek taraflı dış politikası ile 

olağan üstü hal arasındaki ilişkiye odaklanacaktır. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD dış 

politikası, pro-aktif ve ofansif güvenlik stratejilerinin hakim olduğu yeni bir döneme girmiştir. 

Saldırının hemen ardından Bush idaresi, “teröre karşı savaş” açmış ve olağanüstü hâl ilan etmiş, 

Kongre, Başkana terörle mücadele etmek için geniş kapsamlı yetkiler sağlamıştır. İlk önce 

Afganistan'da ve ardından Irak’ta büyük ölçekli askeri operasyonlar yürütülmüştür. ABD’nin 

dış politikada benimsediği tek taraflılık politikası ‘ya bizdensiniz ya da bize karşı’ mottosu ile 

Irak Savaşı’nda en belirgin örneğini göstermiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin açık bir 

yetkilendirmesi olmaksızın hayata geçirilen Irak ve Afganistan askeri müdahaleleri ve ele 

geçirilen teröristlerin tutukluluk durumları ve yargılanma süreçleri konusunda uluslararası 

savaş hukukunu askıya alan bir dizi uygulama, yeni yasalar ve Başkanlık Emirleri (Executive 

Orders) aracılığıyla uygulamaya geçirilmiştir. Çalışmada ABD’nin uluslararası hukuku askıya 
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aldığı ya da dışına çıktığı belirgin örnekler olarak Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevlerine 

odaklanılacaktır. Çalışmada, Guantanamo ve Ebu Gureyb, ABD’nin tek taraflı dış politikası 

bağlamında tartışılarak, hukukun, egemenin kararları lehine araçsallaştırıldığı, bir yönetim 

biçimi olarak istisna halinin birer temsili olarak değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: ABD Dış Politikası,11 Eylül Saldırıları, Olağanüstü Hal. 

 

 THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND POLITICS WITHIN THE SCOPE OF 

STATE OF EMERGENCY: THE US WAR ON TERRORISM AND GUANTANAMO 

AND ABU GHRAIB AS STATE OF EXCEPTIONS 

 

ABSTRACT 

The relationship between law and politics continues to be controversial with regard to the 

effects of politics on law that disrupt justice and impartiality. The concept of the state of 

emergency, which is at the intersection point between public law and political phenomenon, is 

a buffer zone where this debate becomes clear. In the study, it is aimed to discuss the 

relationship between the law and the sovereign and the conflict between the political and the 

legal by referring to the state of emergency theories of thinkers such as Carl Schmitt, Walter 

Benjamin, and Giorgio Agamben. In this context, the relationship between the state of 

emergency and politics will be examined, rather than its legal dimension. From this point of 

view, the study will focus on the relationship between the US war on terrorism after the 

September 11 attacks and the unilateral foreign policy it has adopted, and the state of 

emergency. After the September 11 attacks, the US foreign policy has entered into a new period 

dominated by proactive and offensive security strategies. Immediately after the attack, the Bush 

administration started a "war on terror" and declared a state of emergency, and the Congress 

provided the President with wide-ranging powers to fight against terrorism. Firstly, large-scale 

military operations were carried out in Afghanistan and then in Iraq. The policy of unilateralism 

adopted by the USA in foreign policy showed its most obvious example in the Iraq War with 

the motto "You're either with us, or against us." A number of implementations suspending the 

international law of war on Iraq and Afghanistan military interventions and the detention and 

trial processes of the captured terrorists, which was implemented without a clear authorization 

of the UN Security Council, were put into practice through new laws and the Executive Orders. 

The study will focus on Guantanamo and Abu Ghraib prisons as obvious examples in which 
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the US suspended or went beyond the international law. In the study, Guantanamo and Abu 

Ghraib will be discussed within the context of the unilateral foreign policy of the United States 

and evaluated as representations of the state of exception as a form of polity in which the law 

is instrumentalized in favor of the sovereign's decisions.  

Keywords: US Foreign Policy, September 11 Attacks, State of Emergency.  
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TERRACOTA ASKERLERİNİN BAŞARISININ VE VAROLUŞUNUN İLETİŞİMSEL 

SÜREÇLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

                Öğretim Görevlisi Dr. Nazif Kutay ERDEN 

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

                                                                    0000-0002-2677-6953 

 

Mustafa GÜNDOĞDU 

                  Başkent Üniversitesi 

                                                             0000-0001-6311-7159 

 

Özet 

Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olduğu düşünülen Çin’in günümüzde yaklaşık 1,400 

milyar nüfusunun ve bu nüfusa bağlı olarak kalabalık bir ordusunun olduğu düşünülmektedir. 

Kalabalık nüfusu ile orantılı olan etkin bir orduda yönetimi sağlamak için iletişim süreçlerinin 

nasıl kullanıldığını incelemek, bu süreçte geçmiş askeri sistemlere göz atmanın önemli olduğu 

varsayılmaktadır. Çin dünyanın en büyük nüfusunu ülke bağlamında yönetiyor ve ayakta 

kalmayı başarıyor ise uyguladığı iletişim teknikleri özellikle askeri yönetim tarzları merak 

uyandırmaktadır. 

Çin’ de imparator Qin Shih Huang-Di’nin milattan önce II. Yüzyılda kurmuş olduğu Terracota 

askerlerlerinden oluşan ordunun iletişim anlamında da bize verdiği mesajların günümüzde 

geçerliğini koruyan önemli mesajlar olduğu varsayılmaktadır. Güçlü ülkelerin güçlü 

ordularının olması gerektiği gerçeği tarihin çeşitli sayfalarında karşımıza çıkabilmektedir. 

Terracota Ordusu dünyada örneği olmayan, görülmesi zor olsa da en azından incelenmesi ve 

üzerine düşünmesi gereken dünya miraslarından olmasıda araştırmanın önemini artırmaktadır.  

Bu eserlerin yapıldığı zamanın, coğrafyanın, şartların, yapılış tarzlarının, kimler tarafından 

yapıldığı/yaptırıldığı koşullarının incelenmesi ve günümüzde gelen bu mesajların varlığını nasıl 

devam ettirdiği, bu ordunun ve verdiği mesajların tarihten neden silinmediği ve başarısının 

ardındaki iletişimsel süreçlerin incelenmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Çin, İmaj 
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İLETİŞİMSEL SÜREÇTE MEDYANIN GÜCÜNÜN AHLAKİ PANİK 

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

           

                         Öğretim Görevlisi Dr. Nazif Kutay ERDEN 

         Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

0000-0002-2677-6953 

 

        Mustafa GÜNDOĞDU 

                          Başkent Üniversitesi 

0000-0001-6311-7159 

 

ÖZET 

 İlk kez Stanley Cohen’in 1972’de yayımladığı, Halk Şeytanları ve Moral Panik adlı kitabında 

bu kavram kullanılmıştır. Ahlaki Panik (Moral Panic), toplumdaki olayların medya aracılığıyla 

gösterilen biçimine verilen ortak yanıtı tanımlayan bir terimdir (Burton, 1995: 217). 

Ahlaki panik kavramının, günümüz koşulları da düşünüldüğünde önemli bir konu olduğu 

varsayılmaktadır. Medyanın istediği alanda yarattığı korkunun incelenerek, medyanın 

yönlendirme gücünün yarattığı travmaların iletişim boyutunda incelenmesinin alana katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. Araştırmada 18 ve 65 yaş aralığındaki rastgele seçilen 20 birey 

ile görüşülmüş ve görüşmede uzman görüşleri alınarak hazırlanan görüşme formları 

uygulanmıştır. Sonuç olarak medyanın genel anlamda insanlar üzerinde baskın etkisinin 

olduğu, hiç düşünmedikleri ve hiç akıllarına gelmeye kavramların medya kanaları ile 

öğrenildiği, bazen bu yeni bilgilerin insanlar üzerinde olumsuz tutumlar ve korkular yaşattığı 

anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Medya, Ahlaki Panik 
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AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIKLARINDA DONÖR 

FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: ALMANYA’NIN 2007 VE 2020 DÖNEM 

BAŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRMASI 

 

Melek Özlem AYAS 

Beykent Üniversitesi 

 ORCID ID: 0000-0002-4594-5011 

Aykut KARAKUŞ 

Beykent Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0002-4053-2074 

 

ÖZET 

1 Kasım 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile kurulan AB, 27 ülkenin bir araya 

geldiği uluslarüstü bir oluşumdur. Birliğin günümüzdeki kurumsal yapısını alması ve karar 

alma organlarının işleyişinin belirlenmesi için yapılan değişikliklerden birisi, AB Konsey 

Başkanlığının altı aylık periyotlarla Birlik üyeleri arasında paylaşılmasıdır. Dönem 

Başkanlığını alan her ülke Birliğin uzun vadeli politikalarıyla uyumlu olacak ve aynı zamanda 

bu politikaları şekillendirecek çeşitli hedefler belirlemektedir.  

Birliğin kurucularından olan Almanya da 1 Ocak-30 Haziran 2007 ve 1 Temmuz-31 Aralık 

2020 tarihlerinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Almanya, 2007 

yılında görevi devraldığında AB Anayasası oylamasının hezimetiyle yüzleşmek 

mecburiyetinde kalırken; 2020 yılında koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal 

krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu kapsamda Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlıkları 

arasında bir mukayeseye gitmek, Almanya'nın krizler karşında takındığı tavrın AB 

politikalarının gelişimi ve uygulanması üzerindeki etkilerini analiz etmek açısından faydalı 

olacaktır. Başkanlığı devralan donör ülkelerin güç ve kapasite yeterliliklerinin yanında, 

müşterek öz saygıları ve ekonomik potansiyelleri, ülkelerin dış politika ilkeleri ve konjonktürel 

durum; AB’nin dillendireceği söylemleri ve OGSP uygulamalarını da etkilemekte ve aksiyoner 

olmalarını sağlamaktadır. Donör ülke olarak çalışmanın örneklemini oluşturan Almanya, 2007 

yılında "Avrupa Birlikte Başarabilir" sloganıyla hareket ederken; 2020 yılında ise “Avrupa’nın 

İyileşmesi için Hep Birlikte” sloganını benimsemiştir. 2007 yılındaki Dönem Başkanlığı 

sürecinde AB'nin önceliği Birlik Anayasası'nın üzerinde tekrar mutabakata varılması ve dış 
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politikada daha aktif olunmasıyken, 2020 yılına gelindiğinde bu hedefler yerini ekonomik 

toparlanmanın yanında güvenlik ve ortak değerler Avrupası unsurlarına bırakmıştır.  

Bu çalışma, Almanya’nın dönem başkanlıklarındaki hedeflerine odaklanarak donör ülke olarak 

AB politikalarını ve uygulamalarını uzun vadede etkilediği hipotezinden yola çıkarak 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda öncelikle iki dönem arasındaki konjonktürel farklılıklar 

incelenerek, Almanya’nın karar alma mekanizması ortaya konulmaya çalışılacak ve ardından 

AB’nin dönemsel politikaları arasında kapsamlı bir karşılaştırmaya gidilecektir. Donör ülke 

olan Almanya’nın dönemsel politika farklılıklarının AB politikalarına etkisi değerlendirilirken 

tarihsel bir sınıflandırma içinde karşılaştırmalı analiz ve analitik-açıklayıcı bir yöntem 

kullanılacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Almanya, Avrupa Birliği, Güvenlik, OGSP, AB KONSEYİ. 

 

ANALYSIS OF DONOR DIFFERENCES IN THE EU COUNCIL: A COMPARISON 

BETWEEN GERMANY EU COUNCIL PRESIDENCY (2007-2020)  

ABSTRACT 

The European Union, which was established on 1st November 1993 with the Maastricht Treaty, 

is a supranational organization where 27 countries come together. One of the many changes 

made in order to take the current institutional structure of the Union and to determine the 

functioning of the decision-making bodies is the rotation of the Presidency of the EU Council 

between the EU member states on a six-month basis. Each country holding the Presidency sets 

various goals that will be in line with the long-term policies of the Union and at the same time 

shape these policies.  

As one of the founding members of the Union, Germany had chance to serve as the President 

of the European Council twice, first time between 1st January-30th June 2007 and second time 

between 1st July-31st December 2020. While it had to face the defeat of the EU Constitution 

vote when it took office in 2007; in 2020, this time, Germany faced economic and social crises 

caused by the coronavirus epidemic. In this context, making a comparison between Germany's 

EU Council Presidencies (2007-2020) will be useful in order to analyze the effects of 

Germany's attitude towards crises and to observe the development and implementation of EU 

policies. The power and capacity of the donor countries that took over the Presidency -as well 
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as their mutual self-esteem and economic potential, the foreign policy principles of the countries 

and the conjunctural situation- also affects the discourses of the EU and common security and 

defense policy (CSDP) practices and enables them to be actionists. While Germany, which 

constitutes the sample of the study as a donor country, acted with the slogan " Europe, 

Succeeding Together" in 2007; in 2020, it adopted the slogan "Together for Europe’s 

Recovery". While the priority of the EU during the Presidency period in 2007 was to reach a 

consensus on the Union Constitution and to be more active in foreign policy, by 2020, these 

targets were replaced by the elements of security and common values Europe as well as 

economic recovery.  

This study was created based on the hypothesis that Germany, as a donor country, affects the 

policies and practices of the European Union in the long term by focusing on the main goals of 

the presidencies. In this context, first of all, the conjunctural differences between the two 

periods will be examined briefly, the decision-making mechanism of Germany will be tried to 

be revealed and finally a comprehensive comparison will be made between the periodic policies 

of the European Union. While evaluating the effects of periodic policy differences of the donor 

country Germany on EU policies, comparative analysis and an analytical-explanatory method 

will be used in a historical classification. 

Keywords: Germany, European Union, Security, CDSP, EU COUNCIL. 
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ORCID ID: 0000-0002-4594-5011 

 

ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1830’larda Balkanlardan çekilmeye başlamasıyla Bulgar millet 

kimliğinin inşası gelişim göstermiştir. Daha sonra 1841 Tırnova, 1828 Niş ve 1850 Vidin 

isyanları ile beraber Bulgar milli bilinci vücut bulmaya başlamış; 1856 Islahat Fermanı sonrası 

etnik hareketler siyasallaşma eğilimi göstermiştir. 1870 yılı itibarıyla Bulgar Kilisesi’nin 

kurulması, etnik kimliğe olan aidiyeti ve Bulgar milliyetçiliğinin özgüllük unsurlarının inşa 

edilmesine yardımcı olmuştur. Özellikle ‘Bulgar Kilisesi’nin, ‘Rum Kilisesi’nden ayrılması ve 

otonomiye sahip olmasıyla Bulgarca metin basımları artmış ve millet kimliğinin inşasında etkili 

olmuştur. 93 Harbi ve sonrasında Bulgar Prensliği otonomisinin kurulmasıyla, milli kimliğin 

enstrümanları ve etno-sembolleri (marş, dil, din, ulusal kahramanlar vs.) Bulgar millet 

kimliğinin inşasında etkili olmuştur. Özellikle 1908-1944 yılları arasında Krallık dönemi ile 

beraber Bulgar kimliği ve öteki arasındaki ayrım belirgin hale gelmiştir. Özellikle 1944-1989 

yılları arasında sosyalist devlet kimliği özelde Pomaklar ve Romanlar, hedefte ise Türk azınlık 

olmak üzere, ulus-devlet ve kimliğe bir tehdit olarak algılanmış, bu tehdit ve asimilasyona varan 

devlet politikaları sonunda zorunlu göçe yol açmıştır. Kimliğin inşası sürecinde milliyetçiliğin 

yükselişe geçişi “güven eşiğinin” aşılmasına neden olmuştur. Göç hareketlerinin 

gerçekleşmesinde kaynak devletin takip ettiği politikaların etkin rolünü görmezden gelmek 

mümkün değildir. Zira devletin temel görevlerinden biri vatandaşlarının sosyal yapıda 

kendilerine yer bulmalarını sağlamak; aynı zamanda ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 

giderildiğinden emin olmaktır. Çalışmanın konusunu oluşturan Bulgaristan’daki azınlık 

gruplarının zorunlu göçü, bu bağlamda devletin görevlerini yerine getirmekten imtina etmesi 

noktasından değerlendirilmektedir. Kaynak ülke olan Bulgaristan’da yaşanan dil, din ve ırk 
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ayrımı, belirli bir grubu doğrudan etkilemiş ve Balkan Harpleri sonrasında başlayan 

göçler,1934, 1936, 1950-1951, 1985-89 yıllarında da devam etmiştir.  

