
 

 

 

ULUSLARARASI KONFERANS İLANI 

 

DAVET METNİ 

 

Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki önemli aşamalardan biri olan 

Kazakistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle 16 

Nisan 2021’de Kazakistan Cumhuriyeti El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti 

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, ortaklaşa “19. Yüzyılın Sonu ile 20. 

Yüzyıl Başlarında Türk Dünyasında Milli Devlet Kurma ve İstiklal Mücadelelerinin Tarihi” 
konulu çevrimiçi uluslararası bir konferans düzenlenecektir. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye ve Türkistan coğrafyasında 

çok köklü değişimlerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilhassa eğitim ve gazetecilik sahasındaki bu 

gelişmeler, Türk Dünyası’nda yeni bir aydın zümrenin gelişmesine zemin hazırlamıştır. I. Dünya 

Savaşı’na giden süreçte, savaş yıllarında ve savaş sonrasında, Rusya’da Çarlığın zayıflayarak yıkılması, 

Anadolu ile sınırdaş olan Kafkasya’dan Doğu Türkistan sınırlarına kadar geniş bir Türk coğrafyasında, 

öncülüğünü bu aydınların yürüttüğü bir istiklal heyecanı yaratmıştır. Siyasi, iktisadi, demografik ve 

toplumsal yapılarda ortaya çıkan yeni eğilimler, anılan coğrafyada yaşayan bütün halkları derinden 

etkilemiştir. 

  Bu konferansın amacı, Kazakistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıl 

dönümü münasebetiyle, anılan tarihi dönem içinde Türkistan bölgesindeki ekonomik, siyasal ve 

toplumsal durumu ve ortaya çıkan değişmeleri akademik seviyede araştırarak milli istiklal yolundaki 

mücadelelerin benzer/ortak karakteristik niteliklerini araştırmak ve bu tarihçilik birikimine uluslararası 

düzeyde katkı sağlamaktır.  

Konferans sürecinde Kazak ve diğer Türk halklarının milli tarih meseleleri, Alaş hareketi ve 

“Alaş” Otonomisi, Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin kuruluşu ve faaliyetleri, bunun yanı 

sıra 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Anadolu’dan Türkistan coğrafyasına Türk halklarının 

bağımsızlık mücadeleleri ve önde gelen tarihi liderlerin bu süreçteki rolleri tartışılacaktır.  

 

Konferans Alt Başlıkları: 

- Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nda Meşrutiyet Hareketleri,  

- 1917 Bolşevik İhtilali’nin Etkileri ve Sonuçları, 

- Kazak ve Türk halklarının milli devlet tarihinin meseleleri, 

- Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya meseleleri, 

- Din ve Yenileşme, 

- Ulaşım,  

- Sosyal Yapı, 

- Nüfûsla ilgili Meseleler, 

- Ekonomi, 

- Bölge üzerindeki güç rekabeti, 

- Bağımsızlık mücadeleleri, 

- Türkiye ve Türkistan coğrafyası arasındaki dini, kültürel ve ekonomik ilişkiler, 

- Alaş hareketi ve “Alaş” Otonomisi, 



- Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin kuruluşu ve sonrası gelişmeler, 

- İstiklal Mücadelesinde “Başçılık” Meseleleri. 

Konferans dilleri - Kazakistan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusça ve İngilizce.  

 

Konferans Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. 

https://us02web.zoom.us/j/8313716923?pwd=U3g2NzZXK0tJdmREYjNYYXdScWVOQT0
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Konferans linki: 831 371 6923 

Giriş kodu: 802233 

 

SAYGILARLA  

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

 

EK 1 

BİLDİRİ SUNMA ŞARTLARI 

 

Konferans programına dahil olmak için doldurulmuş başvuru formunu ve bildirinin en az 

200-250 kelimeden oluşan özetini İngilizce ve Türkçe olarak 10 MART 2021 TARİHİNE kadar 

Microsoft Office Word’de yazılan bir dosyada Düzenleme Kuruluna göndermeniz gerekmektedir. 

Yazarın adı dosya adına yazılmalıdır (Örnek: Sadykova Ainur_abstract). 

 

Bildiri, konferans dillerinden birinde hazırlanmalı ve bildirilerin tam metni İngilizce veya 

Türkçe olarak kabul edilecektir. 

 

Konferans bildirilerinin tam metni organizasyon komitesine 1 NİSAN 2021 kadar İngilizce 

veya Türkçe Microsoft Office Word’de (2003, 2007) daha önce kayıt formunda doldurulmuş 

6.000-10.000 kelime şeklinde elektronik versiyonunu (bildirinin tam metni iade edilmeyecektir) 

kabul edilecektir. Dosya sadece bir bildiri içermelidir, yazarın adı dosya adına yazılmalıdır (Örnek: 

Sadykova Ainur_ konferans) Başvurular ve makaleler conference.kazassr@gmail.com e-posta 

adresine gönderilmelidir. Makalenin başında 200-250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce 

özetler ile 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Başlığın sağ alt kısmında yazarın adı, 

sayfa altında ise görev yeri (veya adresi, iş telefonu, GSM numarası ve e-posta adresi ) ve unvanı 

yazılmalıdır. Yazar, bildirisinin ve makalesinin sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eder. Bu 

bildiri tam metinlerinden oluşan bir konferans kitabı daha sonra yayınlanacaktır.  

 

 Organizasyon Komitesinin İletişim Bilgileri: Almaty, Al-Farabi Ave., 71, Main 

Educational Building 3, office 4-4, Kazakistan Tarihi Bölümü. Tel.: +7 (727) 3773338 (dahili 12-

86), +77078737923 - Baidavletova Madina Dosbergenovna,  

E-posta: conference.kazassr@gmail.com  

  

https://us02web.zoom.us/j/8313716923?pwd=U3g2NzZXK0tJdmREYjNYYXdScWVOQT09
https://us02web.zoom.us/j/8313716923?pwd=U3g2NzZXK0tJdmREYjNYYXdScWVOQT09
mailto:conference.kazassr@gmail.com
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BİLDİRİ  YAZIM KURALLARI 

 

1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalayarak yazılmalı, hemen altında sağa 

dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama 

dipnotunda sırası ile akademik ünvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. 

2. Başlık ve yazar adından sonra yaklaşık 300 kelimelik 10 punto ile Türkçe ve İngilizce özet 

yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmeli; Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 

konulmalıdır. 

3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve 

kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.  

4. Çalışma (.doc) veya (.docx) formatında yazılmalıdır. Sayfa düzeni alt, üst, sağ ve soldan 

2,5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.  

5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır 

aralığı: tek satır olmalıdır.  

6. Atıflar sayfa altı dipnot olarak verilmelidir. Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu)- makale 

adı ise “” (tırnak) içinde ve makalenin yayınlandığı dergi koyu olacak şekilde, yayınevi, yayın 

yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı 

biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.  

Örnek:  
I. Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999, 

s.18.  

II. Ceylan Tokluoğlu, “Ziya Gökalp: Turancılıktan Türkçülüğe”, Atatürk Araştırma 

Merkezi Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 84 (2013), s. 103-142. 

III. Saray, a.g.e., s.82. 

IV. Tokluoğlu, a.g.m., s.5. 

7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında 

ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.  

8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler 

gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.  

9. Bildiri metinleri 6 ila 10 bin kelime ile sınırlandırılmalıdır.  

 


