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1.Oturum/ Session 1

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK I

07 ARALIK CUMARTESİ / 07 DECEMBER SATURDAY

11:30-12:50 Salon 1

Oturum Başkanı/Chair: Ebubekir Armağan

Osman Akgül Türkiyede Üniversitelerin Uluslararası Öğrenci 
Ofislerinin Sosyal İçerme Yönünden Etkniliği

Festim Rizanaj Kamu Diplomasisi Bağlamında Kosova Türkiye 
İlişkilerinde Türkiye Mezunlarının Rolü

Mohamed Sh Ali 
Najlaa Alnakhala

Principal Preparation, Training, Appointing and 
Selecting Process in Palestine, Somalia, Jordan, 
Egypt, and Kenya

Mehmet Çevik Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Uluslararası Öğrenci 
Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Ahmed Al-Qershi The Inclination of Yemeni Students After Graduation 
From Turkish Universities- Izmir City As Case Study
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Türkiye’de Üniversitelerin Uluslararası Öğrenci Ofislerinin 
Sosyal İçerme Yönünden Etkinliği

Osman Akgül

Özet

Özellikle değişimin hız aldığı 1980’lerden başlayarak dünyada 
yükseköğrenimin uluslararasılaşması, yani uluslararası akademisyen 
ve öğrenci hareketliliğinde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Öğrenci 
gönderen ülkeler beşeri sermayelerini geliştirmeyi hedeflerken,  
misafir eden ülkeler ise temelde kamu diplomasisinde yumuşak güç 
olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkeler uluslararası öğrenci 
hareketliliğinde ev sahipliği anlamında dünya geneli hareketliliği 
domino etmektedir. Öğrencilerin tercihlerini etkileyen başlıca 
faktörlerden birisi eğitimin yanında ev sahibi ülkenin eğitim kurumları 
ve sosyal yapısının uygunluğu gelmektedir. Zira öğrenciler kendilerini 
rahat hissettikleri ortamları tercih etmektedirler. Özellikle “yabancı” 
algısından kaynaklı sosyal dışlanmaya maruz kalmaları gerek 
eğitim tercihlerini gerek eğitim hayatlarını olumsuz etkilemektedir. 
Çalışmamızda sosyal dışlanma ve içerme literatürüne değinilecektir. 
Ardından Türkiye’de uluslararası öğrencilerin yoğunlukta olduğu 
üniversitelerin uluslararası öğrencilerle ilgili birimlerin, uluslararası 
öğrencilerin sosyal dışlanmaya maruz kalmamaları, kalanların 
ise sosyal içerilmelerine yönelik yapmış oldukları çalışmalar 
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, International Students,  
Yabancı Beyin Göçü, Social Exclusion, Social Inclusion
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Kamu Diplomasisi Bağlamında Kosova Türkiye 
İlişkilerinde Türkiye Mezunlarının Rolü

Festim Rizanaj

Özet

Kamu diplomasisi; diplomasi faaliyetlerinin, kamuyu ilgilendiren 
hemen her alanı kapsamına almasıdır. Uluslararası öğrenci 
hareketliliği, kamu diplomasisinin günümüzde kullandığı çok çeşitli 
araçlardan biridir. Söz konusu hareketlilik, insanların kişisel kariyer 
planlarının bir parçası olması itibariyle iradî ve sivil bir ‘sınır-aşan’ 
tercih meselesi niteliği göstermektedir. Uluslararası sistemdeki 
değişimlerin etkisini nispeten gecikmeksizin hisseden bir ülke olarak 
Türkiye’nin, son yıllarda kamu diplomasisine daha fazla önem verdiği 
gözlenmektedir. Eğitim kapasitesinin de elverdiği oranda, Türkiye, 
kamu diplomasisi faaliyetlerinde uluslararası öğrenci hareketliliğini 
daha etkin kullanma ve bu alanda dünya çapındaki payını artırma 
çabasındadır. Eğitimin uluslararasılaşması, çok daha eski tarihlerden 
itibaren izini sürebileceğimiz bir olgu olmakla birlikte, modern çağda 
bu olgunun aldığı şekil, kimi sonuçları da beraberinde getirmektedir. 
Öğrenciler, kendi ülkelerinden çok uzak ülkelerde burslu ya da 
burssuz eğitim imkânlarına rahatça ulaşabilmektedirler. Uluslararası 
öğrenci hareketliliğinin beraberinde getirdiği faydalar, eğitim 
olanakları nispeten daha zayıf ülkelerin dahi ekonomik ve siyasî 
menfaat sağlamaya çalıştığı bir alan olmaktadır. Ayrıca, karşılıklı 
fayda sağlanan bu alan, kamu diplomasisinin günümüzde vazgeçilmez 
unsurlarından biri hâline gelmiştir.
Bu çalışmada, Türkiye’de okuyan Kosovalı öğrencilerin Kosova-
Türkiye ilişkilerindeki rolünü incelemektedir. Türkiye’de mezun 
olan Kosovalı öğrencilerinin kültür, eğitim, siyaset vb. alanlarda iki 
ülkeler arasındaki etkileşimini geliştirmek adına yapılan faaliyetlere 
de yer örneklem olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Öğrencilik Hareketleri, 
Kosova, Türkiye Mezunları, İlişkiler
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Principal Preparation, Training, Appointing and Selecting 
Process in Palestine, Somalia, Jordan, Egypt, and Kenya

Mohamed Sh Ali - Najlaa Alnakhala

Abstract 

The purpose of this paper is to look to the way that principals at 
different levels of the schools are prepared, get trained, appointed, 
selected and finally hired in some chosen countries. Those countries 
were birth countries of the researchers and some other neighbor 
countries. This study is a comparative study, qualitative design used 
as a method of analysis in this study. 
For long time higher education and educational institutions created 
programs for teacher training in order to help teachers to perform their 
duties. Keeping that in mind, the programs set for the teacher training 
raised many questions about how to deal with the school principal 
and how to promote the expert teacher to the position of a principal. 
These created many discussions and debates which finally came up 
with programs to train, appoint and select for hiring the headteachers. 
The methodology of this study is qualitative and the researchers 
compared the process of training, selecting, appointment, hiring of the 
principals in each country of the selected countries through focusing 
on six criteria which are requirement, selection process, training, 
appointing, evaluation committee and principal roles and duties. 
Findings: the researchers found that there are similarities and 
differences between the way countries train their principals and the 
whole process of recruiting. Also, there some unique criteria for 
some countries that they require from the applicant to be apply to the 
vacancy post. 
Keywords: Training, Selection, Hiring, Education, School Principal
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Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Uluslararası Öğrenci 
Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Mehmet Çevik

Özet 

Ülkemize çeşitli düzeylerde eğitim amacıyla gelen uluslararası 
öğrencilerin sayısı yıllar içinde artış göstermektedir. Ancak, 
Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının istenen seviyede olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Uluslararası öğrencilerin, gittikleri 
ülkelere büyük katkılar sağladıkları artık çok açık olarak bilinmektedir. 
Bu bildiride, Türkiye’ye gelecek uluslararası öğrenci sayısının artması 
için yapılabilecek çalışmalardan bahsedilmektedir. Bu çalışmaların 
en önemlisi, Türkiye’deki eğitim-öğretim imkânlarının -özellikle 
Türkiye’ye öğrenci gönderme potansiyeli yüksek olan ülkelerde- 
çok iyi tanıtılmasıdır. Dolayısıyla, ülkemizdeki eğitim imkânlarını 
çok iyi tanıtan, akla gelebilecek sorulara cevap veren, en az 5-6 
dilde alternatifler sunan kapsamlı bir tanıtım sayfasına ihtiyaç vardır. 
Yapılacak diğer çalışmaların hepsinin referans noktası bu olmalıdır. 
Öte yandan, tanıtımların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için mutlaka 
sosyal medyanın çok iyi ve aktif bir şekilde tanıtılması gereklidir. Bir 
diğer husus, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)’te yaşanan karışıklıktır. 
Ülkemizde, Türkiye’nin adını taşıyan, TRYÖS gibi, bir sınav sistemi 
acilen hazırlanmalıdır. Yurtdışında yapılan tanıtımlar ise yine Türkiye 
adına ortak bir tanıtım şeklinde olmalıdır. Birçok farklı kurum sadece 
kendini tanıtmak için önemli harcamalar yapmaktadır. Türkiye’ye 
uluslararası öğrenci getirilmesi konusunda dürüst ve güvenilir bir 
şekilde çalışacak, akredite eğitim danışmanlığı firmalarının kurulması 
teşvik edilebilir. Uluslararası öğrencilerin barınma sorununa ilişkin 
bazı özel imkânlar ve kontenjanlar sunulabilir. Geliştirilmesi gereken 
hususlardan bir tanesi de mevzuatımızın kolaylaştırılmasıdır. 
Ülkemize gelen öğrencilerin vize, ikamet, sağlık sigortası, okul kaydı, 
vb. işlemleri ne kolay ve pratik olursa, ülkemizin cazibesi o kadar 
artacaktır. Ülkemizin ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya olduğu 
bir dönemde uluslararası öğrencilerin ülkemize ciddi bir kaynak 
sağlaması mümkündür. Bu düşünce ile hareket edildiği takdirde 
ülkemize çok önemli katkılar sağlanabileceği asla unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Tanıtım Faaliyetleri, Uluslararası 
Öğrenci Sayısının Artması
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The Inclination of Yemeni Students After Graduation from 
Turkish Universities- Izmir City as Case Study 