Bu çalışmada: Milliyetçilik ve göç arasındaki yakın ilişki odağa alınacak, milliyetçilik 

mefhumunun yükselişe geçtiği dönemlerin göç ile sonuçlandığı varsayımından yola çıkarak, 

Bulgaristan devlet ve millet kimliğinin inşası ve kimliğin inşasında kullanılan araçların 

milliyetçilik ve göç kavramlarına etkisi analitik-yorumsacı bir yöntem ile açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Zorunlu Göç, Devlet ve Millet Kimliği, Bulgaristan, 

Azınlıklar. 

 

THE RELATION OF NATIONALISM AND MIGRATION: BULGARIA CASE 

ABSTRACT 

The building of the Bulgarian national identity developed with the Ottoman Empire's 

withdrawal from the Balkans in the 1830s. Later on, Bulgarian national consciousness began to 

come into being with the 1841 Tarnova, 1828 Nis, 1850 Vidin rebellions, and after the 1856 

edict of reform, ethnic movements tended to become politicized. As a matter of fact, the 

Bulgarian Church, founded in 1870, helped to build the belonging to ethnic identity and the 

specificity of Bulgarian nationalism. Especially, with the separation of the Bulgarian Church 

from the Greek Church and having a separate autonomy, the printing of Bulgarian language 

texts increased and all these were effective in the construction of the national identity. With the 

establishment of the Autonomous Bulgarian Principality after the war of  1893, the instruments 

of national identity and ethnic symbols (national anthem, language, religion, national heroes 

etc.) were influential in the construction of the Bulgarian national identity. Especially between 

1908 and 1944, the Bulgarian identity and the distinction between Bulgarians and other nations 

became evident with the reign of the kingdom. Especially between 1944 and 1989, the socialist 

state perceived the Pomaks and Romanians in general, and especially the Turkish minority as a 

threat to the nation-state and identity, and this understanding sometimes resulted in assimilation 

and forced migration. The rise of nationalism in the process of building identity has opened the 

"confidence threshold". It is not possible to ignore the effective role of the policies followed by 

the source state in the realization of migration movements. inasmuch as, one of the main 

missions of the state is to ensure that its citizens find themselves a place in the social structure; 

At the same time, it is to make sure that provide for their economic and social requirements. 
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The forced migration of minority groups in Bulgaria, which is the subject of the study, is 

evaluated from the point of refusal of the state to fulfill its duties in this context. Language, 

religion and racial discrimination experienced in Bulgaria, the source country, directly affected 

a certain group and the migrations that started after the Balkan Wars continued in 1934, 1936, 

and 1950-1951, 1985-89  years.  

In this study; is focus on the close relationship between nationalism and immigration, when 

periods the notion of nationalism on the rise Based on the assumption that it resulting in 

immigration, The construction of the Bulgarian state and nation identity and the effects of the 

tools used in the construction of identity on the concepts of nationalism and immigration is 

explains with an analytical-interpretative method. 

Key Words: Nationalism, Forced Displacement, State and National Identity, Bulgaria, 

Minority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BALKAN SUMMIT     4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
                               

 

 

ABSTRACT BOOK        ISBN: 978-625-7341-25-7       www.avrupakongresi.org         Page | 12 

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALIZATION AND 

POVERTY INEQUALITY 
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Abstract 

The world is inundated by multivariant challenges ranging from social insecurities, such as 

poverty, injustices, politically inclined wars and sickening pandemics. Poverty is one of the 

most challenging problem as it accounts for wealth inequality across the globe. It has been 

recorded that a significant number of the 7 billion individuals who inhabitate the world live in 

poverty. This number accounts for about 80% of this individuals living at about 10 dollars a 

day and unfortunately only 5% of the total generated global income was generated by 40% of 

the most people in the world. This inequality can be understood if looked at the other side of 

the income gap where 75% of the global income was generated by about 20% of the richest 

people. A number of studies had been undertaken to examine to look at the causes of poverty, 

this studies posits a number of factors such as globalization and others brought contrary 

findings, this led to an inconclusive finding. This paper will adopt a two model philosophy 

pointing to the relationship between globalization and poverty. 

Keywords: Globalization, Poverty and Pandemics. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE 

HİNDİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM 

 

Elif Bali Kurtarır  

 

Marmara Üniversitesi 

ORCID ID 0000-0002-6015-5819 

 

ÖZET 

Hindistan, uluslararası ilişkiler tartışmalarının pek çok farklı alanında kendisine yer bulan 

önemli ülkelerden biridir. Bu tartışmalar farklı dönemlerde farklı bağlamlarda sürdürülmüştür. 

Ancak özellikle son dönem tartışmaları Hindistan’ın dış politikasında köklü bir değişim 

olduğuna işaret etmektedir. Bu değişimin izleri nükleer politikasından Amerika Birleşik 

Devletleri ile ilişkilerine, dış politika söylemine kadar pek çok yerde gözlemlenebilmektedir. 

Bu değişimin Narendra Modi’nin 2014’ten beri ülkeyi yöneten Bharatiya Janata Partisi 

hükümeti ile alakalı olduğunu savunan görüşlere rağmen çalışmada bu durumun 1990’ların 

sonunda başladığı ifade edilmeye çalışılacak ve nedenleri ele alınacaktır.  

Değişimden ne kastetmekteyiz ve değişim diye tanımladığımız durumun göstergelerini, 

kıstaslarını nasıl belirleyebiliriz ya da tarif edebiliriz? Bu çalışmadaki öncelikli soru değişim 

üzerine olmuştur. Bu bağlamda değişimi açıklamaya çalışan ve iç politika faktörlerini de dış 

politik faktörler kadar iyi ve ilişkili açıklayabilecek bir teorik çerçeve için konuya ilişkin bir 

literatür çalışması yapılmaya çalışıldı. Bu bağlamda farklı değişim teorileri ve modelleri ele 

alınmıştır. Hindistan özelinde Charles Hermann’ın “Changing Course: When Governments 

Choose to Redirect Foreign Policy,”1 başlıklı yazısında ana hatlarını belirlediği değişim modeli 

açıklama için tercih edilmiştir. Bu modelin ilgi çekici özelliği, bir taraftan değişimi 

derecelendirirken diğer taraftan iç politikayı da dahil ederek değişimin hem dışsal hem de içsel 

etkilerini beraber ele almayı mümkün kılmasıdır. Böylelikle değişim dediğimiz şeyi müphem 

bir olgudan daha etraflıca inceleyebileceğimiz, mekân ve zaman tayin ederek bir politik tercih 

ya da zorunluluk olarak tarif edebildiğimiz bir duruma çevirebilmekteyiz. Nitekim 

Heraklitos’un dediği gibi bir nehirde iki kez yıkanılmaz, değişim kaçınılmazdır, ancak 

Hindistan dış politikasında değişimi ifade ederken bunun bir tercih ve yönelim olduğu bu 

çalışmada ifade edilmeye çalışılacaktır. 

Hindistan dış politikasında değişimin yaşandığı gerçeği bugün herkesin üzerinde anlaştığı bir 

konudur. Ancak niteliği, zamanlaması, failleri konusunda farklı görüşler sözkonusu olmaktadır. 

Uluslararası sistemin etkisi mi daha ağır basmaktadır ya da ülke siyasetinin yönelimi mi bu 

durumu daha fazla etkilemektedir? Elbette bu noktada nasıl bir yaklaşımdan nereye ve nasıl 

evirildiğini de ele almak gerekmektedir. Tüm bu soruların yanıtlarını uzun uzun ele almak epey 

güçtür, bu çalışmanın sınırlı alanı içerisinde bu sorulara daha sınırlı ve yukarıda da değinilmiş 

 
1 Charles F. Hermann, “Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy,” International 

Studies Quartery, Vol.34, No.1 (1990), 3-21. 
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olan değişim modelinin çerçevesinde yanıt verilmeye çalışılmıştır. Amaçlanan Hindistan dış 

politikasındaki değişimin motiflerini ortaya koymaya çalışmaktır.  

Anahtar Kelimeler : Hindistan, Dış politika, Değişim, Stratejik Kültür, Karar Verme, 

Uluslararası Sistem 
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BİR ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK SALGIN HASTALIKLAR 

 

Dr. Mehmet Erkan KILLIOĞLU 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3146-2609. 

 

ÖZET 

Uluslararası toplum ortaya çıkan bir dizi salgın hastalıktan etkilenmiştir. Bunlardan ve son 

zamanlarda adı en çok gündemde olanlardan bazıları ise AİDS, Ciddi Akut Solunum Yolu 

Sendromu (SARS) gibi hastalıklar iken en son ortaya çıkan ve dünyayı ciddi bir şekilde zora 

sokan ise Covid-19 oldu. Özellikle Covid-19 salgını ile enfeksiyon hastalıkları/salgın 

hastalıkların özelde ülkeler ve devletlerin genelde ise uluslararası sistemin düzeni ve güvenliği 

için ne derece ciddi bir tehdit olabileceği görülmüş oldu. Geleneksel güvenlik anlayışının içinde 

olmayan bu durum geleneksel tehdit algısına yeni bir bileşen daha eklemiş oldu. Günümüzde 

tüm dünya üzerindeki ölümlerin neredeyse %25’inin enfeksiyon/salgın hastalıklar kaynaklı 

hale geldiği düşünüldüğünde bu durumun ekonomi ve ulusal güvenliğe yönelteceği tehdidi artık 

dikkate almak ve olası bir kriz durumu için senaryolar hazırlayıp, genel hazırlık seviyesini 

yükseltmek bir mecburiyet halini almaktadır. Çünkü artık bu türden hastalıkların yayıldığı ve 

etkilediği alan, ulaşım imkânlarının da gelişmesi ve hızlanması nedeniyle, tüm dünya geneli 

olmaktadır. Oysa 20-30 yıl önce dahi bu türden hastalıklar, Ebola örneğinde olduğu gibi, ilk 

çıktığı yerle sınırlı kalabiliyordu. Ancak daha önce de ifade edildiği üzere, ulaşım alanındaki 

gelişmeler sonucunda dünya üzerindeki en uzak noktalara dahi ulaşma süresinin saatler 

seviyesine düşmesi, küresel göç, yasadışı insan kaçakçılığı ile turizm ve ticaret gibi konular 

sebebiyle artan nüfus hareketliliği salgın hastalıkların hızlı bir şekilde ve hastalık belirtilerinin 

henüz ortaya çıkmadığı kuluçka dönemindeyken taşınmasını sebep olmaktadır. Bunun 

sonucundaysa etkin önlem alma için geç kalınmaktadır. Bunun sonucunda da salgın hastalıklar 

hızlı bir şekilde sınırları geçip, ülkelere yayılmaktadır. Bu da küresel salgınları ve artan 

maliyetlerini bir güvenlik sorunu haline getirmektedir. Çünkü kitlesel ölümler, ekonomik ve 

sosyal kayıplar sonucunda mevcut ekonomik ve idari düzenin aksaması yüzünden salgın 

hastalıklar ulusları ve bölgeleri istikrarsızlaştırma potansiyeli kazanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler : Güvenlik, Ulusal Güvenlik, Salgın Hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO). 
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TÜRKMEN TÜRKÇESİ ve TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA BİRLEŞİK 

SÖZCÜKLERDEKİ YALANCI EŞ DEĞERLİK1 

 

Maya YYLMAZ 

Kırıkkale Üniversitesi 

0000-0003-1491-8747  

ÖZET 

Yalancı eşdeğerlik kavramı lehçeler arasında görülen, dilbilimcilerin ve aktarıcıların karşısına 

sıklıkla çıkan bir sorundur. Bu kavram kaynak metinden hedef metine, iki lehçe arasında ses ve 

şekil bakımından aynı olan veya aynı kökten türediği düşünülen sözcüklerin farklı anlam 

alanlarına karşılık gelmeleri olarak tanım görmektedir. Bu bağlamda diğer tüm lehçeler 

arasında olduğu gibi Oğuz grubunda bulunan Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında 

da yalancı eş değer sözcüklere rastlanmaktadır. Alanyazında görülen yalancı eş değer kelimeler 

anlam alanlarının örtüşme durumuna göre genellikle tam ve kısmî yalancı eş değer olarak iki 

başlıkta ele alınmaktadırlar. Tam yalancı eşdeğerlikte sözcüğün anlam alanın lehçeler arasında 

hiç örtüşmemesi gerekirken kısmî yalancı eşdeğerlikte bu, iki durumda incelenir. Birinci 

durumda sözcük temel anlamının yanında farklılık taşıyan başka bir anlam kazanabilir; ikinci 

durumda ise anlam daralması ya da anlam genişlemesine uğrayabilir. Sonuçta anlam alanının 

örtüşmesi kısmî olarak gerçekleşebilir. Ayrıca kısmî yalancı eşdeğerlikte, lehçelerden 

hangisinin kaynak hangisinin hedef olarak seçilmesi de konuyu incelerken önemlidir. 

Alanyazında sadece tekil sözcük düzeyinde ele alınan bu kavramın birleşik sözcüklerle de 

meydana geldiği tespit edilmiştir. Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan yapılar olarak 

birleşik sözcükler, dilde yeni sözcük türetme yöntemlerinden biridir ve biçimbilim ile söz 

diziminin her ikisinin de inceleme alanındadır. Birleşik sözcük düzeyinde yalancı eşdeğerlik 

ise alanyazında henüz incelemeye tabi tutulmamıştır. Bu bildiride hedef lehçe olarak Türkiye 

Türkçesi, kaynak lehçe olarak da Türkmen Türkçesi seçildiğinde, birleşik sözcüklerde görülen 

yalancı eşdeğerlik durumu tam ve kısmî olup olmamasına göre incelenmiştir. İki kelimenin bir 

araya gelerek yalancı eşdeğer bir görünüm kazanması kelimelerden ilkinin, ikincisinin veya her 

ikisinin de hedef lehçede yalancı eşdeğer görünümü taşıyor olmasından da ileri gelebilir. 

Çalışma her üç durumu ele alan örneklerle açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Yalancı Eşdeğerlik, Birleşik 

Sözcükler 

 

 
1 Bu bildiri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Prof. Dr. 

Ahmet KARADOĞAN danışmanlığında yürütülen “Türkiye Türkçesi Türkmen Türkçesi Arasında Karşılaştırmalı 

Bir Eşdizimlik Çalışması” isimli tezden üretilmiştir. 
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FALSE EQUIVALENT IN UNITED WORDS BETWEEN TURKMEN TURKISH AND 

TURKEY TURKISH 

ABSTRACT 

The concept of false equivalence is a common problem encountered by linguists and 

transmitters among dialects. This concept is defined as the correspondence of the different 

meaning areas of the words that are the same in terms of sound and shape between the two 

dialects, from the source text to the target text, or that are thought to be derived from the same 

root. In this context, as well as all other  dialects, in Oguz group Turkmen Turkish between 

Turkey Turkish are found false equivalent words. False equivalents seen in the literature are 

generally considered under two titles as complete and partial false equivalents, depending on 

the overlap of their meaning fields. In complete false equivalence the word should not overlap 

at all between the dialects of the meaning taker, whereas in partial false equivalence this is 

examined in two cases. In the first case, the word can acquire a different meaning besides its 

basic meaning; In the second case, it may undergo meaning narrowing or meaning widening. 

Consequently, the overlap of the semantic domain may occur partially. In addition, it is 

important to choose which of the dialects as the source and which is the target in partial false 

equivalence. 

It has been determined that this concept, which is considered only at the singular level in the 

literature, also occurs with compound words. Compound words, as structures formed by the 

combination of more than one word, are one of the new word derivation methods in language 

and are in the field of study of both morphology and syntax. False equivalence at the compound 

word level has not been examined in the literature yet. In this paper, as the destination of Turkey 

Turkish dialect, the dialect when the source is selected as the Turkmen Turkish, false 

equivalence situation seen in compound words are analyzed according to whether full and 

partial. The fact that two words come together and gain a false equivalent appearance may be 

due to the fact that the first, second, or both of the words have a false equivalent appearance in 

the target dialect. The study is explained with examples dealing with all three cases. 

Keywords: Turkmen Turkish, Turkey Turkish, False Friend, United Words 
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RESEARCH ARTICLE WRITING HAS HIGH QUALITY IMPACT FACTOR 
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Assistant Professor, Department of Biotechnology, Sri Padmavati Mahila VisvaVidyalayam 

(Women’s) University, Tirupati,AP. 

 

Abstract 

In most of the medical sciences and other related life sciences, the significance of review 

articles acquaintance has been rising.  The beginning of any article writing perceived with title 

and later summary of the study.  The abstract is a modest way of description of the entire paper.  

The statement of the problem determined after reading several abstracts to update their 

knowledge and generate guidelines about the relevant topic of their study interest. The foremost 

purpose of writing a review is to update latest information and make it available for all 

interested researchers. Through the information available every person would be able to raise 

an imperative research question and state problem of research. It is conscientious that every 

author has to publish the review article in a journal which is most valued so that it can be read 

far and wide and later cited by various others for foster research.  The index of quality of writing 

is based on the Impact factor (IF). It is being most significantly employed not only for ranking 

and estimating the journals value but also for the purpose of judging the academic performance 

of the author and the quality of extent to which an individual author approaches for publication. 

In comprehension, our review article emphasizing that while writing a review, the best method 

is to distinctively focus on our fixed ideas, to use an apt procedure and critical approach to the 

literature and finally to express our theme of findings in an elegant and attractive way. 

Key words:  Medical sciences, Article writing, Publication, Impact Factor, Research problem. 
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Özet 

Çeviri edinci; metin edinci, kültür edinci, dil edinci ve kuram bilgisi gibi birçok alt edinçten 

oluşan bir üst edinçtir. Bu edinçler içerisinde dil edinci, çeviri edincinin en önemli alt edincidir. 

Çeviri edinci dil edincine, dil edinci ise çeviri edincine katkı sağlayarak birlikte birbirine paralel 

bir gelişim süreci ortaya koyarlar. Çeviri edincinin en önemli alt yapısını oluşturan dil edinci 

ise kendi içerisinde gramer, yazma, konuşma, okuma, dinleme gibi birçok yetiyi barındırır. Dil 

edincinin bu yetileri içerisinde gramer yetisi ayrı bir yere sahiptir. Zira çeviri etkinliğinde en 

önemli sorunlardan biri olarak ana dilde ve yabancı dilde yer alan gramer yetisi eksikliği 

görülmektedir.  

Bu çalışmada bir üst edinç olarak çeviri edinci ve çeviri edincinin önemli bir alt alanı olan hem 

ana dil hem de yabancı dil edinci açıklanarak bu konudaki görüşlere yer verilmiştir. Çeviri 

edinci ve dil edinci süreçlerinde bu iki alanın birbirine sağladığı katkılar üzerinde durulmuştur, 

dil edincinin çeviri edinci açısından ne denli önemli olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Çeviri 

eyleminde yaşanan dil edinci ve çeviri edinci problemleri ve bunların nedenleri açıklanmıştır. 

Dil edincinde önemli bir yere sahip olduğu var sayılan ana dil, yabancı dil ve gramer yetisinin 

çeviri etkinliği açısından önemi üzerinde durulmuş ve bu bağlamda ortaya çıkan sorunlar 

açıklanmıştır. Ayrıca gramer yetisinin çeviri edinci bağlamında gerekliliği üzerindeki 

açıklamalar ile sadece dil öğrenme aşamasında değil çeviri etkinliği sürecinde de bu yetinin 

geliştirilmesi gereken nitelikte olduğundan bahsedilmiştir. Sonuç olarak ders içi deneyimlerden 

yola çıkılarak gramer yetisinin hem yabancı dil öğrenmede hem de çeviri eyleminde olmazsa 

olmaz bir unsur olduğu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri edinci, dil edinci, gramer, yeti, çeviri etkinliği 
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BAŞARILI KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK FARKLI EĞİTİM 

KADEMELERİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 
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Cihan SERT 
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ORCID: 0000-0002-5602-1156 

Fatma Kübra TAŞDERE 

ORCID: 0000-0001-7576-9277 

 

ÖZET 

Bu araştırmada başarılı kaynaştırma uygulamalarına yönelik farklı eğitim kademelerinde 

çalışan öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim-

öğretim yılı Ağrı ilinde araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 12  (% 6,0) okul 

öncesi, 73 (% 36,3) ilkokul, 94 (% 46,8) ortaokul ve 22 (% 10,9) lise kademesinde görev yapan 

toplam 201 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırma verileri kartopu örneklem yöntemiyle 

toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin başarılı kaynaştırmaya 

ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Yarı 

Yapılandırılmış Görüş Formu” ve öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının başarısını 

etkileyen etmenlerin değerlendirilmesine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla da 

Ahmetoğlu, Ünal ve Ergin (2016) tarafından geliştirilen “Kaynaştırma Uygulamalarının 

Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada karma metot kullanılmıştır. 

Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeğinde başarılı kaynaştırmayı 

etkileyen etmen olarak 10 alt boyut yer almaktadır. Bunlar; öğretmenler, rehber öğretmenleri, 

okul yöneticileri, Rehberlik Araştırma Merkezi, normal gelişim gösteren öğrenciler, mevzuat 
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ve yönetmelikler, fiziki koşullar, aileler, uygulama ve sivil toplum örgütleridir. Bu çalışmada 

öğretmenlerin bu 10 etmenin başarılı kaynaştırmada ne kadar önemli olduğunu 

değerlendirmeleri istenmiş, ardından bu konuda hazırlanmış olan Yarı Yapılandırılmış Görüş 

Formunda vermiş oldukları yanıtlarla karşılaştırması yapılmıştır. Nitel verilerin analizi için 

farklı eğitim kademelerindeki öğretmenlerin yarı yapılandırılmış görüş formuna vermiş 

oldukları yanıtların çözümlenmesi için içerik analiz tekniği, nicel verilerin analizi için SPSS-

25 istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin başarılı 

kaynaştırmayı tanımlama konusunda oldukça yeterli bilgiye sahip oldukları ancak başarılı 

kaynaştırmayı etkileyen etmenlere yönelik görüşlerinin oldukça farklı olduğu, birbirinde farklı 

görüşler belirttikleri tespit edilmiştir. Ayrıca farklı kademelerdeki öğretmenlerin en az 

kısıtlayıcı ortamda, normal gelişim gösteren öğrencilerle birlikte eğitim alan özel gereksinimli 

öğrencinin gelişimini destekleyerek, toplumda bir yer edinmesinin sağlanmasını daha fazla 

önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Başarılı kaynaştırma, kaynaştırmayı tanımlama, öğretmen, eğitim 

kademeleri 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİSİNE 

YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BETİMSEL 

AÇIDAN İNCELENMESİ  

 

Halime Kübra TÜRKÖZ 

Trakya Üniversitesi 

ORCID: 0000-0001-5122-1311 

Yakup BURAK 

Trakya Üniversitesi 

ORCID: 0000-0002-0640-4749 

Cihan SERT 

Gazi Üniversitesi 

ORCID: 0000-0002-5602-1156 

ÖZET 

Öğrenciler ilkokula başladıklarında hızlı ve yoğun bir biçimde akademik becerilere maruz 

kalmaktadır. Bununla beraber bazı öğrenciler, bireysel farklılıklarından ve/veya öğrenme 

hızlarından dolayı akademik becerilerde akranlarına göre geri kalabilmektedir. Akademik 

becerilerde en fazla zorluk yaşayan grubun başında öğrenme güçlüğü olan öğrenciler 

gelmektedir. İlkokulda öğretmenlerin akademik becerilerde çok hızlı bir biçimde ilerlemesi ve 

öğrenme güçlüğü olan çocuklara da tanının en erken ilkokul birinci sınıfın sonunda konulması 

olumsuz bir durum olarak görülmektedir. Bu durum erken dönemde öğrenme güçlüğü 

belirtilerini gösteren çocukların uygun eğitim olanaklarından yararlanmalarını 

geciktirmektedir. Bu gerekçeyle öğrenme güçlüğü belirtisi gösteren çocukların mümkün 

olduğunca en erken dönemde tespit edilmesi ve bu gruba okul öncesi dönemde uygun müdahale 

veya uyaranlar sağlanması; ilkokul dönemine gelindiğinde öğrenme güçlüğü olarak tanılanan 

öğrenci sayısını azaltacağı veya öğrenme güçlüğü belirtilerini hafifleteceği düşünülmektedir.  

Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarında öğrenme güçlüğü belirtisine yönelik 

Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında okul 

öncesi dönem öğrenme güçlüğü erken belirtilerine yönelik; a) kullanılan ölçme araçları, b) 

müdahale çalışmaları ve c) tarama veya görüş bildiren çalışmalar olmak üzere üç kategoride 

incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. 
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Doküman analizi yöntemi, üzerinde çalışılması planlanan araştırmaya yönelik toplanan 

dokümanların analiz edilmesi ve sınıflandırılmasını içermektedir. Araştırmada bilimsel 

çalışmaların belirlenmesi için ulusal tez merkezi (Yöktez), ulusal veri tabanları (ULAKBİM) 

ve GoogleAkademik veri tabanları kullanılmıştır. Çalışmada tarama motoruna “öğrenme 

güçlüğü belirtileri”, “erken çocuklukta öğrenme güçlüğü”, “okul öncesinde öğrenme güçlüğü”, 

“erken özel öğrenme güçlüğü”, “özgül öğrenme güçlüğü belirtileri”, “erken dönem disleksi”, 

“erken dönem diskalkuli” ve “erken dönem disgrafi” kelimeleri aranmıştır. Bu kapsamda 2000-

2020 yılları arasında Türkiye’de 30 bilimsel çalışmaya ulaşılmış, ancak bunlardan 13’ü 

doğrudan çalışma kapsamına girmemesi nedeniyle bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu 

araştırma 17 çalışmayla sınırlandırılmış, Türkiye’de bu konuda sınırlı sayıda çalışmanın 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: okul öncesi dönem, öğrenme güçlüğü, özgül öğrenme güçlüğü, erken 

belirti 
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SAĞLIKTA KÜLTÜREL BAŞKALIK VE ŞAMANİK SEMBOLLERİN KULLANIM 

ÖRNEĞİ 

Yasemin Oğuz Güner  
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yaseminoguz@akdeniz.edu.tr – 0000-0003-1508-2988 

Eyyüb Ensari Cicerali 
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ÖZET 

Dünyada bireylerin hastalık ve sağlık algısı bireysel, toplumsal ve kültürel özellikleriyle 

başkalaşmaktadır. Hastalıktan korunma ve tedavi uygulamalarının gelenek, görenek, inançlarla 

farklılaştığı yaklaşımlar, evrensel bilimin gerçekleri altında yaşamaya devam etmektedir. Bir 

toplumda hastalık olarak algılanan semptomlar bir başka toplumda algılanmayabilmektedir. 

Bireysel özelliklerin, fizyolojik dayanıklılık ve vücut direnci gibi özelliklerin dışında toplumu 

oluşturan kültürel özellikler nedeniyle hastalık algısı, tutum ve davranışları da değişmektedir. 

Hastalık, biyolojik olduğu kadar sosyo-kültürel değerlendirme içerisinde olup, bireylerin 

günlük görev ve rollerini yerine getirememesi şeklinde kavramsallaştırılır. Bu bağlamda 

hastalığın dünyadaki insidansının yoğunlaştığı belli demografik özellikler çerçevesinde ele 

alarak hastalık algısındaki farklı kültürlerdeki örnekleri ortaya koymak ve konuyla ilgili olarak, 

kadim Türk kültürünü inceledik. Kültürümüze ait hastalık üzerine Şamanik uygulamalarda 

kullanılan semboller ve uygulamalardan yola çıkarak, kültürel başkalığı örneklendirmek 

istedik. Konuyla ilgili alanyazın araştırmalarından yapılan derlemedeki temel amaç kültürel 

farkındalığı sağlık alanındaki önemini vurgulamaktır. Sağlık kurumu, toplumsal yapıyı 

oluşturan aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset gibi diğer kurumlarla karşılıklı etkileşir. Sağlık 

personeli ve hasta ilişkilerini,  toplumdaki hastalıkların dağılımını, toplum sağlığı ve sağlık 

politikalarının düzenlenmesi, kültürün, ırkın ve coğrafyanın özelliklerine göre planlanması 

gerekir. Küreselleşmeyle birlikte artan hareketlilik farklı kültürleri yan yana yaşama ortamını 

oluşturmuştur. Bu bağlamda pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da bazı sorunlar 

yaşanmaktadır. Sağlık çalışanının farklı kültürden bireylere sağlık hizmeti sunabilmesinde, 

kültürel farkındalığının bilinmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Dünyada tıbbi gelişmeler 

ve tedavilerin yanı sıra holistik yaklaşımdan da faydalanılmaktadır. Özellikle yaşam kalitesini 

düşüren kronik hastalıkla yaşamını sürdüren hastalarda, stresle baş etme yöntemi olarak 
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maneviyattan faydalanmasının ruhsal rahatlamayı sağladığı yönündeki uygulamalarda kadim 

bilgilerden faydalanıldığı bilinmektedir. Çalışmamızda hastalık algısının değişmesinde kültürel 

bilgilerin yeri üzerinde durulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Hastalık, Hastalık algısı, Sağlık, Kültür, Sağlık Sosyolojisi, Sağlık 

Hizmeti.  