Ahmed Al-Qershi

Abstract 

These days, studying outside or abroad had been increasing in a lot of 
countries with around three million students prefer to study overseas 
instead of their countries. Especially in developing countries, studying 
abroad give many opportunities to brain drain. The aim of study is to 
know the inclination of Yemeni students after graduation from Turkish 
universities, Izmir. It used the interview with 30 questionnaires during 
one day and used SPSS version 24 for data entry and frequency analyze 
for data analysis. The results showed that 50% incline to stay in turkey 
due to the security issues in Yemen and to pursuing further studies. 
The ratio of the students that inclined to return to Yemen was (33.3%), 
they indicated that the reasons to go back due to their association jobs 
in Yemen and their families still in Yemen. and should. The students 
who incline to go to another country were (16.7%), and indicated that 
they want to complete postgraduate and try to get new experiences 
and skills.
Keywords: Yemeni students, Inclination, Graduation, Return, Turkey
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Betonarme Bina Kolonları için Sünme ve Büzülme 
Parametrelerinin İncelenmesi

Amanullah Zamani - Mutlu Seçer

Özet

Her geçen gün biraz daha gelişen teknoloji, hayatın diğer alanlarında 
olduğu gibi yapı endüstrisinde de etkilerini göstermektedir. En temel yapı 
malzemelerinden biri olan beton da bu gelişmelerden etkilenmektedir. 
Gelişen beton teknolojisiyle birlikte artan beton dayanımı betonarme 
elemanlarda daha küçük kesitlerle tasarım yapılmasına olanak 
sağlamıştır. Betonarme elemanların boyutlandırılmasında daha küçük 
kesitlerin kullanılmasıyla birlikte azalan kesit rijitliği nedeniyle 
yer değiştirme hesapları daha titiz bir şekilde yapılması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Beton, birden fazla bileşenin bir araya gelmesinden 
oluşan bir yapı malzemesi olduğundan gösterdiği farklı davranışlar 
üzerinde birçok farklı çalışma yapılmıştır. Zamana bağlı etkilerden 
olan sünme ve büzülme davranışı da bunlar arasındadır. Betonarme 
elemanlarda şekil ve yer değiştirme parametrelerinin daha önemli 
hale gelmesiyle birlikte bu iki konu üzerinde yapılan çalışmalar daha 
da yoğunlaşmıştır. Zamana bağlı davranışların ortaya çıkarabileceği 
istenmeyen etkiler önemli seviyelere ulaşırsa yüksek katlı betonarme 
yapılarda için çeşitli riskli durumlar gelişebilir.
Bu çalışmada, betondaki sünme ve büzülme davranışının zaman bağlı 
değişimi ACI 209 ve CEB – FIP yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. 
Betonarme kolon ve kiriş elemanlarda farklı yöntemler kullanılarak 
zamana bağlı analiz için gerekli parametreler elde edilmiştir. 
Çalışmada, sünme ve büzülme davranışını belirlemekte kullanılan 
yaklaşımlar açıklanmış ve bu yöntemleri kolon kesiti dikkate alınarak 
sünme ve büzülme parametreleri hesap edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme, Bina, Sünme, Büzülme, Zamana 
Bağlı Davranış
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Düzce Esmahanım Köyü’nün Hec-Ras Paket Programıyla 
Taşkın Analizi

Abdul Raheem Akbari - Yılmaz İçağa

Özet

Canlıların yaşamlarını sürdürmesi için gereken en önemli temel 
unsurlardan birisi suyun temel kaynaklarından sayılan yağmur, fazla 
olduğu zamanlarda taşkına sebebiyet vermektedir. Taşkın olayları, 
her ne kadar doğal olay olarak bilinse de insanoğlunun doğaya fazla 
müdahaleleri, dere yatağının daraltılması, sanat yapılarının uygun 
projelendirilmemesi, ağaçların kesilmesi gibi etmenlerden dolayı 
taşkın oluşmaktadır. Günümüzde artan taşkınlar ciddi miktarda 
can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Taşkın ve sel gibi doğal 
afetlerin verdiği zararları en aza indirebilmek için taşkının olduğu 
su yatağının ıslah edilmesi, yerleşim alanlarının taşkın alanlarından 
uzaklaştırılması, sanat yapılarının gerektiği şekilde inşa edilmesi 
gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için taşkın sırasında 
taşkın hızının, taşkının kapladığı alanının ve su seviyesinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, taşkın hesaplarını yapabilmeyi 
sağlayan paket programlarından, HEC-RAS programı kullanılarak 
Esmahanım Köyünde felakete sebep olmuş olan yağışın sebep 
olduğu taşkın ve sel analiz edilmiştir. Analiz sonucu akım hızının 
taşkın su seviyesinin yüksekliğine göre daha etkin olduğu, tedbir 
için hız düşürücü sanat yapılarına öncelik verilmesi gerektiği ortaya 
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Esmahanım Köyü, HEC-RAS, Taşkın Alanı, 
Taşkın Hızı, Manning Katsayısı
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Boşluklu Perdelerde Bağ Kirişlerin Test edilen Sonuçlarının 
Kapasite Tasarımı Sonuçları ile Karşılaştırması.

S. Bahadır Yüksel - Rohullah Jamal

Özet

Diğer modern deprem yönetmeliklerinde olduğu gibi, 2018 Türk 
Deprem Yönetmeliği’nde de kapasite tasarımı ilkesi ve uygulamaları 
geniş olarak yer almaktadır. Kapasite tasarımı, şiddetli bir deprem 
hareketi altında sistemde meydana gelmesi öngörülen doğrusal-
elastik sınır ötesi davranış mekanizmasının seçilmesi ve sistemin bu 
mekanizma durumuna uygun olarak davranmasını sağlayacak tasarım 
önlemlerinin alınması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, kapasite 
tasarımına yönelik uygulamalar; daha güçlü kolon tasarımı ile yapısal 
sünekliğin arttırılması ve kat mekanizmalarının oluşumunun önlenmesi, 
betonarme elemanlarda ve birleşim bölgelerinde kesme kırılmalarının 
meydana gelmemesinin sağlanmasıdır. Betonarme elemanların daha 
yüksek bir kapasiteye sahip olacak şekilde boyutlandırılması, boyuna 
ve enine donatıların uygun bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada bağ kirişlerinin net açıklığının kesit yüksekliğine 
oranı 1≤ln/h≤4 arasında ele alınmıştır. Bağ kirişleri genellikle iki 
farklı şekilde donatılmaktadır. Kesmeye karşı daha etkili davranması 
için iki farklı donatı tipi olarak; geleneksel donatılmış bağ kirişleri 
ve diyagonal donatılmış bağ kirişleri tasarlanmaktadır. Çalışmada 
geleneksel donatılmış bağ kirişlerinin test sonuçları ile kapasite 
tasarımından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Test edilen deney 
sonuçlar ile analitik olarak elde edilen sonuçların farkı araştırılarak 
yorumlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Bağ Kirişi, Kapasite Tasarımı, Betonarme 
Binalar, Doğrusal-Elastik, Süneklik
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Sabit Çekme Donatı Oranı l ve Farklı Basınç Donatısı 
Oranına sahip Betonarme Kirişlerin Moment-Eğrilik 

İlişkisinin Araştırılması

Rohullah Jamal - S. Bahadır Yüksel

Özet 

Bu çalışmada betonarme kirişlerde farklı parametre olarak beton sınıfı, 
boyuna donatı olarak çekme ve basınç donatısı oranlarının moment-
eğrilik davranışına etkisi araştırılmıştır. Parametrelerin değerleri 
değiştirilerek sayısal bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla, 66 adet farklı 
parametreye sahip dikdörtgen en-kesitli betonarme kiriş tasarlanmıştır. 
Tasarlanan kirişlerin davranışı, malzemelerin doğrusal olmayan 
davranışları göz önüne alınarak moment-eğrilik ilişkisinin grafikleri 
çizilmiştir. Analizlerde betonarme kiriş elemanların kesitlerinde beton 
için sargısız beton modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları kullanılarak 
akma ve kırılma durumunda moment-eğrilik değerleri, eğrilik 
sünekliği ve rijitlik oranları hesaplanarak elde edilmiştir. Analiz 
sonuçlarından farklı parametrelerden elde edilen verilerin sonuçları 
karşılaştırmalı olarak çizelgeler halinde sunulmuştur. Elde edilen 
sonuçlar değişen parametrelere göre değerlendirilmiştir. Dikdörtgen 
en-kesitli betonarme kirişlerin davranışı, eğrilik sünekliği, rijitlik 
oranları, kirişlerin akma ve maksimum momentlerinin değerlerinden 
yararlanarak yorumlanmıştır. Elde edilmiş değerlere göre betonarme 
kiriş elemanlarında basınç donatısı oranının artması ile akma momenti, 
kırılma momenti, eğilme rijitliği ve eğrilik sünekliği artmakta, 
maksimum eğrilik değerleri sabit kalmakta ve fakat akma eğriliğinin 
değerleri azalmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Moment-Eğrilik, Akma Momenti, Kırılma 
Momenti, Doğrusal Olmayan Davranış, Sargısız Beton, Eğrilik 
Sünekliği
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Gömülü Gaz Boru Hatlarının Sismik Performansının 
Değerlendirilmesi İçin Basitleştirilmiş Bir Prosedür: 
Düzce’den İstanbul’a Geçen Gömülü Gaz Boru Hattı