ABSTRACT  

Individuals' perception of illness and health in the world changes with their individual, social 

and cultural characteristics. Approaches in which disease prevention and treatment practices 

differ with traditions, customs and beliefs continue to live under the realities of universal 

science. Symptoms perceived as illness in one society may not be perceived in another society. 

Disease perception, attitudes and behaviors also change due to the cultural characteristics that 

make up the society in addition to individual characteristics, physiological endurance and body 

resistance. The disease is in a socio-cultural evaluation as well as biological, and it is 

conceptualized as the inability of individuals to fulfill their daily duties and roles. In this 

context, we analyzed the ancient Turkish culture in relation to the subject and to reveal the 

examples of different cultures in the perception of the disease by addressing the disease within 

the framework of certain demographic characteristics where the incidence of the disease in the 

world is concentrated. Based on the symbols and practices used in shamanic practices on the 

disease of our culture, we wanted to exemplify cultural differentiation. The main purpose of the 

review made from the related literature researches is to emphasize the importance of cultural 

awareness in the field of health. The health institution interacts with other institutions such as 

family, education, religion, economy, politics that make up the social structure. Healthcare 

personnel and patient relationships, the distribution of diseases in the society, public health and 

health policies should be arranged according to the characteristics of culture, race and 

geography. Increasing mobility with globalization has created the environment for living 

different cultures side by side. In this context, there are some problems in the field of health, as 

in many other areas. It is thought that it is important to know the cultural awareness of the health 

worker in providing health services to individuals from different cultures. In addition to medical 

developments and treatments in the world, a holistic approach is also used. It is known that 

ancient knowledge is used in practices that make use of spirituality as a method of coping with 

stress, especially in patients who continue their lives with chronic diseases that reduce their 
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quality of life. In our study, the place of cultural knowledge in changing the perception of 

disease is emphasized. 

Keywords: Illness, Disease perception, Health, Culture, Health Sociology, Healthcare. 
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ÖZET 

Türkiye ve Dünyada organ ve doku naklinin sosyal, dini, yasal, ekonomik, psikolojik ve etik, 

sorunları nedeniyle “toplumsal bir sağlık sorunu” olmaya devam etmektedir. Farklı ülkelerde 

kadavra ve canlı donör oranları değişmekle birlikte İspanya açık ara farkla Türkiye’nin çok 

önünde verilere sahiptir. Canlı vericili nakillerin çoğunlukla yapıldığı ülkemiz için en önemli 

sorun, yetişmiş uzmanlarımızın başarılı nakil oranlarına rağmen, yetersiz organ bağışının 

oluşudur. Dolayısıyla multidisipliner çalışmaların organ bağışını etkileyen başlıca faktörleri 

konusunda proje geliştirmeleri çok önem arz etmektedir. Anketler kişilerin organ yetmezliği ve 

yaşam kalitesi ile ilgili tanık olmadıkları ya da deneyimlemedikleri zaman, konuya daha ilgisiz 

yaklaştıkları ve bu konuda bilgi edinmeye yanaşmadıklarını göstermektedir. Bu nedenle 

kişilerin “doğru bilgi ve bağış isteği” arasında çelişkili ifadelerine rastlanmaktadır. 

Deneyimlemek ya da empati kurma üzerinde hayal ettirmek amacıyla kişileri organ bağışı 

konusunda düşünmeye itmek amacıyla yaptığımız çalışmanın sonuçlarının önemli olacağını 

düşünmekteyiz. Mevcut çıkarımların değiştirilmesi için farkındalığı bir başka seviyeye taşımak 

ve bu konuda yeni sorularla doğru bilgiye yöneltmenin etkili olacağını düşünerek araştırma 

evrenini 2020- 2021 eğitim öğretim yılında farklı üniversite ve bölümlerde okuyan öğrenciler 

oluşturdu. Örneklemi ise hazırladığımız 21 soruluk anketi cevaplayan öğrenci ve yakınları 

oluşturdu. Toplam 274 kişinin katılımından elde edilen online uygulanılan anket sonuçlarını 

değerlendirdik. Çalışmanın sınırlılığı ise kısa sürede ve kısıtlı Covid-19 şartlarında 

gerçekleştirilmesi ile sağlık ve sosyal bilimlerde okuyan öğrencilere anketin uygulanması oldu. 

Ortalama anket uygulama süresi 04.09sn olduğu belirlenmiştir. Soruların tamamında katılım 
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olmuş, boş bırakılan soru olmamıştır. Çalışma sonunda; organ bağışının yetersizliği ve önemi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olsalar da bağış yapma konusunda harekete geçmedikleri, 

yardımlaşmayı önemsedikleri halde yakın çevrelerine verici olmada daha istekli oldukları 

ancak organ yetmezliği geliştiğinde ise bekleme listesine kayıt olacaklarını belirtmişlerdir. 

Dinen bir engelin olmadığını, hayatta kalmak ve çocuğunu yaşatabilmek için bağışçıya 

minnettar olacağını düşünenler belirgin ölçüde yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak düşünce ve 

davranışın organ bağışı konusunda net olmaması organ bağışı oranlarının düşük olmasını 

açıklamaktadır. Yaygın litaratür Türkiye’de en büyük engelin din olduğunu gösterse de 

yaptığımız çalışmada dinin organ bağışında engel olduğu görüşün geçerliliğini kaybettiği ancak 

bilgisizlikten kaynaklanan karar vereme sorununun devam ettiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Organ Bağışı, Organ Nakli, Davranış, Empati, Organ Bağışı Eğitimi. 

ABSTRACT 

Organ and tissue transplantation in Turkey and the world of social, religious, legal, economic, 

psychological and ethical, due to problems of "social health problem" continues to be. Different 

countries in the cadaver and living donor exchange rates Search Although Spain is by far 

Turkey has a lot in front of the data. The most important problem for our country, where live 

donor transplants are mostly performed, is the insufficient organ donation despite the successful 

transplantation rates of our trained specialists. Therefore, it is very important for 

multidisciplinary studies to develop projects on the main factors affecting organ donation. 

Surveys show that when people do not witness or experience organ failure and quality of life, 

they approach the subject less and do not want to learn about it. For this reason, contradictory 

expressions are encountered between “correct information and donation request”. We think that 

the results of our work to get people to think about organ donation in order to experience or 

imagine empathy will be important. Considering that it would be effective to take awareness to 

another level and direct correct information with new questions in order to change the existing 

inferences, the research universe was formed by students studying in different universities and 

departments in the 2020-2021 academic year. The sample consisted of the students and their 

relatives who answered the 21-question questionnaire we prepared. We evaluated the results of 

the online surveys obtained from the participation of 274 people in total. The limitation of the 

study was that it was carried out in a short time and under limited Covid-19 conditions, and the 

questionnaire was applied to students studying in health and social sciences. It was determined 

that the average survey application time was 04.09 seconds. All of the questions were 
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participated, there were no questions left blank. At the end of the study; They stated that 

although they have sufficient information about the insufficiency and importance of organ 

donation, they do not take action to donate, they are more willing to be donors to their close 

circles even though they care about helping them, but when organ failure develops, they will 

be registered on the waiting list. Those who thought that there was no religious obstacle and 

would be grateful to the donor in order to survive and keep their children alive were found to 

be significantly higher. As a result, thoughts and behaviors are not clear about organ donation, 

this explains the low rate of organ donation. Common chemical literature it was found that the 

biggest obstacle in Turkey's religion is widely but is of the opinion that we do in religious 

obstacles to organ donation but lost its continued validity study of the problems arising from 

ignorance to reach a decision. 

Keywords: Organ Donation, Organ Transplantation, Behavior, Empathy, Organ Donation 

Education. 
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ÖZET 

Yabancı dil öğretiminde amaç yalnızca dilin okuma, yazma, anlama, anlatma gibi temel 

becerilerini kazandırmak değildir. Hedef dil öğretilirken aynı zamanda o dilin beslendiği ve 

beslediği kültürün ve kültürel altyapının da öğretilmesi amaçlanmalıdır. Dil öğrenmenin genel 

temayülü üzere öğretilen yabancı bir dilin, yabancı kültürü de beraberinde getirmesi 

kaçınılmazdır.  Dilin kültürünü öğrenmeden, dile tam anlamıyla vakıf olunamayacağı gerçeği 

dil öğretim setlerinde dikkate alınması gereken en önemli hususlardandır. 

Yabancılara Türkiye Türkçesi öğretimi amaçlı  birçok dil öğretim setleri ve malzemeleri 

kullanılmış, edinilen tecrübeler yeni çalışmalara aktarılmıştır. Binlerce on binlerce insanın 

Türkçeyi bu kaynaklar yardımıyla öğrendiğini düşünürsek aynı zamanda kültürümüzle tanışmış 

olmalarını varsaymamız gerekir. Bu tanışmanın olumlu sonuçlar doğurması adına, bu 

kaynaklarda gerek dilsel gerekse görsel göstergelerin aktarım gücü düşünülerek bilinçli bir 

şekilde seçilmesi önem arz etmektedir. 

Göstergebilim, F. De Saussure ile şekillenen geçmişiyle bugün itibariyle disiplinler üstü 

özellikleriyle önemli bir referans olarak öne çıkmaktadır. Saussure, C. S. Peirce, R. Barthes, R. 

Jakobson, C. Metz, N. Chomsky, P. Wolen, J. Derrida vb. başta  olmak üzere  birçok bilim 

adamının  dilden-edebiyata, felsefeden-psikolojiye, mimariden-matematiğe, iletişimden-

sinemaya, reklama, fotoğrafa, beden diline, görsel tasarımlara vb. kadar birçok alanda anlam 

aktarımını, görsel mesaj vermeyi, iletişim gerçekleştirmeyi, estetik zevk paylaşımını, bilgi alış-

verişi sağlamayı vb. çeşitli  göstergeler yoluyla yapmanın mümkün olduğunu öne çıkarmaları 

göstergebilimin faaliyet alanını genişletmiştir.  Yani dilsel bir öge olan sözcükler de, doğal bir 

olay olan güneşin doğup batması, ateşi belirten duman da, yağmur bulutlarının karartısı da, bir 

ülkenin bayrağı da, bir futbol takımının amblemi de, bir ülkenin somut ve soyut kültürünün 

ürünleri olan mimari de, sanat da, folklorik birçok unsur da, dini ve milli göstergeler de, bir 

tiyatro sahnesindeki kostüm ve tasarımlar da, kısa ya da uzun metrajlı bir filmin mekanı ve 

karakterleri de göstergebilim açısından anlamlandırmanın bir yoludur.  

Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretiminde güncel bir  set olan “Yedi İklim” öğretim 

setinin başlangıç kitabı olan “A1” düzeyi ders kitabı içerisinde, dilsel göstergeleri daha kalıcı 

kılarak anlamlandırma ve  kültür aktarımı adına tercih edilen görsel göstergelerin (somut ve 

soyut kültürel miras  seçkileri)  göstergebilimsel yaklaşımla  çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çözümlemeyle,  bu sette tercih edilen görsel göstergelerin yananlamsal derinliğinin, mitsel alt 
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yapısının, metaforik gücünün ve metonimik çağrışımlarının  kültür aktarımına katkısı da 

tartışmaya açılacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti 

“A1”  Düzeyi, Kültür Aktarımı, Göstergebilimsel Çözümleme, Görsel (Görüntüsel) Göstergeler 

vb.  

 

“YEDİ İKLİM / SEVEN CLIMATES” TURKISH TEACHING SET IN “A1” LEVEL 

COURSE, CULTURE TRANSFER, IN TURKISH TEACHING, THROUGH VISUAL 

INDICATORS 

 

ABSTRACT 

 The aim of foreign language teaching is not only to teach the basic skills of the language 

such as reading, writing, comprehension, and expression. While teaching the target language, 

it should also be aimed to teach the culture and cultural background that that language is 

nurtured and nurtured. It is inevitable that a foreign language taught with the general tendency 

of language learning will bring along a foreign culture. The fact that one cannot fully understand 

the language without learning the culture of the language is one of the most important issues to 

be taken into account in language teaching sets. 

 

 Foreign language teaching in Turkey Turkish teaching kits and materials used for many, 

the experience gained was transferred to a new study. Considering that thousands of tens of 

thousands of people have learned Turkish with the help of these resources, we must assume that 

they have also met our culture. In order for this meeting to have positive results, it is important 

to choose consciously both linguistic and visual indicators in these sources, considering the 

transfer power. 

 

 With its past shaped by F. De Saussure, semiotics stands out as an important reference 

with its supradisciplinary features. Saussure, C. S. Peirce, R. Barthes, R. Jakobson, C. Metz, N. 

Chomsky, P. Wolen, J. Derrida etc. many scientists, especially from language-literature, 

philosophy-psychology, architecture-mathematics, communication-cinema, advertising, 

photography, body language, visual designs, etc. meaning transfer, visual message giving, 

communication, aesthetic pleasure sharing, information exchange etc. in many fields. 

Demonstrating that it is possible to do it through various indicators has expanded the scope of 

semiotics. In other words, the words which are a linguistic element, the rising and setting of the 

sun, the smoke indicating fire, the darkening of the rain clouds, the flag of a country, the emblem 

of a football team, the products of the concrete and abstract culture of a country, both 

architecture and art. , many folkloric elements, religious and national signs, costumes and 

designs in a theater stage, the setting and characters of a short or feature film are also a way to 

make sense in terms of semiotics. 

 

 In this study, in the "A1" level textbook, which is the starting book of the "Seven 

Climates / Yedi İklim" teaching set, which is a current set in teaching Turkish to foreigners, the 

semiotics of the visual indicators (concrete and abstract cultural heritage selections) preferred 
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for the purpose of making the linguistic signs more permanent It is aimed to be analyzed with 

the approach. With this analysis, the contribution of the connotative depth, mythical 

substructure, metaphoric power and metonymic connotations of the visual indicators preferred 

in this set will be discussed. 