M. Rizwan Akram - A. Yeşilyurt

Özet 

Yakın geçmişte meydana gelen depremlerden sonra oluşan hasarlar 
incelendiğinde, boru hatlarının tasarım yetersizliği, özellikle gömülü 
olan gaz boru hatları, gaz kaçağı nedeniyle maddi kayıplarının 
yanında can kayıplarına da yol açmasından dolayı önemli bir 
problemdir. Dolayısıyla, bu sorunun önemi göz önüne alındığında, 
sismik dalga yayılımlarına maruz kalan gömülü gaz boru hatları 
için, örnek bir çalışma dikkate alınarak, ön tasarımın hızlı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için basitleştirilmiş bir prosedür geliştirilmiştir. 
Düzce’den İstanbul’a geçen gaz boru hatlarının davranışını analiz 
etmek için 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi sonucu kaydedilmiş 
beş kuvvetli yer hareket kullanılmıştır. Performans seviyelerinin 
değerlendirilmesi için; boru hattının çekme gerilme değerleri, söz 
konusu basitleştirilmiş prosedür dikkate alınarak beş aşamalı olarak 
hesaplanmıştır. Bu örnek çalışma için hesaplanan çekme gerilme 
değerleri, standartlarda izin verilen sınır çekme gerilme değerlerinden 
daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 1.5m’de gömülü 
olduğu kabul edilen boru hattının gaz çalışmasının güvenli olduğu 
elde edilmiştir. Sonuç olarak, deprem yer hareketlerine maruz kalması 
söz konusu olan gömülü gaz boru hatlarının ön tasarımı için sunulan 
bu yöntemin, hızlı bir değerlendirme noktasında yararlı olacağına 
inanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Gömülü Gaz, Boru Hattı, Kuvvetli Yer Hareketi, 
Kayıtları, Çelik Borular
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Big Data and Intellectual Property Rights in the European 
Union and Azerbaijan: Too Big for Protection?

Elnur Karimov

Abstract

Big data is growing every day. Consisted of files, photos, biometric 
data or CCTV recordings collected from a diversity of sources, it is 
processed by the Text and Data Mining technique to extract trends, 
correlations for various purposes. The storage limit for big data 
calculated by petabytes seems to be insufficient in the next few years. 
This growth makes it hard to handle the content and challenges current 
legal protection mechanisms. While intellectual property rights are set 
to protect big data, a traditional view of copyright poses challenges to the 
protection of machine-generated data used and produced, especially, 
by big data. In the absence of harmonized copyright legislation in 
the European Union, ‘natural person requirement’ still puts aside big 
data when selected, arranged or extracted by machine only. In this 
study, the definitions and structure of big data, the difference between 
the protection available for big data corpus and patterns, the concept 
of copyright and trade secret rights, as well as database rights and 
sui	generis protection are explained by the applicability of traditional 
concepts of copyright to machine-generated data and the question 
of intellectual property protection of big data. The European Union 
Database Directive 96/9/EC and Trade Secret Directive 2016/943 are 
discussed with the protection of big data corpus as a database and big 
data patterns as trade secrets respectively. The Azerbaijani law with 
its traditional approach to copyright is selected from the perspective 
of copyright, in a comparative study with the European Union legal 
framework on copyrightable databases.
Keywords: Big Data, Intellectual Property Rights, Machine-
Generated Data
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A Pattern Methodology to Specify Usable Design and 
Security in Websites

Taheni Fılalı - Med Salim Bouhlel

Abstract 

Over the past decade, with the progress in technology, there has 
emerged various needs for users to get more interactive with Web 
applications. Commercial web services have spread the use of rich 
interfaces to provide users with a meaningful interaction with these 
applications. Nevertheless, the dynamic nature of the context of 
interaction imposes practitioners to extract various requirements such 
as user needs and choose the appropriate actions to perform them. 
However, in real practice, practitioners hardly combine between 
exploring the space problem to extract users’ goals and creating a 
high-quality user interface. To overcome this challenge, we propose 
a set of measurements criteria basically integrated into specific 
comprehensive indicators. Our goal is to evaluate the main aspects 
of quality requirements (Design, security). Thus, practitioners will 
have a flexible support based on a high-quality model to improve 
the extracted services and the usability of commercial Web-based 
application in a dynamic context.
Keywords: Context Engine, Web İnterfaces, Quality Model, 
Assessment Platform
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Systematically İmproving The Work Ergonomics                
İn An Assembly Line

Muhammad Zulqarnain Khalid - İbrahim Çıl

Abstract

A study was carried out at the prominent heavy-duty trucks 
manufacturer in Sweden to solve the problem of high labor turnover 
due to handling of heavy tools and truck components. The focus area 
of this study was the one where complete chassis of the truck was 
assembled before delivering it to the final assembly area. In this area, 
due to manual handling of heavy tools and truck components the 
company experienced high labor turnover. The purpose of the study 
was to measure the current ergonomic condition of the operators due 
to handling of heavy equipment. Moreover, by communicating the 
requirements and benefits of the suggested enhancements, improving 
the ergonomic conditions of those operators. In order to find the 
new suitable level of automation to solve the bad ergonomics for the 
current chassis assembly line a methodology named Dynamo++ was 
used. As this methodology requires trigger for change so to initiate the 
process trigger i.e. improving the ergonomics was used. Application 
of Dynamo++ methodology resulted in the development of conceptual 
solutions explaining the improvement of the ergonomic conditions 
for the operators. Moreover, results obtained in the study gave good 
understanding about the application of selected methodology i.e. 
Dynamo++. Additionally, it gave the insights about the concept of 
level of automation and its usage to systematically increase or decrease 
them in order to obtain the desired results. The study concluded with 
the generation of conceptual solutions which theoretically improved 
the identified problems in the current system. The discussed conceptual 
solutions significantly solved the ergonomics of the operators. 
Keywords: Ergonomics, Level of Automation, Dynamo Methodology, 
Manual Work, Assembly Line
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Estimation of Motorcycle Equivalency Unit (Mceu) in a 
Heterogeneous Traffic Mix in Minna, Nigeria

H. S. Abdulrahman - M. R. Shakhan - A. Almusawi - M. Umar

Abstract

In designing a road, the impact of various vehicle types is 
accommodated using standard vehicle which is often than not a 
theoretical passenger car represented as passenger car equivalency 
unit (PCEU). However, in Nigeria like some developing countries of 
Africa and Asia, motorcycles constitute a larger portion of traffic mix 
on some road sections, thus the need to use the motor cycle as the 
standard vehicle (motor cycle equivalency unit -MCEU) which other 
vehicles can be converted to, so as to have a hypothetical homogeneous 
traffic. This study estimates MCEU of at some locations. The results 
can provide an insight into the planning and evaluation of road 
segments in developing countries where small wheeled vehicles like 
motorcycles dominate the traffic mix.
Keywords: Traffic Composition, Motorcycle Equivalency Unit 
Mceu, Passenger Car Equivalency Unit Pceu, Heterogeneous Traffic
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Evaluation of Selected Public Universities’ Websites in 
Bangladesh: A Webometric Approach

Dr. Md. Nazmul Islam - Md. Faysal - Dr. Md. Shariful Islam

Abstract

At present, there are Forty-five public, eighty-five private, two 
international, three special UGC nominated universities in Bangladesh 
(UGC, 2019). The current study evaluated websites of five renowned 
public universities namely, Dhaka University (DU), Rajshahi 
University (RU), Jahangirnagar University (JU), Jagannath University 
(JNU) and Chittagong University (CU) of Bangladesh from different 
perspectives using the webometric technique. Two online automated 
tools named ALEXA and SEOptimer (web page analyzers) were 
used in this study on March 30, 2019. The study counted the ranks of 
websites for RU, DU, JU, JNU and CU as 303, 230, 1,804, 1,482 and 
3,062 in Bangladesh; 84944, 53428, 288598, 339876 and 291340 in 
the world. The server of RU website responses to users within 3.00 
seconds, DU website takes 1.55 seconds to response, JU website 
needs 0.38 to response, server of JNU website requires 2.1 seconds 
to response and CU website’s server responses within 1.47 seconds to 
the audiences. Moz domain authority score for Dhaka University was 
the highest (53) whilst lowest score was counted as 42 for Jagannath 
University during the period under study. Recommendations were 
also provided in the study to enhance the overall improvements of 
these public university websites of Bangladesh.
Keywords: Webometric, Cybermetric, Alexa, SEOptimer, University 
of Bangladesh 
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Chadian’s Role in the EU External Migration Policy: The 
Case of Franco-Chadian Cooperation After the Arab Spring

Abdoul-bagui Armiyaou Gombo

Abstract

In 2017, France organized a summit on the Sahelo-European 
migration issue bringing together the presidents of Niger, Chad, the 
representative of German, Italian, Spanish and Libyan governments 
as well as the High Representative of the European Union for foreign 
Affairs. A joint declaration was made at the end of this summit with 
the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) expressing the will to create structures of first reception in 
some countries of the Sahel as Niger and Chad. In Chad, a structure 
of registration, examination, and identification of migrants from 
Africa will be built. The French President Macron talked about the 
possible implementation of protection missions for the resettlement 
of refugees in Europe.  Today, Chad becomes one of the important 
countries to regulate illegal immigration to Europe after the collapse 
of the Libyan government. This project is part of the European 
context of strengthening the tools for monitoring and combating 
illegal immigration, which is now a long-term and significant policy 
orientation for the EU’s migration approach. However, it raises many 
questions, on how a country like Chad can monitore and regulate 
illegal immigration to Europe? What’s the challenge for the Chadian 
government for implementing the European Union migration strategies 
in the Sahel? What’s the security issue for the region? What’s the limit 
of European migration law and policies? The purpose of our paper is 
to emphasize the role of Chad in the EU external Migration Policy 
and the Franco-Chadian cooperation in the Sahel.
Keywords: Chad, France, European Union, Migration, Refugees
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International Solidarity and Migration: Issues and 
Challenges

Khalimat Rachida Benazir

Özet

Dayanışma, toplumun oluşumuyla ortaya çıkmış insanlık tarihi 
kadar eski bir kavramdır. Kişiler ve topluluklar arasında dayanışma 
biçimleri mevcuttur. Birçok çalışmada dayanışmanın çeşitli 
biçimlerdeki rolüne ve geleneksel toplumlardaki tezahürüne 
odaklanılmıştır. Araştırmacılar, geleneksel ve modern toplumların 
geliştirdiği dayanışma biçimlerini sınıflandırmış, bir dayanışma 
tipolojisi oluşturmuşlardır. Sosyal yardım türlerinin ve dayanışma 
biçimlerinin büyük kooperasyondaki değişimlerini, sınırlı üye grupları 
arasındaki iletişim ağlarını çözümlemişlerdir. Günümüzün yoğun göç 
dünyasında dayanışma, göçmenler özellikle de sığınmacılar için daha 
da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı dayanışmanın evrimini 
ve göçmenler için önemini incelemektir. Göçmen artışıyla dayanışma 
biçimleri ve bu alandaki kurumların/derneklerin yaygınlaşması ile 
devletlerin ve uluslararası örgütlerin hareketleri çeşitlenmiştir. Yanı 
sıra sınırların ulusal devletlerce güvenlikleştirilmesi de artmıştır. Bu 
çalışmada uluslararası dayanışmanın meselelerine ve zorluklarına ışık 
tutmaya odaklanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Dayanışma, Uluslararası Dayanışma, Göç, 
Güvenlikleştirilme, Uluslararası Örgütler, Mülteciler
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The Significance of Michel Foucault’s Works in the 
discipline of International Relations

Benazir Banu

Abstract

Paul Michel Foucault, the eminent French philosopher and historian 
of 20th century grew up in the World War II period. The menace of war 
felt like the background of his existence. This article aims to make 
a comprehensive study of Foucault’s personal and intellectual life, 
about his significant concepts and methodology and focus on their 
relevance or contribution to the discipline of International Relations. 
Foucault’s ideas and methods can be located in diverse stages of post-
structuralist analysis in International Relations. Firstly, this paper 
will focus on providing a detailed biographical account of Foucault’s 
life. Secondly, this work will deal with the contributions of Michel 
Foucault’s philosophy and concepts in the discipline of International 
Relations which will highlight upon the relevance of Foucault’s concept 
of ‘governmentality’ in IR; significance of Foucault’s concept of Bio-
power and Biopolitics and power-knowledge nexus in the discipline 
of International Relations; Bio-power and disciplinary powers which 
are perceived to be the two ends of Foucault’s idea of power over life; 
Michel Foucault’s Ideas on Theory-Practice. The third major part will 
focus on Michel Foucault methodology and its Relevance in IR. All 
these sections and sub-sections combined together will try to explain, 
define, analyze the different concepts and methodology of Michel’s 
Foucault’s works and its corresponding relevance in the discipline of 
International Relations.
Keywords: Bio-power, Biopolitics, International Relations, Michel 
Foucault, Post-structuralist, Power, Knowledge
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The US Foreign Policy toward the Democracy in the Arab 
States: Egypt and Tunisia in the Arab Spring

Ekrem Zajmi

Abstract

The Arab Spring represents one of the most profound transformations 
in the Arab world. This is articulated in the revolutionary wave of 
democracy uprisings which have dominated the region from late 
2010. These uprisings commonly termed as the “Arab Spring” was 
considered a surprise from the American side. The US foreign policy 
toward the democracy diffusion in the Arabian states prior to uprisings, 
and inclusively the US attitude concerning the Arab Spring are the 
main subjects of this article. In this regard, George W. Bush’ neo-
conservative approach and the Obama’ realpolitik approach toward 
the Arab states are carefully considered in this work. When examining 
the uprising in the region, Tunisia and Egypt take a significant place 
in this occasion. Tunisia was the state where the revolution took place 
first to spread in the region afterward and it succeeded to manage the 
revolution and the transition process. On the other side is Egypt which 
is the most populous country in the Arab world, strategically situated 
in the heart of the Middle East. Was the Arab Spring a surprise for 
the American side? Are the US really interested to have democratic 
governments in the Arab States? The failure of the Arab Spring; does 
it mean that democracy is never possible in Arabian Countries? This 
paper aims to answer these questions and to discuss the role of the 
US in democracy spreading process in the case of Egypt and Tunisia.
Keywords: Arab Spring, US Foreign Policy, Democracy, Revolution  
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Migration, Moral Hazard and Crop Productivity in Rural 
Mali

Moussa Diallo - Sheitan Sossou

Abstract
The paper employed a national survey data of agricultural production 
in Mali. The study aimed at estimating the effect of migration on the 
technical efficiency of agricultural farming households. Therefore, a 
theoretical model was developed to investigate the fact, which showed 
that the more the migrants deliver insurance, the less incentive their 
behind families have to work. The theoretical model proposed by 
Gubert (2000) showed that agricultural farming household have less 
effort once they start receiving remittances from migrants. This study 
allowed generalizing the result of Gubert (2000) to the whole country. 
A production function using cross sectional data with household-
specific fixed effects was ran to test this assumption, then does not 
reject the hypothesis. Probability of being financially supported by 
migrants is found to significantly contribute to technical inefficiency. 
This result should help decision makers especially agricultural policy 
makers formulate more efficient development strategies in agricultural 
production sector in rural Mali.

Keywords: Migration, Moral Hazard, Agricultural Productivity, 
Theoretical Model, Mali
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 
Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Düzeylerinin 

İncelenmesi

Dilnoza Mamayusupova

Özet

Bu araştırmanın amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı 
öğrencilerinin akademik öz yeterlik inançlarını ortaya koymak ve bu 
inançların bazı değişkenlere göre değişip değişmediğini incelemektir. 
Araştırmanın çalışma grubunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 443 Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programı öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama araçları 
olarak öğrencilerle ilgili demografik değişkenleri belirlemek için 
araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Kişisel Bilgi Formu” ve 
öğrencilerin Akademik Öz-Yeterliklerini belirlemek için Owen ve 
Froman (1988) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlanmasını 
Ekici’nin 2012’de yaptığı “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırma problemlerine cevap bulma sürecinde, SPSS 
22.0 (Statistical Package for The Social Science) programından 
yararlanılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin demografik ve 
diğer kişisel özelliklerini belirlemek amacı ile frekans dağılımları 
belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t 
testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin akademik öz 
yeterlik inançları orta düzeydedir ve cinsiyet değişkenine göre kız 
öğrencilerin lehine anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Ancak sınıf 
düzeyi ve öğretim şekline göre anlamlı fark bulunmamıştır.  
Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Akademik 
Öz-Yeterlik, Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık, Öğrenci
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Critical Thinking Skills for Primary Education: 

The Case in Lebanon

Eslam AlJaafil - Assoc. Prof.Dr. Mehmet Şahin

Abstract 

Education in the 21st century revolves around knowledge, skills, 
character and metacognition. Skills relate to the use of knowledge 
on one hand and to character on the other. One of the fundamental 
tasks of the curriculum is to enable the learners have essential skills as 
well as acquire knowledge. If individuals are asked to define thinking, 
most would agree that thinking is a mental activity that includes a set 
of other activities like planning, philosophical theorization, decision 
making, and problem solving (Greene, 2014). Critical thinking, as 
one of the major thinking skills, is regarded as one of the 21st century 
skills that are to be covered in the education curriculum. However, the 
main challenge is how to teach thinking or critical thinking and how 
to stimulate students to reflect on their own thinking ways. In terms of 
education system and curriculum, the important point is that critical 
thinking cannot be transferred from a textbook, rather ignited from 
the mind. Critical thinking is not only about teaching students how 
to think but also training their minds to be elastic and active enough 
to think about, investigate and examine new and old information or 
facts they learn. This research has a qualitative research design. This 
study aims to investigate the opinions of primary school teachers with 
the help of the data obtained by face to face interviews and focus 
groups. The study group consists of primary school teachers who are 
willing to participate in this study. The primary school teachers are 
still teaching at their private and public primary schools in Lebanon. 
The findings are based on the themes and given under the subtitles.
Keywords: Primary Education, Thinking, Critical Thinking, Thinking 
Skills
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An introduction to Authentic Assessment and Its 
Implication in Teacher Education