 Keywords: Teaching Turkish to Foreigners, Seven Climate Turkish Teaching Set “A1” 

Level, Cultural Transfer, Semiotic Analysis, Visual Indicators etc. 
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MANASTIR VİLAYETİNDE MUHBİRLİK (MART-NİSAN 1905) 

INTELLIGENCE IN THE PROVINCE OF BITOLA (MARCH-APRIL 1905) 

 

Mustafa Koç  

İstanbul Üniversitesi, Doktora Öğrencisi 

0000-0001-6441-6273   

Hatice Özkan 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Doktora Öğrencisi 

0000-0003-0583-1084 

ÖZET  

Bu çalışma Mart-Nisan 1905 sürecinde Vilayet-i Selâse’nin güneybatı kanadını oluşturan 

Manastır vilayetinde meydana gelen ihbar faaliyetlerini konu edinmektedir. Herhangi bir 

konuda çeşitli sebep veya kaygılarla ihbarı gerçekleştiren yahut teşebbüs eden her birey 

muhbirdir. Kazanılan bir hüviyet olarak muhbir -muhbirlik- kavramı, fayda-zarar 

ölçeklendirmesi bağlamında iki yönlü bir eylem görünümündedir. Bu çift yönlü görünüm 

edinilen kimliğin -tarafların söylemlerince- niteliğini de belirlemektedir. Haberi muhbir 

aracılığıyla edinen otorite tarafından makbul olarak tanımlanan muhbirler, hilafına hareket 

ettiği fert ya da cemiyetler tarafından hain, gammazcı, ispiyoncu olarak sıfatlandırılır. XX. 

yüzyıl itibariyle Osmanlı İmparatorluğunda muhbirler, asayişi bozmak suretiyle doğrudan 

imparatorluğun ilelebet var olma doktrinine (ebed-müdded) saldıran unsurların faaliyetleri, 

uygunsuz konuşma, silah, cephane, muzır evrak ve firarilerin takibi, yolsuzluk gibi geniş 

sosyopolitik bir yelpazede -birbirinden oldukça bağımsız hususlarda- merkezi otoriteyi 

bilgilendiren maaş, mükafat, yevmiye ile istihdam yahut istifade edilen istihbarat unsurları 

olarak yerlerini almışlardır.  Osmanlı arşiv vesikaları incelendiğinde sahada bulunan her 

muhbirin adının işten doğan risk hasebiyle kayıt altına alınmadığı görülmektedir. Eylem 

sağlayıcı kişilerin yanı sıra, eylemi gerçekleştirenlerin de hüviyetlerini açık etmemek 

hususunda dikkati olduğu söylenebilir; örneğin şikâyet ihbarlarının bir kısmında bireyler 

idarecilerin yaklaşımına benzer şekilde “vatanperver bir muhbir, sadık-ı devlet bir bendeniz” 

gibi mahlaslar ile hüviyetlerini gizli tutmuştur. Temel konstitüyonu mesturiyet olan muhbir 

kişilerin ifşa olmaları durumunda canlarına kastedilmiş, ayrıca fundamental yapının muhafazası 

amacıyla zaman zaman tedbir maksatlı iskân edilmişlerdir. Manastır vilayetinde 1905 senesinin 

Mart ve Nisan aylarında muhbirlerden elde edilen haberlerin asayiş meseleleri üzerine 

yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. Yanı sıra vilayette ihbarların değerlendirilmesi, asılsız 

olanların elenmesi, hürriyet gibi vaatlerle muhbir devşirme ve operasyonel süreçlerin başat 

faktörünün güvenlik birimleri olduğu açıkça saptanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Manastır, istihbarat, muhbir. 
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ABSTRACT  

This study focuses on the reporting activities that took place in the province of Bitola, which 

formed the south-western wing of Vilayet-i Selâse, during the period of March-April 1905. 

Every individual who attempts to report or reports on any subject for various reasons or 

concerns is an informant. The concept of informant-informing as an acquired identity appears 

to be a two-sided action in the context of benefit-loss scaling. This two-sided appearance also 

determines the quality of the acquired identity –according to the statements of the parties. 

Informants, who are considered as acceptable by the authority that receives the news through 

the informant, are classified as traitor, delator or spy by individuals or societies against whom 

they act. As of 20th century, informants in the Ottoman Empire took their place as factors of 

intelligence who informed the central authority and who were employed or made use of with 

salary, reward, wage about issues independent from each other- in a wide socio-political range 

from the activities of elements directly attacking the empire’s external existence doctrine (ebed-

müdded) by disturbing the order, inappropriate speech, weapons, ammunition, following 

obscene publications and fugitives and corruption. When Ottoman archive documents are 

examined, it can be seen that the name of each informant in the field was not recorded due to 

the risks arising from work. It can be said that in addition to the people who provided the action, 

those who performed the action were also careful about not revealing their identity; for 

example, in some of the complaint notices, individuals kept their identities secret with 

pseudonyms such as “muhbir-i sadık, vatanperver bir muhbir, sadık-ı devlet bir bendeniz” 

similar to the approach of administrators. In case of disclosure, informants whose basic 

constitution was secrecy were killed, and sometimes they were resettled for precaution purposes 

in order to preserve the fundamental structure. The fact that the news received from informants 

in March and April 1905 in the province of Bitola focused on public order issues draws 

attention. In addition, it is clearly determined that security units are the dominant factors of 

evaluation of reports, elimination of those which are unfounded and informant recruitment and 

operational processes with promises such as freedom in the province.  

 Key Words: Bitola, intelligence, informant. 
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ASKERİ TARİH YAZIMINDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ 

(1916-1938) 

Dr. Barış BORLAT 

ÖZET 

Çanakkale Muharebeleri 19 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir. 

Muharebelerin etkileri ise günümüze kadar sürmüştür. Bu önemli tarihsel sürecin yazımına ise 

muharebeler devam ederken başlanmıştır. Askeri tarih yazımının da başlangıcını oluşturacak bu sürecin 

en temel kaynağını ise harp cerideleri ve harp raporları teşkil etmiştir. Ancak dönemin sistematik bir 

yazım süreci Enver Paşa’nın 11 Nisan 1916 tarihli emri ile kurulmasına başlayan Harp Tarihi 

Komisyonunun çalışmaları olmuştur. Komisyon, kuruluş gerekçesini de teşkil eden Çanakkale 

Muharebeleri yazımı ile çalışmalarına başlamıştır. Bu durum aynı zamanda ilk Türk resmi askeri tarih 

yazımının da başlangıcını oluşturmuştur. Komisyon çalışmalarından bağımsız ama bir yanı ile de bu 

çalışmaları desteklemek amacıyla Yusuf İzzet Met bir girişim başlatmış ve Çanakkale Muharebelerine 

katılmış ve o anda (1917) hayatta olan subaylara muharebelere dair çeşitli sorular göndermiştir. Gelen 

cevaplarını ise Harp Tarihi şubesine göndermiştir. Bir yandan da Mustafa Kemal Atatürk gibi subaylar 

tuttukları notları Harp Tarihi komisyonuna göndermeye başlamıştır. Böylece gelişen süreç kaynakların 

toplanmasına önemli oranda imkân vermiştir. Bu haliyle şekillenmeye başlayan askeri tarih yazımının 

bir konusu olarak Çanakkale Muharebeleri, günümüze değin sürecek bir konuyu da ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışmada 1916-1938 yılları arasında merkezinde harp tarihi komisyonu ve askeri tarih yazımı 

yaklaşımı olmak üzere Çanakkale Muharebelerine dair tarih yazımının gelişimine yer verilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Askerî Tarih, Harp Tarihi Komisyonu, Tarih Yazımı, 

Birinci Dünya Savaşı. 
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THE BATTLE OF ÇANAKKALE IN MILITARY HISTORY WRITING 

(1916-1938) 

ABSTRACT 

The Battle of Çanakkale commenced on February 19th, 1915, and finalized on January 9th, 1916. 

However, its effects could be traced up to now. The writing process of this prominent historical period 

was begun during the battle. Laid the foundations of military history writing, this period's primary 

sources are constituted from military record books and reports. On the other hand, a systematical writing 

process began with the War History Commission's works, founded by Enver Pasha's decree on April 

11th, 1916. The Commission started its works with the writing of Battle of Çanakkale, being the main 

reason for the Commission to be found. In addition, this situation paved the way for the emergence of 

Turks' first formal military history writing. Being independent of the Commission and supporting these 

works, Yusuf İzzet Met launched an initiative, involved in the Battle of Çanakkale, and in 1917, he sent 

various questions to the officers who managed to stay alive. Mr. Met sent the given answers to the 

Commission. Moreover, officers like Mustafa Kemal Atatürk sent their notes to the Commission either. 

Thus, this developing process allowed the amalgamation of the sources considerably. As a matter for 

military history, being developed in the mentioned way, the Battle of Çanakkale introduced a discussion 

topic being in force up until now. This study specializes in the development of history writing regarding 

the Battle of Çanakkale to be included in its center the Commission and military history writing approach 

between 1916 and 1938. 

Keywords: The Battle of Çanakkale, Military History, The War History Commission, History Writing, 

The First World War. 
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MEŞRUİYET EKSENİNDE DARBE DÖNEMLERİNDE DİYANET İŞLERİ 

BAŞKANLIĞI ÜZERİNE BIR İNCELEME 

 

Sadık ERTAŞ 

Kocaeli Üniversitesi 

0000-0003-4577-2701 

 

ÖZET 

Din-siyaset ilişkisi insanlık tarihinin başından bu yana siyasi alanın en önemli 

belirleyicilerinden birisi olmuştur. Bu durum Türkiye özelinde de tarih boyunca önemini 

giderek artan bir biçimde sürdürmüştür. Bu açıdan Türk siyasi tarihinde siyasi olandan 

bahsederken dini dışarıda bırakmak neredeyse imkansızdır. Siyaset sahnesinde dinin bu derece 

önemli olmasının en önemli sebeplerinden birisi elbette dinin meşruiyet gücü olmuştur. Dinin, 

kendi politikalarını tatbik etmek isteyen siyaset çevresi tarafından meşruiyet aracı olarak 

kullanılması durumu Türkiye özelinde de cumhuriyet sonrası Türk siyasal hayatında sıklıkla 

gözlemlenebilmektedir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana en 

azından resmi düzeyde devlet tekelinde bir din anlayışının hayata geçirilebilme amacının bir 

tezahürü olarak görülebilecek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kurumu da siyasetin dinle 

ilişkisini kuran en önemli unsurlardan biri olarak araştırmacılar tarafından sıklıkla inceleme 

konusu olarak ele alınmıştır. Ancak siyasetin dinle olan bu ilişkisinin normal dönemler dışında 

nasıl bir seyir izlediği de 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte incelemeye değer bir konu 

olarak tekrar gündeme gelmiştir. İşte bu çalışmada sivil yönetime karşı gerçekleştirilen askeri 

müdahaleler ile yönetimin normal işleyişinin sekteye uğradığı ve olağanüstü koşullara girildiği 

bu dönemlerde din ile siyaset arasında ilişkinin niteliği Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden ele 

alınmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda araştırmanın temel konusu Diyanet İşleri Başkanlığı 

olmakla birlikte araştırmanın zaman olarak kısıtı 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 

28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleşen askeri müdahalelerden kısmen 

hemen önceki ve yoğunlukla da bu müdahalelerden sonraki Diyanet İşleri Başkanlığı olacaktır. 

Bu açıdan çalışmanın temel olarak darbe ve kalkışma dönemlerinde Diyanet İşleri 

Başkanlığının müdahalenin meşruiyetine ilişkin sergilediği tutum üzerine odaklanacağı 

söylenebilir. Bu tutumun tespiti hususunda araştırmanın verileri nitel araştırma tekniklerinden 

doküman analizi yöntemiyle elde edilecek olup bu dokümanları ise başlıca dönemin DİB 

açıklamaları, hutbeler, siyasi ya da askeri iktidar odaklarının açıklamaları, konuyla ilgili 

gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile birlikte başta DİB tarafından çıkarılan çeşitli basılı 

yayın oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Askeri müdahale, darbe, Diyanet İşleri Başkanlığı, din-siyaset ilişkisi, 

meşruiyet 
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A STUDY ON PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN COUP PERIODS IN 

THE CONTEXT OF LEGITIMACY 

 

ABSTRACT 

The relationship between religion and politics has been one of the most essential 

determinants of politics since the history of humanity. This has also sustained its importance 

increasingly in particularly Turkey. Thus, it is almost indispensable to consider religion while 

discussing politics. One of the most crucial reasons for this situation has been the legitimacy 

power of the religion. The fact that religion is utilized as a legitimization instrument by 

politicians wanting to implement their policy can be frequently observed in Turkish politics 

after the proclamation of the Republic in Turkey. Presidency of Religious Affairs (DİB) which 

can be regarded as an indicator of the purpose of creating and implementing a religious 

perspective that the state has a monopoly of has often been seen as a subject of study by 

researchers in terms of being one of the fundamental elements associating politics with religion. 

However, how this relationship between religion and politics follows except for normal 

circumstances has been added to the agenda again as a worth evaluating topic after July 15 

Coup Attempt. This study would aim to evaluate the character of the relationship between 

religion and politics depending on the DİB in periods in which the normal operation of the 

management is interrupted and extraordinary conditions apply. In this context, the main point 

of the study is DİB, and the interval of the study will be DİB before and after the period of 

military interventions which are on May 27, 1980, March 12, 1971, September 12, 1980, 

February 28, 1997, and July 15, 2016. At this point, it can be said that the study will concentrate 

on the position of DİB on the legitimization of interventions. Regarding evaluating this position, 

the data of the study will be collected via the method of document analysis, and these documents 

will consist of primarily statements and printed publications of DİB in their times, khutbahs, 

statements of the political and military power elites, and legislative amendments about the topic 

 

Keywords: Military intervention, coup, Presidency of Religious Affairs, relationship between 

religion and politics, legitimization 
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AVUSTURYA-MACARİSTAN’IN BOSNA-HERSEK’İ İŞGAL 

VE İLHAK DÖNEMLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

Saide Yapıcı 

Trakya Üniversitesi 

orcid. org/0000-0003-1727-4385 

ÖZET 

XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’teki yönetim düzeni bozulmuş, ülke 

içinde mali ve idari sorunlar başlamıştır. 1875’de Hersek isyanıyla bölge Avusturya-

Macaristan’ın işgaline uğramış ve bölgenin işgali uluslararası boyut kazanarak 1878 Berlin 

Antlaşması’yla Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun gözetimine 

bırakılmıştır. Berlin Antlaşması neticesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na Bosna-

Hersek’i işgal hakkı tanınmış olsa da bu vilayetler Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmıştır. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yönetimi uyguladığı siyaset politikalarıyla ve bölgeyi 

geliştirmeye yönelik yaptığı büyük harcamalarla Bosna Hersek’i Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’na bağlamaya çalışmıştır. Bosna-Hersek’in işgal döneminde Bosna’daki 

Müslümanlar ciddi boyutta sorunlarla karşılaşmış ve yüz binlerce Müslüman yurtlarını terk 

etmek zorunda bırakılmıştır. Osmanlı Devleti’nin 23 Temmuz 1908’de İstanbul’da II. 

Meşrutiyet’i ilanından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 5 Ekim 1908 tarihinde 

Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini duyurmuştur. Bu çalışmada, XIX. yüzyıl Avrupa devletlerinin 

emperyalist ve yayılmacı politikalarının bir örneğini teşkil eden eski Balkan devletlerinden 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i işgal ve ilhak dönemlerinin olduğu 

görülebilir. 

Anahtar kelimeler: Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, İşgal, İlhak. 

 

AN ASSESSMENT OF AUSTRİA-HUNGARY'S OCCUPATİON AND ANNEXATİON 

PERİODS OF BOSNİA-HERZEGOVİNA 

Abstract 

In the 17th century, the administrative order of the Ottoman Empire in Bosnia-

Herzegovina deteriorated, and financial and administrative problems began within the country. 