Sayed Masood Haidari - Fazilet Karakuş

Abstract

Assessment is a key element of the teaching and learning process in 
all discipline areas regardless of age and grade level. It shapes the 
way students adapt their learning strategies accordingly. As a result, 
the quality of their education will be affected either in a positive or 
negative way. Therefore, the assessment process must be taken very 
seriously as the other instructional processes. It could be used not only 
for evaluating purposes, but also for providing meaningful learning 
opportunities without putting students in a stressful condition. 
Authentic assessment is one of the approaches applied for these 
purposes in order to improve the students’ capacities in fulfilling 
authentic tasks with real-life implications. It emerged as a very 
effective approach in exposing students to the challenging authentic 
tasks for assessing and thereby improving their empirical knowledge. 
Authentic assessment persuades the learners in higher-order thinking, 
problem-solving, and demonstrating their abilities to put their 
knowledge and skills into practice in a meaningful way based on pre-
defined criteria. Though it is applicable in almost every educational 
context, implementing it in teacher education programs has an extra 
advantage in preparing able teachers equipped with empirical subject 
knowledge and pedagogical skills. This, in turn, will transform the 
perceptions as regards the assessment techniques used at school 
and college level education. This paper aims to provide a general 
overview on authentic assessment, its common strategies/tools, and 
briefly discuss its implication in teacher education according to the 
existing literature. 
Keywords: Authentic Assessment, Academic Performance, Teacher 
Education
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Üniversitelerin Uluslararasılaşma Çalışmaları 
Kapsamında Öğrenci (ve Akademisyen) Hareketliliğini 

İyileştirmek Üzere İdari Personel Hareketliliğine Yönelik 
Durum Tespiti ve İyileştirme Önerileri

Tunç Medeni - Demet Soylu - Tolga Medeni - Hazal Atlı

Özet

Ülkemizde uluslararasılaşma üniversitelerimizin eğitim, araştırma 
ve idari kapasitelerine katkıda bulunmak üzere kurumsal stratejik 
öncelikleri arasında gittikçe önem kazanmaktadır. Bu kapsamda 
bir yandan kurumlarımızın ortakları olduğu uluslararası nitelikte 
üniversiteler arası hareketlilik programları hayata geçirilmekte, 
yenilikçi projeler yürütülmekte ve kurum içi hizmet kalitesinin 
artırılmasına çalışılmaktadır. Bu kapsamda ele alındığında, aynı 
bütünün parçaları olarak öğrenci ve akademik personele yönelik 
çalışmalar daha ön planda olmakla birlikte, idari personele yönelik 
olanlar göreceli olarak geri planda kalmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, uluslararası hareketlilik çalışmalarını desteklemek üzere, idari 
personele yönelik çalışmaların bir durum tespitini yapmak ve idari 
personelin uluslararasılaşması yönelik öneriler ortaya koymaktır. 
Örneğin, sistematik olarak,  ülkemizden örneklerle açıklanacağı 
üzere; idari personele yönelik stratejik ilişkilendirme/ilgililik 
(alignment), eğitici oryantasyon (orientation) ve kariyer gelişimini 
güçlendirici tanınma (recognition) çalışmalarının ülkemizde nispeten 
kısıtlı kaldığı ve iyileştirilebileceği düşünülmektedir. Bu sayede 
özellikle öğrenci hareketliliğini destekler nitelikte üniversitelerimizin 
uluslararasılaşma çalışma ve girişimlerine faydalı olunması ümit 
edilmektedir. İlerleyen zamanlarda akademisyen eğitim hareketliliği 
ve proje geliştirme girişimleri için de benzer çalışmalar yapılması 
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversitelerde Uluslararasılaşma, Uluslararası 
Hareketlilik, Öğrenci Hareketliliği, İdareci Hareketliliği, Yönetim 
Bilgi Sistemleri
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Effect of Social Media in Academic Performance among the 
Students of Rajshahi University, Bangladesh: A Study

Dr. Md. Shariful Islam - Dr. Md. Nazmul Islam - Dr. Md. Sultan Mahmud

Abstract

Social media is an internet-based form of communication which allows 
user to have conversations, share information and create web content. 
Billions of people from different fields use social media to share 
information and make connections. Social media are growing rapidly 
among the young generation around the world. University students 
are widely engaged in using social media for personal and academic 
purposes. This study is designed to find out the effects of social media 
on the academic performances of the students in Rajshahi University, 
Bangladesh. Quantitative approach was applied to collect the relevant 
data for the study. A total of 125 survey questionnaires were distributed 
randomly among the graduate students in five faculties of Rajshahi 
University, of which 116 questionnaires were received duly filled. The 
results showed that majority of students in Rajshahi University use 
social media especially Facebook, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, 
etc. The study also found that most of the students were interested to 
use social media positively for their education. The positive impacts 
of social media among the students appeared to be higher as compared 
to negative impacts. 
Keywords: Social media, Academic performance, Social media tools, 
positive vs negative impact, Bangladesh
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Turkish-African Relations: An Institutionalist Approach of 
Turkish Foreign Policy towards Africa

Neba Ridley Ngwa

Abstract 

This article examines the distinctive role played by Turkish formal 
and semi-formal or structured and semi-structured institutions in the 
formulation and implementation of foreign policy in Africa in the 
past 16 years. It answers two main questions, how has Turkey been 
establishing itself as a legitimate actor in Africa? What reasons provide 
the guidelines for Turkish-African Relations?  An institutionalist 
theoretical approach was employed as a framework for analysis.   The 
outcome of analysis reveals the extent to which issues of classical 
diplomacy and international politics is no longer the sole prerogative 
of the ministry of foreign affairs and other state-run institutions. 
Turkey is now appreciating the changing roles and functions of non-
state actors and business organizations in the conduct of foreign 
affairs.  Its image in the region is greatly enhanced by structured and 
semi-structured institutions. The article concludes by highlighting the 
challenges and limitations that resurface from Turkey’s institutional 
flows and those that result due to the political dynamics in Africa. 
Keywords: Foreign Policy, Institutionalism, Structured and Semi-
structured Institutions 
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The Future of Political Relations Between Bosnia and 
Herzegovina and Turkey

Nikolina Kunic

Abstract 

Bosnia and Herzegovina has a tradition of political relations with 
the Republic of Turkey, since the very beginning of Bosnia and 
Herzegovina as an independent state.  Relations between these two 
states are based on several aspects, which are political, educational, 
military, cultural and economical. The examples of relations which 
are significant and impact upon further development of Bosnia and 
Herzegovina are relations which are focused on political, educational 
and economic strengthening. Due to deep historical, cultural and 
social bonds, Bosnia and Herzegovina has always been one of those 
countries which have a privileged place on the Turkish foreign policy 
agenda. The main focus of this research is to closely examine and 
analyze the extent of bilateral political relations between Republic 
of Turkey and Bosnia and Herzegovina. The methodology is based 
on analyzing the general definition of international relations as an 
introduction, followed by a synopsis of bilateral relations between 
these two countries, while the main focus will be placed on the current 
state of political and economic cooperation.
Keywords: Bosnia And Herzegovina, Turkey, Politics, Relations, 
Economy, Future Perspective
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The Issue of the Jerusalem in the Oslo Treaty

Nino Tsintsadze

Abstract

The Arab-Israeli conflict is one of the complicated issues in the Middle 
East’s contemporary regional politics. The long-term conflict which 
is accompanied by large-scale wars and acute bloody confrontations 
have become one of the most important and central problem, both 
at the regional and international level, from the second half of the 
20th century. Within this conflict was initiated Peaceful Negotiations 
in the name of Oslo Accords. During the 1993-1995 years, two 
agreements have been signed-in two times.  As Article V of DOP, 
known as Oslo	I	say, “It	is	understood	that	these	negotiations	shall	
cover	 remaining	 issues,	 including	 Jerusalem,	 refugees,	 settlements,	
security	 arrangements,	 borders,	 relations	 and	 co-operation	 with	
other	neighbors,	and	other	issues	of	common	interest” (Rod-Larsen, 
Laiq and Aidan 2014: 6-17). The same has been repeated in the Oslo 
II treaty too. As we can see here, it has mentioned that negotiations 
should cover the issue of Jerusalem, but nothing said about the 
solution. That is why this work tries to understand: ‘what was the 
status of Jerusalem in the Oslo Treaty?’      
Keywords: Middle East, Arab-Israeli conflict, Palestine, Jerusalem, 
Oslo Treaty
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Güvenlik Realizm ve Liberalizm Açıdan Orta Doğu’daki 
Stratejik Gelişmelerin Türkiye Güvenliği Üzerindeki Etkisi

Amir İmani

Giriş

Orta Doğu’daki mevcut gelişmelerin bakıldığında, aslında bölgenin 
yeni düzeninin gelişmesine yöneldiği görülmektedir. 11 Eylül sonrası, 
Ortadoğu’nun stratejik ortamındaki değişiklikler, bazı ülkelerin 
politikasında fırsatlar ve tehditler getirdi. Bu fırsatlar arasında iki 
kutuplu yapının çöküşü, iletişimin küreselleşmesi ve devlet dışı 
aktörlerin rolünün artması idi. Tehditler ise, ABD’nin doğrudan 
müdahalesi, büyük bir Ortadoğu projesi, 2010 yılındaki gelişmeler 
ve onun sonucu olarak El-Kaide, IŞID, bölgedeki isyanlar ve iç 
çatışmaların yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu gelişmeler, çoğu ülkelerin 
İç ve dış politikasını etkiledi ve bölgedeki güç yapısındaki değişimde 
katkıda bulundu. 
Bu Araştırma, tanımlayıcı, analitik ve kütüphane bilgisi toplama 
yöntem kullanarak bu soruyu cevaplamayı amaçlıyor: Güvenlik 
Realizm ve Liberalizm bağlamında Ortadoğu’daki yeni stratejik 
gelişmeler, Türkiye’nin ulusal güvenliğini nasıl etkiliyor? 
Araştırmanın amacı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yeni güvenlik 
fayların analizinde teorik ve kuramsal analiz eksikliği ve boşluğu 
nedeniyle, uluslararası ilişkilerde ana akımından iki önemli güvenlik 
teorisi olan, liberalizm ve realizm açıdan, bu yeni stratejik değişimin, 
Türkiye’yi nasıl etkilediğini incelemektedir.  Yazara göre Araştırmanın 
ana sonuçları, Türkiye ilk başta, çoğu aktörler gibi bu gelişmeleri 
tutarsızlıkla karşıladı ama bu olaylar ulusal güvenliğini etkiledikten 
sonra, yeni bölgesel güvenlik ortamını şekillendirmedeki rolünü 
arttırdı ve yeni düzenin ortaya çıkmasında yeni rol oynadı. Ayrıca, 
Türkiye ulusal güvenliğini tehdit eden faktörleri tanımlayarak, bu 
tehditleri fırsatlara dönüştürüp çeşitli alanlardaki çıkarlarını korumaya 
çalıştı.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Türkiye, ulusal güvenlik, IŞID, Yeni 
düzen, Realizm, Liberalizm
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Why Saudi Arabia Entered Yemen’s Quagmire

Slsabil Saeed 

Özet

Yemen ve Suudi Arabistan, sınırdaki iki komşu ülkeler ve soy, 
etnik köken, gelenek ve göreneklerdeki iç içe geçmiş bir ülkelerdir. 
Yüzlerce yıllarla, Yemen ve Suudi Arabistan birbirleriyle çok yakın 
ilişkilere sahipler ve genellikle bu ilişkiler iniş çıkışlar görülmüştür. 
Ancak, Yemen-Suudi Arabistan görülen arasındaki en çoğu ilişkisi, 
ortak çıkarlarının korunması ve aralarındaki ortak sınırda istikrar 
arayışı bir ilişkisidir. Son aşamasında, bu ülkelerin ilişkileri “Kararlı 
Fırtına” adı altında yeni bir yön aldı. 26 Mart 2015 Perşembe günü 
saat 2 sabahta Suudi Arabistan, Yemen’de Yemeni Cumhurbaşkanı 
Hadi’nin talep etmesi üzerine askeri müdahale başlatmış. Çünkü Husi 
hareketi başkentte devletin tesislerini kontrol etmiş ve bütün Yemende 
yayılmak başlamışlar.
Dolayısıyla, çalışmanın temel amacı Suudilerin karar vericilerin 
Mart 2015’te Yemen’deki Savaş kararını almasının nedenlerini analiz 
etmektir. Ayrıca, Suudi dış politikasında Yemenin savaşının kararını 
yönlendiren etkili faktörleri derinden analiz edecektir. Çalışma, 
“Decisive Storm” krizinden önce meydana gelen olayların analitik 
yöntemine, Suudi kararlarında radikal bir değişime yol açan gerçekleri 
ve sebepleri takip etmeye dayanmaktadır. Çalışma, Yemen’e müdahale 
kararından tüm bölgede yaşanan sonuçları ve bu kriziyle uluslararası 
etkileşimler takip edilmektedir.
Çalışma, İran’ın Yemen’deki artan gücünün yanı sıra uluslararası 
toplumun terörle mücadele etme ve Suudi Arabistan’ın kraliyet 
makamlarının değişmesi konusuna odaklanmasının Suudi Arabistan’ın 
Yemen bataklığına girmesine neden olan temel nedenler olduğunu 
ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Yemen Savaşı 2015 -Husi Hareket- Suudi 
Güvenliği - İran’ın Çıkarları - Uluslararası Değişkenler
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Exploring Organizational Structure Flexibility as A Change 
Indicator Rather Inertia as A Change Indicator

Muhammad Ali - Husnain Ahmed Kandaan

Abstract

Organizational environment nowadays is highly dynamic and 
organizations need effective change adaptation in according with the 
environment is critical for organizational success.  There is a popular 
belief that organizational inertia causes resistance in the process 
of change adaptation along with the size and complexity of the 
organization. In this paper the process of inertia is redefined from the 
base and change adaptation process is break down to its basic steps so 
as to understand problems in organization change adaptation. In the 
conclusion, it is found that inertia is not a resistance agent as to when 
an organization is not performing well inertia is already decreasing 
and hence the concept of inertia needs to be linked with organizational 
performance, not with organizational change.
Keywords: Inertia, Flexibility, Organizational Change, Organization 
Structure, Change Adaptation
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Ankara’da Türk Erkeği ile Evlilik Yapan Orta Asya 
Bölgelerinden Kadınların Evlilik Nedenleri

Zhanar Nakipbayeva

Özet

Bu çalışmada Ankara’da yaşayan ve Türkiyeli vatandaş erkekle evlilik 
yapan Orta Asya ülkelerinden (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan) 
kadınların yabancı evliliklerindeki deneyimleri bu kadınların bakış 
açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada kadınların 
kendi sosyal gerçeğine yüklediği anlamlarını yorumlamak ve 
irdelemek için nitel araştırmanın bir metodu olarak anlatı görüşmesi 
(narrative interview) kullanılmıştır. Araştırmaya Ankara’da yaşayan 
Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve Özbekistanlı kadınlar dahil olmuştur. 
Anlatı görüşmesi esnasında bu katılımcı kadınların evlilik göç 
süreçlerine de önem verilmiştir. Buna göre katılımcıların bir kısmının 
evlilikten sonra Ankara’ya göç ettiği, diğer bir kısmının da önce iş ve 
eğitim amaçlı göç ettikleri, sonrasında Türk erkekleri ile evlendikleri 
ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda katılımcıların yaşadığı 
deneyimleri olarak ilk senelerdeki taşınma süreçleri ile ilgili 
sıkıntılar, ekonomik zorluluklar, Türkçe dili bilmemesi olmuştur. 
Katılımcılar bunların dışında Türk ailesindeki ve kendi ülkesindeki 
aileler arasındaki sosyokültürel farklılıklar ve benzerlikler konusuna 
da değinmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Memnuniyeti, Aile, Metotlar, 
Nicel ve Nitel Yöntemler
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2001 Yılında Başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
İşgalinin Afganistan Halkı Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri

Abdul Hannan Doghan

Özet 

Bu çalışma, 1989 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB) Ordusunun Afganistan’dan çekilmesinden sonra Afganistan’ın 
iç savaşına seyirci kalarak veya bu savaşı körükleyerek kendi işgal 
zeminini hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 11 
Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör olaylarını bahane ederek 
Afganistan’a girmesi ve bu işgalin Afganistan halkı üzerindeki sosyo-
ekonomik, ahlaki ve travmatik etkilerini sosyolojik açıdan inceleyip 
ortaya koymayı hedeflemiştir. 
Yaptığımız çalışmayla, New York’ta meydana gelen 11 Eylül 2001 
terör olaylarının doğrudan sorumlusu Afganistan olmamasına rağmen 
ABD ve uluslararası koalisyon ortaklarının daha önce Afganistan’da 
iktidara getirdikleri ve daha sonra çıkar çatışması yaşadıkları Taliban’a 
karşı yaptıkları askeri müdahalenin Afganistan’a özgürlük, insan hakları 
ve toplumsal refah getirmediğini, Afganistan’ı dünyanın en fakir, en 
güvensiz ve uyuşturucunun serbestçe yetiştirilip dünya pazarına özellikle 
de Rusya, İran ve Çin gibi ABD’nin siyasi rakipleri olan ülke pazarlarına 
ticaretinin rahatça yapılabildiği ve milyarlarca dolar kara paranın 
aklandığı bir bölge haline gelmesini işgal öncesiyle karşılaştırılarak 
bilgi verilmek istenmiştir. Yine bu çalışmada, 2001 yılında başlayan,18 
yıldır devam eden Amerika Birleşik Devletleri işgalinin yansımaları 
olarak Afganistan’da meydana gelen toplumsal tabakalaşma, sosyal 
adaletsizlik, siyasi istikrarsızlık, toplumsal travma ve ülkenin sosyo-
ekonomik durumu Afganistan devlet arşivi, Birleşmiş Milletler (BM) 
raporları, özellikle de 2001 sonrası Afganistan üzerine yapılan akademik 
çalışmaların bulgularından da yararlanılarak söz konusu çalışmalarda 
değinilmemiş olan ek bilgiler sunulmuştur. 
Sonuç olarak yürüttüğümüz çalışma, ABD ve müttefiklerinin işgal öncesi 
dünya kamuoyuna, özellikle de Afganistan halkına vaat ettikleriyle işgal 
sonrası gerçekleşen durum arasındaki fark üzerinde durarak 18 yıllık 
işgalin toplumsal, ekonomik ve ahlaki sonuçlarını ele almış, söz konusu 
durumdan çok az zararla çıkış yollarına dair öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ABD, Afganistan, İşgal, İstikrarsızlık, Toplumsal 
Etkiler
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Bişkek’te Nüfus Hareketliliği