In 1875, with the Rebellion of Herzegovina, the region was occupied by Austria-Hungary and the 

occupation of the region gained an international dimension and Bosnia-Herzegovina was left under the 

supervision of the Austro-Hungarian Empire with the Berlin Treaty of 1878. Although the Austro-

Hungarian Empire was granted the right to occupy Bosnia-Herzegovina as a result of the Berlin Treaty, 

these provinces remained attached to the Ottoman Empire. The administration of the Austro-Hungarian 

Empire tried to connect Bosnia and Herzegovina to the Austro-Hungarian Empire with its political 

policies and the large spending on developing the region. During the occupation period of Bosnia and 

Herzegovina, Muslims in Bosnia faced serious problems and hundreds of thousands of Muslims were 
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forced to leave their homeland. After The Ottoman Empire’s declaration of Constitutional II on July 23, 

1908 in Istanbul, the Austro-Hungarian Empire announced its annexation of Bosnia-Herzegovina on 

October 5, 1908. In this work, It can be seen that the Austro-Hungarian Empire, one of the former Balkan 

states, which were an example of the imperialist and expansionist policies of European states in the 19st 

century, had periods of occupation and annexation of Bosnia-Herzegovina. 

Keywords: Bosnia-Herzegovina, Austrian-Hungarian, Ottoman, Occupation, Annexation. 
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OSMANLI-HABSBURG HUDUDUNUN TARİHSEL BİR KAYNAĞI:  

SAVA NEHRİ (1699-1718) 
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ÖZET 

Avrupa’nın en önemli su yollarından biri olan Sava Nehri geniş anlamda ulaşım, enerji, su 

temini, spor ve rekreasyon olmak üzere çok/çeşitli sayıda doğal ve sosyo-ekonomik işleve 

sahiptir. Fiziksel-coğrafi bir unsur olarak kendi havzasındaki insan yaşamının ve gelişiminin 

temellerinden biri olan nehir, büyük ekolojik değere ve ekonomik potansiyele sahip olmasının 

yanında siyasal olarak etkin olmasından dolayı da tarihsel bir kaynaktır. Bu açıdan Sava Nehri, 

antik çağda Roma İmparatorluğu, erken modern dönemde Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburg 

Monarşisi, modern çağda başta Yugoslavya daha sonra Hırvatistan ve Bosna sınırlarını belirli 

kılan unsurlarından biri olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde Tuna bölgesini Batı Balkanların 

derinliklerine -Adriyatik’e kadar- doğru genişletmek isteyen siyasal güçler, bu tür bir topraksal 

büyümeyi Sava Nehri ve havzası aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir. Böylece yapısal ve 

potansiyel özelliklerinin yanı sıra tarihselleştirilmiş niteliğiyle de Sava Nehri pragmatik bir 

işleve sahip olduğunu göstermiştir. Osmanlı-Habsburg sınırındaki konumu nedeniyle 

yapısal/işlevsel olarak bütünleştirici ve ayrıştırıcı rolleri yerine getiren nehir,  siyasal yapıların 

merkezîleştirici ve bütünleştirici güçlerinin oluşumunda ve işleyişinde önemli katkı sağlamıştır. 

Sonuç olarak, Sava Nehri iletişim yönünden uzak ve yakın çevreleri birbirine bağlarken, 

savunma açısından ise tam tersi bir eğilim göstermiş, yani izolasyonu sağlamıştır.  

Bu çalışma, Osmanlı-Habsburg hududu açısından Sava Nehri’nin mekânsal çerçevede coğrafi 

bir belirleyici olduğunu ele almaktadır. Bildiride öncelikle Sava Nehri’nin Tuna havzası 

içindeki yeri ve rolü tasvir edilmektedir. Konumu Tuna Nehir havzasında kurulan siyasal 

güçlerin hakimiyet alanlarını ayırmasına olanak tanımış ve çizgisel hareketli sınırların 

yaratılmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca, Sava’nın sadece ayrıştırıcı değil aynı zamanda bileştirici 

bir yaşam alanı yarattığı analiz edilmiştir. Araştırmada Hırvatça alan yazını ile ilgili eserlere 

başvurulmuş; nitel araştırma yöntemlerinden yazılı dokümanların incelenmesi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sava Nehri, Osmanlı İmparatorluğu, Habsburg Monarşisi, Sınır, Karlofça. 
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GÖRGÜ KURALLARU VEYA YUSUF HAS HACİB’İN (BALASAGUNİ) 

PRAGMATİK ETİĞİ 

ETIQUETTE OR PRAGMATIC ETHICS OF ZHUSUP BALASAGYN 

 

Amanbek MURZAKMATOV 
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АННОТАЦИЯ                                                                                                                                                                                 

Жусуп ойчул күнүмдүк жүрүш-туруштагы этикет эрежелерин дагы мыкты билген. Адам 

улуубу, кичүүбү өзүн кайсыл жерде кандай алып жүргөндүгү анын адептүүлүгүнүн 

белгиси экендигине «Кутадгу билиг» чыгармасынын автору ашкере маани берген. 

Адамдар менен сүйлөшкөндө керсейип кекирейүүнүн же өтө жалпаңдап жагынуунун, 

какырынбай, түкүрүнбөй таза жүрүүнүн, дасторкон четине отурганда бүрүшпөй же 

жайылып жатып албай отуруунун, артыкбаш арсалаңдап, жөнү жок каткырып күлө 

бербөөнүн, улуу киши сүйлөсө сөзүн бөлбөй угуунун, жаман ишке кабылбай так 

жүрүүнүн, кыскасы жүрүш-туруш этикетинин зарыл болгон эреже, тартиптерин 

сактоонун зарылдыгы «Кутадгу билигдин» 47-бөлүмүндө атайын айтылган. Улууларга 

урмат, сый мамиле көрсөтүү адамгерчиликтин айныгыс парзы экендигине ойчул көп 

токтолгон. Чыгарманын бир жеринде жаштарга акыл, насаат иретинде улууларды 

урматтап кадырлоо алардын адептүүлүгүнүн белгиси дейт акын (4151-4153-бейттер). 

Элдик нарк-насилди мыкты билген акылман улууну урматтап сыйлоо адамгерчиликтин 

ата-бабалардан калган адат салты экендигин, ал салттын нарктуу жолун бузбай 

түбөлүккө сактоо абзелдигин талбай тастыктаган. Гуманист ойчул улууларды урматтап 

сыйлоо сыяктуу адамдык асыл касиеттер алды менен үй-бүлөдө ата-эненин тарбия 

таалими менен калыптана тургандыгын айрыкча бөлүп айткан. Үй-бүлө куруп, балалуу 

болуу адам өмүрүндөгү чоң бакыт. Балалуу болгон соң ата-эненин өздөрү үлгүлүү 

жүрүш-турушту тутушу жөн. Анткени «уядан эмне көрсө, учканда ошону алат» 

дегендей, атаны көрүп уул, энени көрүп кыз өсөт. Ушул салттуу адеп жолун негиз туткан 

ойчул ата-энеден тарбия көргөн балдар бактылуу болоорун, балдары акыл-эстүү болсун 

деген ата-эне аларга жаштайынан билим берүүсү зарыл экенидигин чыгарманын 21, 23, 

63-бөлүмдөрүндө айтат. Жусуп Баласагындын этикалык концепциясында адамдын 

нарктуулугун аныктоонун дагы бир критерийи – анын бешене терин агызган ак эмгеги. 

Адам талбаган эмгеги менен гана адамгерчиликтин туу чокусуна жетет деген ой 

чыгарманын башынан жалкоолукту жектеген, ар кандай ишти чыныгы дит менен 

аткарууну, сөз менен иштин төп келишин жактаган ойлору түбөлүк тарбиялык мааниге 

ээ (1505-1506...- бейттер). Жалпылап айтканда, «Кутадгу билиг» улуу ойчул Жусуп 
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Баласагындын көп жактуу дүйнө түшүнүгүн ичине камтыган, этикалык 

энциклопедиялык маанидеги чыгарма. Автордун философиялык, саясий, социалдык 

түшүнүктөрүнүн квинтессенциялык негизин адамгерчилик, адептүүлүк жөнүндөгү 

монолиттүү ой толгоолору түзүп турат.    

Aчкыч сөздөр: Этикет, Адептүүлүк, Адамгерчилик, Прагматикалык этика. 

ÖZET 

Büyük düşünür Yusuf Has Hacip günlük yaşamdaki davranış ve görgü kurallarını da iyi 

biliyordu. Kutadgu Bilig'in yazarı, bir insanın yaşının büyük  ya da küçük olmasına 

bakmaksızın, nerede nasıl davranmasını bilmesi ve bu kurallara uyması,  onun ne kadar terbiyeli 

ve güzel ahlak sahibi olduğunu göstereceğine  daha çok önem vermiştir.  İnsanlarla konuşurken 

çok kibirli olmamak ya da fazla yaranmaya çalışmamak, hapşırma ve tükürme gibi 

hareketlerden kaçınarak temizliğine dikkat etmek,  sofrada otururken yüzünü eksitmemek ya 

da masaya yayılmadan doğru düzgün oturmak, sebepsiz olarak aşırı gülmemek, büyükler 

konuşurken onların sözünü bölmeden onları dinlemek, kötü işlere karışmadan doğru düzgün 

yaşamaya çalışmak gibi kurallara, yani gerekli adap ve görgü kurallarına uymak gerektiği 

Kutubü'l-Bilig'in 47. Bölümünde özellikle belirtilmiştir. Düşünür, yaşlılara saygı ve hürmek  

etmenin insanlığın vazgeçilmez bir görevi olduğuna sık sık değinmiştir. Eserin bir bölümünde 

şair, gençlere nasihat ve öğüt sıfatında,  yaşlılara saygı-sevgi ve hürmet duymanın bir insanın 

ne kadar  güzel  ahlaka sahip olduğunu göstereceğine değiniyor (4151-4153 beyitler). Halk 

gelenek ve göreneklerini iyi bilen düşünür, yaşlılara saygı-sevgi ve hürmet etmenin 

atalarımızdan kalma bir gelenek olduğunu ve bu geleneğin hiçbir şekilde ihlal edilmeden 

sonsuza kadar korunması gerektiğini vurguluyor.  Hümanist düşünür, yaşlılara saygılı 

davranmak gibi insani niteliklerin ilk önce ailede, çocuklar ebeveynleri tarafından yetiştirilirken 

oluşturulacağını vurgulamıştır. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak insanın hayatındaki en büyük 

mutluluktur. Çocuk sahibi olduktan sonra anne-babalar çocuklarına iyi bir örnek olmaya çaba 

harcamalıdırlar.  Çünkü "yuvada ne görürse, uçtuğunda onu alır" dendiği gibi, bir oğul babasına 

bakarak, bir kız ise annesine bakarak büyür. Bu geleneksel ahlak anlayışına daha çok önem 

veren düşünür,  ebeveynler tarafından yetiştirilen çocukların mutlu olacağını ve çocuklarının 

akıllı olmasını isteyen ebeveynlerin onları erken yaşlarıdan itibaren eğitmeleri gerektiğini  

eserin 21., 23., ve 63. bölümlerinde anlatmıştır. Yusuf Has Hacib’in etik kavramında bir insanın 

kıymetini belirlemenin bir diğer ölçütü de,  onun alın teriyle çalışarak helal yollardan kazanç 

sağlamasıdır.  Bir insan ancak sürekli çalışarak insanlığın zirvesine ulaşabilir düşüncesi ve 

eserdeki tembelliği inkar eden, herhangi bir görevin samimiyetle yerine getirilmesini ve  söz ve 

eylemlerin uyumlu olmasını savunan düşünceler ebedi bir eğitici değere sahiptir ( ayetler 1505-

1506 beyitler). Genel olarak “Kutadgu Bilig”, büyük düşünür Yusuf Has Hacib’in (Balasagun) 

çok yönlü  dünya görüşünü bünyesinde barındıran etik bir ansiklopedik eseridir. Yazarın felsefi, 

politik ve sosyal kavramlarının özün insanlık  ve terbiyeli olmak gibi düşünceler 

oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Görgü Kuralları, Ahlak, İnsanlık, Pragmatik Etik. 
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АBSTRACT 

Zhusup thinker knew pretty good rules of the etiquette in everyday behavior. The author of the 

composition “Kutadgu Bilig” emphasized that a person’s behavior is a sign of his decency, 

regardless of whether he is older or younger. When talking to people, being arrogant or 

flattering, not coughing up, not spitting, being clean, not sitting on the edge of the table, being 

bossy, not laughing too much, not interrupting elders, doing nothing wrong, the need to observe 

the necessary rules and disciplines of the etiquette are especially mentioned in the chapter 47 

of the “Kutadgu Bilig”. The thinker emphasized that respect for elders is the inherent duty of 

humanity. In one part of the composition the poet says that respect for elders a source of wisdom 

and advice to young people is a sign of their morality (4151-4153 pages). Respect for elders 

who are well versed in national values is evidence of the primordial tradition of humanity and 

it is necessary to preserve the value of this tradition. The humanist thinker emphasized that such 

human qualities as respect for elders are primarily formed by the upbringing of parents in the 

family. Getting married and having children is the greatest happiness in a person’s life. After a 

baby is born, parents need to behave themselves well. Because as it was said “what eats from 

the nest, gets when it flies” the son takes care of his father and the daughter takes care of her 

mother. In chapters 21, 23, and 63 the thinker based on his traditional behavior says that 

children raised by their parents will be happy and that parents need to educate their children 

from an early age. Another criterion for determining the value of a person in the ethical concept 

of Zhusup Balasagyn is his pure work. The idea that a person can reach the top only through 

hard work, from the beginning of work, condemns laziness defends the sincere fulfillment of 

any task, and advocates a combination of word and deed (1505-1506… pages).  In general 

“Kutadgu Bilig” is a collection of ethical encyclopedic meanings, including the multifaceted 

worldview of the great thinker Zhusup Balasagyn. The quintessence of the author’s 

philosophical, political and social concepts is made up on monolithic reflections on humanity 

and morality.  

Key words: Etiquette, Decency, Humanity, Pragmatic ethics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BALKAN SUMMIT     4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
                               

 

 

ABSTRACT BOOK        ISBN: 978-625-7341-25-7       www.avrupakongresi.org         Page | 45 

TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM VE 

SONUÇLARININ İNCELENMESİ  

 

Dr.Öğr.Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN  1  
1 Süleyman Demirel Üniversitesi 

ORCID: 0000-0001-9411-4313 

 

ÖZET 

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur uzun yıllar Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetlerinin 

sağlanması noktasında önemli işlevler yerine getirmiştir. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren 

sosyal güvenlik sistemi giderlerinin gelirlerini aşmasıyla oluşan bütçe açığı 2000’li yıllarda 

mevcut haliyle yönetilemez duruma gelmiştir. Her üç kuruma üye sigortalılar arasında var olan 

eşitsizlikler, mevcut sigorta sisteminin toplumun tamamını kapsamaması, demografik 

değişimler, her üç kurumun finansman açığının bütçe üzerinde oluşturduğu olumsuz etki sosyal 

güvenlik sisteminde dönüşüm yapılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  Öncelikli olarak 

sosyal sigorta kurumlarının gelir gider dengesizliği ile oluşan bütçe açıklarının makro 

ekonomik değişkenleri olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için giderleri azaltacak ve 

gelirleri artıracak tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının içinde bulundukları finansman sorunlarını azaltmak ve 

sigortalılar ve emekliler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesini sağlamak adına ilk kapsamlı 

adım 1999 yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile atılmıştır. Devamında, 5502 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (2006) ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu (2008) ile toplumun tamamını kapsayan, mali açıdan sürdürülebilir adil bir 

sosyal güvenlik sistemi hedefleyen mevzuat düzenlemesi yapılarak dönüşüm süreci 

tamamlanmıştır. 