Zhakshylyk Aitbaev - Aigerim Kaimova

Özet

Ülkeler arasındaki ve ülke içindeki göç hareketleri birçok yeni 
sorunların temelidir. Bu nüfus hareketlerinin çekim merkezlerini 
şehirler, ülkeler arasındaki hareketlerin çekim yönlerini ise gelişmiş 
şehirler ve ülkeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, nüfus hareketliliği 
araştırmacıların dikkatini çekmektedir.
Kırgızistan’da kırsal alanların ekonomik sosyal yetersizliklerinden 
dolayı göçü başlatıcı bir neden olarak iticiliğinden bahsetmek 
mümkündür. Kırgızistan’da göçlerin nedenleri arasında ekonomik ve 
sosyal olarak bölgesel dengesizlikler, hızlı nüfus artışı, tarım kesiminin 
gelir dağılımından az pay alması, siyasal nedenler önemlidir.
Göç ayrıca Bişkek’teki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşamın 
şekillenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bişkek’te hem 
iç hem de dış göç hareketleri yoğundur ve sosyal yapıyı derinden 
etkilemektedir. Bu göçlerin sebepleri göz önüne alındığında, göçlerin 
ekonomik, sosyal ve politik sebeplerden geldiği görülmektedir. Bu 
nedenlerin oluşturduğu bölgesel dengesizlikler başlangıçta göçlerin 
sebebi iken, bir süre sonra aynı zamanda sonucu da olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Bişkek’te Göç, İç Göç, Dış Göç
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Arab Migration Crisis, Dynamics and Implication in Latin America

Raheel Qudisat

Abstract

The Arab world migratory crisis has become a subject of great interest 
studies around the world and migratory flow and displacement towards 
Europe produce cause of terrorist violence we knock down indexes of 
governability, grip and multilateral profile. As part of the study of this 
phenomenon there have been different approaches that describe important 
and differentiating aspects for understanding the migratory processes in 
the Middle East. Migrant communities, attempts to integrate into host 
communities or, on the contrary, the preservation of both national and 
cultural identity.
Unfortunately, and despite being a global phenomenon, many of the 
investigations (mainly due to the number and frequency of migrants) have 
a Eurocentric approach that usually differs in specific cases by country. 
It is important in the opinion of the author of the study of “sui generis” 
cases to know first-hand the impact of the Arab migration crisis in the 
Americas and particularly the analysis of developing countries (since 
usually the target country of this type of migrants is a developed country), 
which serves a bridge for illegal immigrants to the United Stated. 
In Latin American countries there are moderate-sized migrant communities 
that generate different dynamics from those of migrants in Europe, given 
that they face the dichotomy of identity preservation because on the 
one hand they are welcomed by migrant communities settled since the 
beginning of the 20th century, and integration, because their stay in the 
bridge countries is much longer due to the strict immigration measures 
and appurtenances of the Trump administration.
One of the aims of this study is to search about migration theories, such 
as the integration between immigrants and the host community, whether 
the host community was accepted or rejected the integration between 
immigrants. Another focus will be on clarifying the difference between 
immigration and diaspora and to identify Arabs in Latin America if they 
are migrants or people in diaspora.
Keywords: Migration, Diaspora, Latin America, Arab migration, 
Integration, Identity, Illegal Immigrants
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Governance, A Key Factor to Social and Economic 
Development in Africa

Gogontle Pearl Khumo

Abstract

African continent has been classified to be one of the largest in the 
World, and yet one of the most poorest continent in the 
World. This attracted attention of developed countries and international 
financial institutions who tried to reduce the gap between African 
continent and other parts of the world. Over the years, financial 
assistance in different forms (monetary, technical etc.) has been 
provided towards development in Africa however this had minimal 
benefits as the continent is still under developed and poverty stricken. 
Some studies explained that colonialism, slavery, globalization, 
geography and poor health might have contributed to the continent 
lagging behind when it comes to development. However, some studies 
argued that Africa is poorly governed which might have contributed 
to its under development. Since the end of cold war until the early 
1990’s the issue of good governance has become an important concept 
in the international development debates and policy discourse.  Good 
governance is believed to be a core catalyst to facilitate development. 
Henceforth, this paper seeks to explain the importance of enhanced 
governance in Africa, as another alternative for achieving sustainable 
socio-economic development. 
Keywords: Governance, Corruption, Social Welfare, Economic 
Growth, Development
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Muslim Malays Opposing British Colonialism in Malaysia 
(1786-1911)

Nuraa Ashikin Binti Abdul Ghani Yolhamid

Abstract

Malaysia is a country located on a strategic sea-lane that exposes it to 
global trade and foreign culture. Malaysia gained its independent on 
31 August 1957.Before independent, Malaysia had undergone some 
series of unique historical journey where the process of independent 
were gained through series of society consolidation. Throughout the 
historical perspective Malaysia had been colonized by Portuguese, 
Dutch, British and Japanese. These long colonization period had 
left a significant impact to the society of Malaysia. The struggle of 
being administered by the foreign power had drastically change the 
demographic of the original inhabitants which result Malaysia as a 
multi-racial country .This study will focus on the British colonization, 
its policy and also the opposition of the locals specifically Malay people 
towards their intervention that takes place between 1786-1911.The 
coming of British to Malaya started in 1786 by the establishment of 
British East India Company in Penang as a port base for the company. 
Penang was the first state that received British political control 
before other state in Malaysia. The opposition of Malay people began 
when British started to intervene in the political, religion and culture 
matters. One of the British policies is Residential System where it was 
introduced into the state of Perak, Selangor and Negeri Sembilan, and 
Pahang. Throughout this system local society at stipulated time start 
to have disagreement on how British conduct the administration and 
trigger the society to oppose the British. This paper will explain the 
reason of the Malay people opposition to the British, the key figure 
that plays an important role to this resistance and also how it impact 
Malaysia to breakthrough from the colonization period.
Keywords: Colonialism, Colonial History, British Policy, British 
Malaya, British East India Company, Anti British Movement
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Jalaluddin Tursani’s Political Theory in Safinatul Hukkam

Muhammad Akbar Angkasa

Abstract

This article aims to describe the social and political understanding 
from an Acehnese scholar Jalaluddin Tursani through his book 
named Safinatul	Hukkam. The scholar who lived in the 18th century 
wrote his book as Islamic law book/fikih. Like many other Islamic 
jurisprudence books, it contains provisions for every single case, 
nevertheless safinatul hukkam more focuses on the criminal law. This 
paper particularly attempts to describe a topic from the book that 
related to the politic. In this regard, Tursani explains the importance of 
sultan and norms in the state, the terms for getting those position in the 
state, their tasks and responsibility and lastly about the classification 
of society.
Keywords: Jalaluddin Tursani, Safinatul Hukkam, Political Theory, 
Fiqih, Aceh
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Avrupa Parti Sisteminde Kriz: Brexit ve Aşırı Sağ

Ravshan Gozıev

Özet

Bu çalışmada Avrupa’da parti sisteminin gelişmesi ve değişmesiyle 
ortaya çıkan krizler incelenmektedir. Avrupa parti sistemindeki 
kriz nedenleri öğrenilirken onun Brexit ve aşırı sağ hareketleriyle 
ilişkisi açıklanmıştır. Brexit ve aşırı sağın karşılaştırılması her ikisi 
için genel geçer yaklaşımların (euroseptisim, göçmen karşıtı vs.) 
var olmasından kaynaklanmaktadır ve Brexit ile birlikte aşırı sağın 
gündeme gelmesinde sosyo-ekonomik ve diğer nedenlerin yanı 
sıra parti sistemindeki uzun ama kaçınılmaz değişimlerin sonucu 
olarak ortaya çıkan krizlere bağlı olduğu tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda Avrupa (esasen Batı Avrupa) parti sistemindeki gelişme ve 
değişmelerin tarihsel okuması yapılmıştır ve Brexit sebepleri, Brexit 
olayının aşırı sağla ilişkisi, benzerlikleri analiz edilmiştir. Siyasal 
partilerdeki yapısal-işlevsel gelişme ve değişmelerin birer nedeni 
olduğu gibi onun sonucu olarak aşırı sağ hareketlerin ortaya çıkması 
ve güçlenmesi, Brexit gibi euroseptik olayların gerçekleşmesinde 
yeterli koşulların sağlandığı açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Brexit, Parti Sistemi Krizi, Aşırı Sağ, Popülizm, 
Göçmen Karşıtlığı, Euroseptisizm
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How Is It Possible to Terminate Ongoing War in 
Afghanistan And Bring Enduring Peace?