Çalışmanın amacı, ilk adımları 1999 yılında atılan sosyal güvenlikte dönüşüm süreci 

sonuçlarını kapsam ve mali hedefler yönüyle incelemektir. 

Sosyal güvenlik sistemi 2002 yılında toplam nüfusun %73,6’sını kapsarken 2020 yılı sonunda 

nüfusun %87’si sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.  2002 yılında 12,5 milyon kişi aktif 

sigortalı iken 2020 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 23,3 milyona yükselmiştir. Her ne kadar 

sigortalı kişi sayısında ciddi bir artış yaşanmış olsa da 2002 yılında 2,08 olan aktif pasif oranı 

2020 yılında 1,87’ye gerilemiştir. 

2002 yılından itibaren kurum gelirleri ve giderlerinde büyük bir artış olmuştur. Bu artış 

kurumun toplam gelirlerinin giderlerini karşılama oranına da yansımıştır. 2002 yılında kurum 

toplam gelirleri giderlerin %71,5’ini karşılarken 2020 yılında %87,5’e yükselmiştir. Kurumun 

gelir ve gider eşitsizliği dönem içerisinde devam etmiş ve mali sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesi için genel bütçeden kuruma transfer yapılmaya devam edilmiştir. Yapılan bütçe 

transferlerinin GSYİH oranı 2002 yılında %2,76 iken 2020 yılında %5,13 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Genel olarak sosyal güvenlikte dönüşüm sonuçları değerlendirildiğinde, kapsama oranın 

genişlerken sigortalı kişiler arasında var olan eşitsizlikler devam etmektedir ve mali 

sürdürülebilirlik sağlanamamıştır. Sosyal güvenlik sisteminin bütçe açığının cari açık üzerinde 

etkisi devam etmektedir. Kişilerin daha uzun süreler çalışma yaşamında kalmasını sağlamayı 

temel alan bir yaklaşım ile oluşturulan sosyal güvenlikte dönüşüm sürecinin tek başına 
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hedeflenen sonuçları vermesi olası görünmemektedir. Bunun yanında yapısal işsizlikle 

mücadele edilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması ve kadın işgücüne katılım oranın 

yükseltilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Reform, Sosyal Sigorta 
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ÖZET 

İstihdam verileri gerek ekonomik gerekse sosyal politikalar açısından kritik öneme sahip 

göstergelerdir. İstihdam verilerinin gösterge bileşenlerinin yıllar itibariyle farklı açılardan 

değerlendirilmesi oluşturulacak politikalarda, soruna farklı açılardan yaklaşımı sağlamaktadır.  

Bu çalışmada, ekonomik ve sosyal yapının temel göstergesi niteliğinde olan ve işgücü 

piyasasına ilişkin ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında anahtar role sahip olan 

işgücü istatistiklerinde yer alan iş bulma ümidini yitiren kişilerin işsizlik kapsamında 

değerlendirilmesi konusu incelenmektedir. 

TÜİK’in Uluslararası Çalışma Örgütünün tanımlarına uyarak tahmin ettiği istihdam 

istatistiklerinde, işgücüne dahil olamayan nüfusa ilişkin tahminlerde üretilmektedir. İşgücüne 

dahil olmayan nüfus “işsiz veya istihdamda bulunmayan 15 ve daha yukarı yaşta kurumsal 

olmayan çalışma çağındaki nüfustur”. Bu başlık içerisinde yer alan “iş aramayıp çalışmaya 

hazır olanlar” çeşitli nedenlerden dolayı iş aramamakla beraber 2 hafta içinde işbaşı yapmaya 

hazır olan kişileri tanımlamaktadır.  

İşsizlik verilerine iş bulma ümidini yitiren kişiler açısından yaklaşılmaktadır. 1988-2019 

yıllarına ilişkin ülkemizde yaşanan 1994, 2001 ve 2008 ekonomik krizler dikkate alınarak, 4 

seçilmiş zaman dilimi belirlenmiştir. Bu doğrultuda 1988-1994, 1995-2001, 2002-2008 ve 

2009-2019 olmak üzere 4 zaman dilimi oluşturulmuştur. Bu kapsamda işsizlik verileri ve iş 

bulma ümidi olmayanların işsizlik oranı üzerindeki etkisi, seçilen bu zaman dilimlerine göre 

incelenmiştir. 

Çalışmada istihdam verileri kapsamındaki işsizlik verilerine, iş bulma ümidi olmayanların dahil 

edilmesi ile elde edilen verilerde ciddi farklılıkların oluştuğu görülmüştür. Bu farklılaşma 

sadece işsizlik verilerinde değil, aynı zamanda seçilmiş dönemler arasında da görünmektedir.  
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İş aramamasına karşın çalışabilecek durumda olan bu kesimin değerlendirilmesi durumunda 

işsizlik verilerinde yüksek oranda artış olduğu görülmektedir.  

İş bulma ümidi olmayanların dahil edilmesi durumunda elde edilen işsizlik oranları seçilmiş 

dönemler itibariyle farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında iş bulma ümidini kaybetmiş 

olanların dahil edilmesi ile hesaplanan işsizlik oranları, seçilen zaman dilimlerine göre sırasıyla 

%9,8, %9,4, % 15,8 ve %17,1’ dir. Ekonomik krizlerin esas alındığı yıllara göre belirlenen 4 

farklı zaman dilimi için iş bulma ümidi olmayan kişilerin işsizlik kapsamında 

değerlendirilmesinde en büyük farklılaşma 2009-2019 döneminde gerçekleşmiştir. 2009-2019 

dönemindeki resmi ve iş bulma ümidi olmayanların eklendiği karşılaştırmalı işsizlik verileri 

%10,9 ve %17,3 olmak üzere önemli düzeyde farklılaşmaktadır. 

Yıllar itibariyle incelendiğinde iş bulma ümidi olmayan kişilerin, istihdam verileri kapsamında 

derinlemesine irdelendiğinde bu verilerdeki artış eğilimi istihdama yönelik politikalarının 

oluşturulmasında bu konunun dikkate alınması gerekliliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, istihdam, işgücü 

 

ABSTRACT  

Employment data is an indicator of critical importance in terms of both economic and social 

policies. The policies to be created to evaluate the indicator components of employment data 

from different perspectives over the years ensure that this problem is approached from different 

angles. 

In this study, the issue of evaluating people not seeking a job but available to start (who have 

lost their hope of finding a job within the scope of unemployment), which is the main indicator 

of the economic and social structure and has a key role related to the labor market, is examined. 

Employment statistics, which TURKSTAT estimates in accordance with the definitions of the 

International Labor Organization, are also estimated regarding the population not included in 

the labor force. The population not included in the labor force is the “unemployed or population 

not in labour force aged 15 and over”. Under these reasons, "those who are not looking for a 

job but are ready to work" defines people who are ready to start work within 2 weeks, although 

not looking for a job due to various reasons.  
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Unemployment data are analysed in terms of people who have lost hope of finding a job. 

Considering the 1994, 2001 and 2008 economic crises in our country for the years 1988-2019, 

4 selected time period were determined. In this context, 4 time periods have been determined 

as 1988-1994, 1995-2001, 2002-2008 and 2009-2019. In this context, the unemployment data 

and its effect on the unemployment rate of those who do not hope to find a job were analyzed 

according to these selected time periods.  

In the study, it was observed that serious differences occurred in the data obtained by including 

those who had no hope of finding a job in the unemployment data within the scope of 

employment data.  

In case of including not seeking a job but available to start, the unemployment rates rised 

according to selected periods. The unemployment rates calculated by including those who have 

lost the hope of finding a job within the scope of the study are 9.8%, 9.4%, 15.8% and 17.1%, 

respectively, according to the selected time periods. The biggest differentiation in the 4 different 

time periods occurred in the 2009-2019 period. The unemployment data, which was 10.9%, 

became 17.3% with the addition of not seeking a job but available to start 

When examined over the years, the increase trend in these data shows the necessity of taking 

this issue into consideration in the formation of employment policies. 

Keywords: Unemployment, employment, labour force 
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ÖZET 

Türkiye’de şirketler ilgili hesap dönemine ilişkin olarak elde ettikleri ticari karları üzerinden 

vergilerini hesaplayarak ödemektedir. Yakın geçmişe kadar Türkiye’de uluslararası çapta 

faaliyet gösteren işletmeler haricinde şirketler, sadece Vergi Usul Kanunu’na göre finansal 

tablolarını düzenlemiş ve bu ülke çapında yeterli görülmüştür. Vergilerin VUK kapsamında 

düzenlenmesi günümüzde de geçerli olmasına rağmen, önce sermaye piyasasında faaliyet 

gösteren şirketler ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) için daha sonra ise belirli 

ölçekteki şirketlerin bağımsız denetiminde seçmeli olarak uygulamaya konan Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları (TFRS) ile mevcut durum farklı bir boyut kazanmıştır. Yapılan yeni 

düzenleme ile Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) ile isteğe bağlı TFRS 

uygulayan işletmelerin bağımsız denetimi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

(UFRS) ile uyumlaştırılmıştır. Buna göre denetim yapmakla yükümlü bağımsız denetim şirketi, 

TFRS kapsamında düzenlemiş olduğu finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotları içeren 

bağımsız denetim raporunu Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na her 

yıl düzenli olarak bildirmek zorundadır.  Bu durumda KAYİK’ler ve söz konusu şirketler 

düzenleniş amacı bakımından iki farklı raporlama sistemine göre finansal tablolarını 

düzenlemek zorunda bırakılmıştır. VUK, devletin elde etmesi muhtemel vergi gelirini 

maksimum yapmayı hedeflerken, TFRS, şirketin finansal tablo bilgilerini gerçek değerine 

indirgeyerek mali tablo kullanıcılarına daha gerçekçi bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Örneğin 

amortisman uygulaması VUK’a göre ihtiyari iken, TFRS’de zorunlu tutulmuştur. Bu da ticari 

karın VUK ve TFRS açısından farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, VUK’a 

ve TFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolardaki ticari karın farklılaşma nedenleri ile bu 

farklılaşmanın işletme açısından yerel ve uluslararası bazda sonuçlarını ortaya koymaktır. 

Çalışmada imalat sanayinde faaliyet gösteren üç şirketin mizan kayıtları ve bunun neticesinde 

oluşan finansal tabloları, CAP (Computerize Auditing Programme) denetim programı 

kullanılmak suretiyle VUK ve TFRS kapsamında ayrı ayrı düzenlenerek ticari karda oluşan 

farklılıklar incelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: TFRS, VUK, CAP, Ticari Kar 
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ABSTRACT 

Companies pay their taxes which are calculated according to the commercial profit of the 

relevant accounting period in Turkey. Except for companies operating on an international scale 

business in Turkey, many firms have only arranged their financial statements following the Tax 

Procedure Law (VUK), and this was seemed sufficient throughout the Country until the recent 

past. Although taxes are still prepared under the regulation of VUK today, the current situation 

has acquired a different dimension with the implementation of Turkey Financial Reporting 

Standards-TFRS, which is first put into effect for independent audits of companies operating 

capital market and Public Interest Entities later it is inforced for an independent audit of certain 

scale companies. With the new regulation, the independent audit of the Institutions Concerning 

the Public Interest (KAYIK) and the enterprises applying optional TFRS have been harmonized 

with the International Financial Reporting Standards (IFRS). Accordingly, independent 

auditing companies that are obliged to audit, have to regularly report the financial statements 

and footnotes prepared in compliance with TFRS to the Public Oversight Accounting and 

Auditing Standards Authority (KGK) every year. Under these circumstances, Public Interest 

Entities and companies concerned have been obliged to prepare their financial statements 

according to two different reporting systems for the purpose of regulation. While the VUK aims 

to maximize the possible tax revenue of the State, TFRS aims to provide more actualist 

information to financial statement users by adjusting the financial statement information of the 

company to its real value. For instance, while the depreciation application is optional according 

to the VUK, it is mandatory in the TFRS. This causes the commercial profit to differ in terms 

of VUK and TFRS. This study aims to reveal the reasons for the differentiation of the 

commercial profit in the financial statements prepared in following the VUK and TFRS, and 

the results of this differentiation in terms of business on a local and international basis. The trial 

balance records of three companies operating in the manufacturing industry and the resulting 

financial statements are prepared separately within the scope of VUK and TFRS by using the 

Computerize Auditing Program – CAP, and the differences in commercial profit are examined  

Key words: TFRS, VUK, CAP, Commercial Profit  
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ÖZET 

Son yıllarda, gerek kentleşme hızının artması, gerekse ekonomik yapının gelişmesiyle birlikte; 

kentlerimizde özel araç sayısı artmakta, toplu taşıma sistemleri göz ardı edilmekte ve bireysel 

ulaşım türlerinden olan yaya ve bisiklet ulaşımı yeteri kadar tercih edilmemektedir. 

Kentlerimizde yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde, otomobile olan bağımlılık artmakta, 

sürdürülebilir ulaşım türlerinden olan toplu ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımına yönelik talepler 

azalmakta ve kentlerimiz sürdürülebilir ulaşım ilkelerinden uzaklaşmaktadır. Sürdürülebilir 

ulaşım tür seçiminin, toplu ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımı lehine çevrilmesi, yolcuların 

belirtilen ulaşım türlerine yönelik algıları ve memnuniyet düzeyleri ile yakından ilişkilidir. 

Ulaşıma yönelik algıların soyut ve somut olarak kavramsallaştırılmasının, bu konudaki politika 

ve hedeflerin daha iyi anlaşılmasına ve sürdürülebilir ulaşıma potansiyel olarak fayda 

sağlamasına katkıda bulunacağı ileri sürülmektedir. Bu kapsamda metaforlar, insanların nasıl 

düşündükleri, davrandıkları ve iletişim kurdukları ile ilgili bütünleşmiş mekanizmalar olarak 

görülmekle birlikte, davranış ve hislerin nedenlerini anlamak konusunda önemli bir yol 

sunmaktadır. Bir söylem analizi yöntemi olan metafor analizinin arkasındaki öncül, insanların 

kendi deneyimlerini ve inançlarını tarif ederken kullandıkları metaforları inceleyerek, ortaya 

konanların altındaki anlamları doğrudan ve bilinçli olarak ortaya çıkarmayı başarabilmesidir. 

Toplu ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımının sosyal boyutunun irdelenmesinde, kullanılan ulaşım 

türünün kullanıcıya nasıl hissettirdiğinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Kentsel ulaşıma 

yönelik algıların metafor analizi yoluyla ölçülmesi, ulaşımın psikolojik ve sosyolojik açıdan 

değerlendirilmesi konusunda da sağlıklı sonuçlar verecektir. Çünkü metaforlar, düşünce 

sistemlerinin mecazi kullanımlarla ifade edilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada; 

metafor analizi ile sürdürülebilir ulaşım sistemleri tür seçimine etki eden algıların ölçülmesi, 

ulaşım türlerindeki kullanım alışkanlıklarının toplu ulaşım, yaya ve bisiklet lehine 

çevrilebilmesi ve bu sayede sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir ulaşım, metafor analizi, ulaşımda tür seçimi. 
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THE IMPORTANCE OF METAPHORUS ANALYSIS IN MEASURING 

PERCEPTIONS OF SUSTAINABLE TRANSPORT TYPES 

 

ABSTRACT 

In recent years, with the increase in the speed of urbanization and the development of the 

economic structure; in our cities, the number of private vehicles is increasing, public 

transportation systems are ignored and pedestrian and bicycle transportation, which is one of 

the individual transportation types, is not preferred enough. As a result of the rapid 

developments in our cities, dependence on cars increases, the demands for public transportation, 

pedestrian and bicycle transportation, which are among the sustainable modes of transportation, 

are decreasing and our cities are moving away from sustainable transportation principles. The 

transformation of sustainable transportation type selection in favor of public transportation, 

pedestrian and bicycle transportation is closely related to the perceptions and satisfaction levels 

of passengers regarding the specified types of transportation. It is argued that the 

conceptualization of perceptions towards transportation as abstract and concrete will contribute 

to a better understanding of the policies and targets on this issue and potential benefits to 

sustainable transportation. In this context, although metaphors are seen as integrated 

mechanisms about how people think, behave and communicate, they offer an important way to 

understand the causes of behaviors and feelings. The premise behind metaphor analysis, which 

is a method of discourse analysis, is that it is able to directly and consciously reveal the 

meanings underlying what is revealed by examining the metaphors people use to describe their 

own experiences and beliefs. In examining the social dimension of public transportation, 

pedestrian and bicycle transportation, it is very important to evaluate how the type of 

transportation used makes the user feel. Measuring perceptions about urban transportation 

through metaphor analysis will give healthy results in terms of psychological and sociological 

evaluation of transportation. Because metaphors enable thought systems to be expressed with 

figurative uses. In this context, in the study; with metaphor analysis, it is aimed to measure the 

perceptions affecting the selection of sustainable transportation systems type, to convert the 

usage habits in the types of transportation in favor of public transportation, pedestrian and 

bicycle, and thus to develop sustainable transportation. 

Keywords: Sustainable transportation, metaphor analysis, type selection in transportation. 
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ÖZET 

Bir yapıda zamanla meydana gelen farklılaşma anlamında değişim ve bunun sonucu var olan 

dönüşüm, hızı ve etkisi değişmekle birlikte kamu yönetiminde hep var olmuştur.  

Sanayi Devrimi sonrası dönemden başlayarak 1980’lere kadar devletlerin kamu kurumlarında 

hâkim olan yönetim, geleneksel kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde şekillenmiştir. 

Geleneksel yönetim anlayışı ya da diğer adıyla klasik yönetim anlayışı ülkemiz kamu 

yönetimini de etkilemiştir. Bu anlayış çerçevesinde kamu kurumları, vatandaşın isteklerini, 

ihtiyaçlarını ve bilgi alma taleplerini katı kurallara sahip, merkeziyetçi bir yapı çerçevesinde 

ele almışlardır. Bu çerçevede vatandaş katı bir bürokrasi ile karşılaşmış ve yönetim, bireyle 

ilişki kurma noktasında çok da istekli bir tutum sergilememiştir.  

Zamanla gelişen ve değişen şartlar dolayısıyla klasik yönetim yaklaşımının topluma hizmet 

sunma konusunda yetersizliği anlaşılmaya başlanmış ve değişim arayışları dillendirilmiştir. Bu 

arayış sonucu, yeni kamu yönetimi düşüncesine geçiş konusunda önemli adımlar atılmaya 

başlanmıştır. Devletler vatandaş odaklı bir bakış açısı geliştirmişler ve bu yeni düşünceler 

beraberinde, karar alma süreçlerine vatandaşla birlikte özel sektörü de dahil etmeye dayalı 

“Yönetişim” kavramını ortaya çıkarmıştır.  

1990’ların sonlarına doğru dünyaya paralel olarak Türkiye’de de internet, toplumun geneli 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Büyüyen ve hizmet alanı genişleyen kamu yönetimi, 

artan nüfusun taleplerini karşılamak adına yeni projeler geliştirme yoluna gitmiştir. “E-

Dönüşüm Türkiye Projesi” hareket noktası olan çalışmalar “E-Devlet” platformunu ortaya 

çıkarmıştır. Bu platformla birlikte zaman ve mekân fark etmeksizin, vatandaşa hizmet sunumu 

konusunda yeni imkanlar sunulmuştur. İlerleyen süreçle birlikte vatandaşın taleplerinin, 

beklentilerinin ve şikayetlerinin bürokratik süreç olmaksızın doğrudan iletilmesi için 

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” devlet bünyesinde kurulmuştur. 

Bu çalışma, değişen kamu yönetiminin etkisi ile yeni kamu yönetimi anlayışının ülkemiz kamu 

yönetimine getirdiği yenilikleri ele almaktadır. Yönetişim süreciyle birlikte vatandaşın 

taleplerinin aracısız olarak iletilmesine olanak sağlayan “CİMER” ele alınarak, bu bağlamda 

kamu yönetiminin değişimine olan etkisi genel hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Değişim ve dönüşüm, Geleneksel Kamu Yönetimi Anlayışı, Yeni Kamu 

Yönetimi Anlayışı, Yönetişim, CİMER. 
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KOSOVA PRİZREN’DE TÜRK FUTBOL TAKIMI DERNEKLERİ VE 

TARAFTARLIĞI 

 

Alim Koray Cengiz 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

0000-0003-4675-0571 

ÖZET 

1389 yılında gerçekleşen Kosova Savaşı sonunda Kosova yüzyıllar boyunca Osmanlı 

İmparatorluğu yönetimi altında yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğunun 1912 yılında bölgeden 

çekilmesiyle çalkantılı on yıllar sonrası Yugoslavya’nın bir parçası olmuştur. Yugoslavya’nın 

dağılması sonrası Sırbistan’ın muhalefetine rağmen 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova 

bağımsızlığını ilan etmiştir. Geçmişten gelen tarihsel bağların da etkisiyle Türkiye, Kosova’nın 

bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında olmuştur. Kosova’nın başkenti Priştine olmakla 

birlikte Prizren kültür başkenti denilebilir. Prizren çok kültürlü ve etnisiteli bir kenttir. Kentte, 

çoğunluğu Arnavutlar olmak üzere Türkler, Boşnaklar, Roman toplumu, Goralılar, Torbeşler 

ve az sayıda Sırp yer almaktadır. Kosova’da Türkler Priştine, Prizren, İpek, Mitroviça, Gilan, 

Vuçitırın gibi şehirlerde yer alırken yoğun olarak Prizren şehrinde bulunmaktadırlar. Bunlara 

ek olarak Prizren’e yaklaşık olarak 20 km mesafede bulunan Mamuşa köyü de Türklerin yoğun 

olarak yaşadığı yerlerden birisidir. Arnavutça, Türkçe ve Sırpça Prizren belediyesinin kabul 

ettiği resmi diller arasındadır. Kent merkezinde Türkçe birçok kişi tarafından bilinmekte ve 

konuşulmaktadır. Kentte Türk nüfusun olması ve Türkçe’nin gündelik yaşamda kullanılmasının 

yanı sıra Türkiye’de bazı bilinen önemli futbol kulüplerinin dernekleri ve temsilcilikleri de kent 

merkezinde yer almaktadır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımlarına ait taraftarlar 

tarafından kurulan ve kullanılan dernek binaları kentin farklı yerlerinde yer almaktadır. 2018 

yılı Ocak ve Nisan ayları içerisinde Prizren’de bir araştırma çalışması kapsamında yapılan saha 

çalışmalarında farklı kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde görüşülen 

kişiler yukarıda belirtilen futbol takımları taraftarlığı konusunda da bilgiler vermişlerdir. Söz 

konusu takımların maçları kimi zaman dernek üyelerinin katılımıyla dernek binasında gruplar 

halinde izlenmektedir. Takımların birbirleri ile olan ezeli rekabeti Prizren’de de yankı 

yapmaktadır. Bunlara ek olarak Türk milli takımının başarılarının da Prizren’deki 

futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildiği anlaşılmaktadır. Saha görüşmelerinden elde 

edilen etnografik bilgiler değerlendirilmiş ve futbol takımı taraftarlığı üzerinden Prizren ile 

Türkiye arasındaki kültürel ve tarihi bağlar sosyal ve kültürel antropolojinin bakışıyla 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kosova, Prizren, Türkiye, Türk, Futbol 
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TURKISH FOOTBALL TEAM ASSOCIATIONS AND FANS IN PRIZREN KOSOVO  

 

ABSTRACT 

Kosovo was ruled by the Ottomans for centuries as a result of the Kosovo War in 1389. Passing 

through hard decades, it became a part of Yugoslavia after Ottomans left the region in 1912. 

After collapsing of Yugoslavia, Kosovo declared its independence against the opposition of 

Serbia on the 17th of February 2008. Turkey has been one of the first countries recognizing its 

independence due to the historical ties. Even though Pristine is the capital of Kosovo, Prizren 

could be considered as the cultural capital. Prizren is a multicultural and multi-ethnic province. 

Majority of the population is Albanians, and Turks, Bosnians, Roma people, Gora and Torbeş 

communities and limitied number of Serbians reside in the city. While majority of Turkish 

community live in Prizren, they reside in Pristine, Peja, Mitrovica, Gylan and Vucitirin as well. 

Besides, Mamuşa is a village, which is 20 km away from Prizren, that Turkish community 

mainly live. Albanian, Turkish and Serbian are considered to be the official languages of the 

city by the Municipality of Prizren. Turkish is spoken by many in city center. Whilst Turkish 

community exists in the city and Turkish is spoken by many of the inhabitants of Prizren, the 

representatives and associations of some famous Turkish football teams take place in the city 

center. Association buildings are at the center of the city which were established by football 

fans of Fenerbahçe, Galatasaray and Beşiktaş. A number of local people were interviewed 

within a research study carried out in Prizren from January to April in 2018. The participants 

provided information about being fans of the Turkish football teams during the interviews. 

Sometimes fans of teams watch the matches in groups in association buildings. The eternal 

rivalry of Turkish football teams echoes in Prizren as well. Besides, it is noticed that the success 

of Turkish National Team is appreciated by football fans in Prizren. Ethnographic data acquired 

from the field studies were evaluated, through football clubs fans cultural and historical ties 

between Prizren and Turkey were presented from the point of view of social and cultural 

anthropology.    

Key words: Kosovo, Prizren, Turkey, Turkish, Football 
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TÜRKİYE’DE FUTBOL KULÜPLERİNİN VERGİSEL AÇIDAN ANALİZİ 

Dr. Öğretim Üyesi Şaban Ertekin 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

0000-0003-3438-3196  

Özet  

Günümüzde futbol, futbol kulüplerinin yarışma ve rekabet etme temeline dayalı görsel bir şov 

olmanın ötesinde oyuncu ve sermaye sahipleri için büyük kazanımlar sunan bir endüstri 

görünümündedir. Tarihi çok eskilere dayanan kollektif nitelikteki bu sporun ekonomik ve 

sosyal gelişmelere bağlı olarak son çeyrek yüzyılda profesyonelleşme ve endüstrileşme 

sürecinin hızla arttığı görülmektedir. Literatürde ilk olarak MÖ 5000’li yıllarda Çin’de 

oynandığı belirtilen futbolla Türkiye’nin ilk tanışması ise azınlıklar aracılığıyla Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerine denk gelmektedir. Futbolun kurumsallaşması ve 

profesyonelleşmesinde önemli paya sahip olan futbol kulüplerinin ilki de yine bu tarihlerde 

kurulmuştur. Ülkemizde futbol kulüpleri tüzel kişiliğe sahip olarak iki şekilde kurulmaktadır. 

Tüzel kişiliğe sahip kulüplerin bir kısmı sermaye şirketi şeklinde kurulurken bir kısmı ise 

dernek şeklinde kurulmaktadır. Dernek veya şirket olarak kurulması ise tamamen kulüplerin 

kendi isteklerine bırakılmıştır. Futbol kulüpleri günümüzde büyük bir endüstri görünümü arz 

etseler de Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarında mükellef olarak belirtilmemiştir. Ancak 

kanun koyucu spor ve sporcunun desteklenmesi, sporun geliştirilmesi ve toplumun bütününe 

yayılması gibi sosyal amaçlarla anonim şirket veya dernek şeklinde kurulmalarına rağmen bazı 

koşullar altında muafiyetler tanımıştır. Bu sebeple Kurumlar Vergisi Kanununda tanınan 

muafiyetler sadece idman ve sportif faaliyetlerle sınırlı tutulmuştur. Kulüpler Kurumlar Vergisi 

açısından ortak uygulamaya tabi tutulsalar da, Katma Değer Vergisi ve Veraset İntikal Vergisi 

gibi kimi vergilerde hukuki statülerine göre farklı uygulamalara tabi tutulabilmektedir. Bu 

çalışmada futbol kulüplerinin kuruluşu ve gelişimi ile birlikte, önemli bir endüstriye dönüşmesi 

nedeniyle Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de gerek futbolcuların vergilendirilmesi, gerekse futbol kulüplerine tanınan muafiyet 

ve istisnaların vergi adaleti açısından yeniden gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Futbol, Spor Kulüpleri, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, 

Jel Kodları: H21,  H25, K34,  
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SALGIN DÖNEMİNDE KULÜP DEĞERLERİNDEKİ EKONOMİK KAYIPLAR 

ECONOMIC LOSSES IN CLUB VALUES IN THE PANDEMIC PERIOD 
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ÖZET 

Salgın nedeniyle, milyarlarca insanın taraftar ve tüketici olarak yer aldığı futbol ekonomisinde, 

büyük gelir kayıpları yaşanmıştır. Salgın döneminde, sponsorluk gelirleri, yayın gelirleri, maç 

hasılatı ve dolaylı olarak borsa gelirlerinden mahrum kalan kulüpler, ekonomik sorunlarla karşı 

karşıya kalmışlardır. Ekonomik sorunlar, hem oyuncuların hem de kulüp piyasa değerlerinin ve 

kulüp borsa değerlerinin düşmesine neden olmuştur. Bu çalışma Türkiye Süper Lig ve 

hisselerini borsaya açmış olan 4 büyük kulübün yaşadığı ekonomik kayıpları ortaya koymak 

için yapılmıştır. Bu amaçla Borsa İstanbul ve transfer marketten kulüplere ilişkin parasal 

değerler alınarak, trend analizi ile ekonomik kayıplar ve eğilimler ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın salgınla mücadele eden futbol ekonomisine ışık tutacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Piyasa, Spor, Salgın, Kulüp  

Abstract 

Due to the pandemic, large income losses were experienced in the football economy, where 

billions of people were involved as fans and consumers. During the pandemic period, the sports 

clubs that were deprived of sponsorship revenues, broadcasting revenues, match revenues and 

indirectly stock market revenues faced economic problems. Economic problems caused both 

players and club market values and club stock market values to decline. In this study, the 

Premier League and Turkey, which shares in the stock market opened 4 was conducted to reveal 

the big club's economic losses. For this purpose, it has been tried to reveal economic losses and 

trends with trend analysis by taking monetary values related to clubs from Borsa Istanbul and 

the transfer market. The study is thought to shed light on the football economy struggling with 

the pandemic. 

Keywords: Market, Sports, Pandemic, Sports Club 