Abdulhakim Allahdad

Abstract

The ongoing devastating war has not only inflicted enormous 
financial, humanitarian, and physiological damages, but also 
subverted the political, economic, social, and legal structure of the 
country. Although a lot of efforts and attempts have been realized on 
local, national, regional, and global levels for terminating ongoing 
war and bringing enduring peace in Afghanistan, military violence 
has not been ceased. This article, thus, argues the enduring peace 
is achievable in Afghanistan by the existence of political consensus 
among national and external actors, which can be reached through 
the negotiated settlement. In other words, the consistent and coherent, 
assertive and determinant intention and initiative of all actors play a 
fundamental role in the ceasing of the ongoing war, and it highly likely 
will pave the way to the advancement of peace-building process, and 
establishment of persistent peace in Afghanistan. In this regard, this 
study has been divided into three main sections. The first section has 
addressed the theoretical framework and alternative explanation for 
the peace-building process. The second part has touched the national 
actors, involving the current Afghan state, the former political elites, 
and the Taliban movement, and discuss their role in bringing peace. 
The third section has stressed the main foreign actors, composed 
of the US, Russia, Pakistan, and Iran, and will debate their role in 
bringing peace.
Keywords: Afghanistan, War, Peace, Negotiated Settlement, National 
Actors, Global Actors
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Öğrencilerin Türkiye’de Yabancı Öğrenci Olmak 
Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

Soraya Paknehad Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine 
Katkıları, Farklı Yaklaşım ve Tecrübeler

Merve İstil Edirne’de Uluslararası Öğrenci Olmak

Adam Ibrahimzada Kayseri Safa Vakfındaki Uluslararası Öğrencilerin 
Türk Yemek Kültürü ile İlgili Düşünceleri
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Üniversitelerin Uluslararasılaşma Çalışmaları 
Kapsamında Öğrenci (ve Akademisyen) Hareketliliğini 

İyileştirmek Üzere İdari Personel Hareketliliğine Yönelik 
Durum Tespiti ve İyileştirme Önerileri

Tunç Medeni - Demet Soylu - Tolga Medeni - Hazal Atlı

Özet

Ülkemizde uluslararasılaşma üniversitelerimizin eğitim, araştırma 
ve idari kapasitelerine katkıda bulunmak üzere kurumsal stratejik 
öncelikleri arasında gittikçe önem kazanmaktadır. Bu kapsamda 
bir yandan kurumlarımızın ortakları olduğu uluslararası nitelikte 
üniversiteler arası hareketlilik programları hayata geçirilmekte, 
yenilikçi projeler yürütülmekte ve kurum içi hizmet kalitesinin 
artırılmasına çalışılmaktadır. Bu kapsamda ele alındığında, aynı 
bütünün parçaları olarak öğrenci ve akademik personele yönelik 
çalışmalar daha ön planda olmakla birlikte, idari personele yönelik 
olanlar göreceli olarak geri planda kalmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, uluslararası hareketlilik çalışmalarını desteklemek üzere, idari 
personele yönelik çalışmaların bir durum tespitini yapmak ve idari 
personelin uluslararasılaşması yönelik öneriler ortaya koymaktır. 
Örneğin, sistematik olarak,  ülkemizden örneklerle açıklanacağı 
üzere; idari personele yönelik stratejik ilişkilendirme/ilgililik 
(alignment), eğitici oryantasyon (orientation) ve kariyer gelişimini 
güçlendirici tanınma (recognition) çalışmalarının ülkemizde nispeten 
kısıtlı kaldığı ve iyileştirilebileceği düşünülmektedir. Bu sayede 
özellikle öğrenci hareketliliğini destekler nitelikte üniversitelerimizin 
uluslararasılaşma çalışma ve girişimlerine faydalı olunması ümit 
edilmektedir. İlerleyen zamanlarda akademisyen eğitim hareketliliği 
ve proje geliştirme girişimleri için de benzer çalışmalar yapılması 
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Üniversitelerde Uluslararasılaşma, Uluslararası 
Hareketlilik, Öğrenci Hareketliliği, İdareci Hareketliliği, Yönetim 
Bilgi Sistemleri
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Trakya Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin 
Türkiye’de Yabancı Öğrenci Olmak Konusundaki 

Görüşlerinin İncelenmesi

Sümeyye Konuk - Ali Erhan Konuk

 Özet

Her yıl artan sayıda uluslararası öğrenci, iyi bir eğitim için Türkiye’ye 
gelmektedir. Öğrencilerin uyum süreçlerinin başarılı şekilde 
gerçekleşmesi eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Bu çalışmada 
Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
sosyal, kültürel, akademik ve dil ile ilgili uyum durumlarının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yabancı öğrencilerin günlük 
hayatlarında ve eğitim hayatlarında karşılaştıkları zorluklar ve 
uyum sürecine ilişkin konular irdelenmiştir. Öğrencilerin Yüksek 
öğrenim için Türkiye’yi seçme nedenleri, Türkiye’de Edirne’yi 
seçme nedenleri, yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde yaşadıkları 
sorunlar, ağırlığı Türk öğrencilerden oluşan sınıflardaki arkadaşlık 
ilişkileri, Türk öğrencilerin yabancı öğrencilere olan bakış açısı 
bu konular arasındadır. Çalışmanın verileri, ilgili alanyazın ve 
akademik çalışmalardan faydalanılarak hazırlanan bir anket yolu ile 
elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler betimsel yöntemle 
analiz edilmiştir. Analiz sonunda ulaşılan bulgular ışığında Trakya 
Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin 
uyum sorunları irdelenmiştir. Bu araştırmanın Türkiye’deki eğitim 
kalitesinin uluslarasılaşması ve bu amaçla harcanan mali kaynakların 
ve emeklerin daha verimli kullanılması açısından katkı sağlayacağı 
umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Yükseköğretim, 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi, Türkiye, Edirne 
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Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları, Farklı 
Yaklaşım ve Tecrübeler

Soraya Paknehad

Özet

Eğitim başarı için çok büyük bir servettir. Çünkü eğitimli olan 
bir insan almış olduğu eğitim sayesinde daha konforlu bir hayat 
yaşayabilir ve iş imkanı olarak daha yüksek pozisyonlarda çalışabilir. 
Gelişmiş ülkelerin teknolojisine, kültürüne, ekonomisine, politikasına 
vs. baktığımızda bunların kaynağı olarak eğitimi ve eğitimli insanları 
görürüz. Bu yüzden günümüzde gelişmiş ülkeler özellikle insan 
yatırımının üzerinde duruyorlar. Çünkü hayatımızda, özelikle 
günümüzde ekonomi ne kadar gelişmiş olursa olsun bunun sebebi ve 
başlangıcı bir fikirden meydana gelmiştir. Bu yüzden gelişmiş ülkeler 
senelik uluslararası öğrenci alımını arttırmaktadır. Çünkü dünyanın 
her yerinden binlerce eğitimli insan farklı kültürlerle, düşüncelerle, 
özelliklerle, bölümlerle -örneğin ziraat, mühendislik, tıp, işletme, 
hukuk, sosyoloji vb.- bir araya gelip araştırma yaptığında ya da bir 
tez üzerinde çalıştığında daha kolay bir şekilde daha kaliteli ürünler 
üretebilirler ve bu sayede fabrikaların sayısını arttırabilirler. Bununla 
birlikte ülkenin ekonomisi daha çok gelişebilir. Bunun yanında 
uluslararası öğrenciler o ülkenin kültürel açıdan gelişmesine katkı 
sağlamaktadır. Çünkü bir ülkede uluslararası öğrencilerin sayısı ne 
kadar artarsa o ülkenin üniversitelerinin kalitesi de o kadar artar ve 
dilini o denli geliştirir. Ayrıca uluslararası öğrenciler mezun olduktan 
sonra hangi alanda çalışırsa, örneğin ticaret yapacak olsa ilk seçenek 
olarak eğitim aldığı ülkeyi düşünecek. Çünkü onun bildiği bir dil 
ve bildiği bir coğrafya olmuş olacak. Ya da siyasi alanda çalışırsa, 
o kişi iki ülke arasında pozitif yönde iletişim kurar. Örneğin YTB 
Başkan Yardımcısı’nın Hüseyin Gündoğar açıklamasına göre Somali 
Bayındırlık Bakanı Türkiye’de eğitim almış birisidir(Haber, 2017). 
Sonuç olarak, uluslararası öğrenciler hem kendi ülkelerinin hem 
de eğitim aldıkları ülkenin ekonomisine ve kültürel hayatına katkı 
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Eğitim, Kültür, Uluslararası Öğrenci, 
Üniversite, Gelişim
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Edirne’de Uluslararası Öğrenci Olmak

Merve İstil

Özet 

İnsanlığın ortaya çıkışından beri sayısız medeniyete ev sahipliği 
yapan Anadolu coğrafyasının kaderi göçlerle birlikte örülmüştür. 
Son yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sona ermesi ve yerine yepyeni bir 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, yeni devleti oluşturma 
sürecinde pek çok alanda yeni atılımlar yapılmış, yeni ve çağdaş 
politikalar geliştirilmiştir. Sınırlarımız dışında kalan topraklardan 
gerek Balkanlardan gerek Kafkasya’dan gerekse de Suriye, Irak’tan 
sayısız insan göç etmiş, yeni ülke bu göçlerle yeniden yoğurulmuştur. 
Türkiye, sahip olduğu stratejik noktasından dolayı, göç konusunda 
güncelliğini ve önemini korumaktadır.
Bu çalışmada, günümüzde yaşanan göçler ve Türkiye’nin göç 
politikaları incelenecek olup, bugün yaşanan göçlerle birlikte dünya 
üzerindeki yeri tespit edilecektir. Ayrıca, bu politikalar ile birlikte 
Türkiye’de ve sınır şehri olması dolayısıyla Edirne’de uluslararası 
öğrenci olmak, kurumların uluslararası öğrencilere yaklaşımları 
ve uluslararası öğrencilerin Edirne’deki deneyimleri açısından 
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Göç, Göçmen, Göç 
Politikaları, Uluslararası Öğrenci, Edirne
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Kayseri Safa Vakfındaki Uluslararası Öğrencilerin Türk 
Yemek Kültürü ile İlgili Düşünceleri

Adam Ibrahimzada

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Kayseri Safa Vakfındaki uluslararası 
öğrencilerin Türk yemek kültürü ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. 
Araştırma kapsamında Kayseri Safa Vakfındaki uluslararası 
öğrencilere anket yapılarak açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmanın 
evrenini Kayseri Safa Vakfında ikamet eden uluslararası öğrenciler 
oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise 50 uluslararası öğrenciye 
gidilerek veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda Kayseri Safa 
Vakfındaki uluslararası öğrenciler ilk geldiklerinde sıkıntı yaşadılarsa 
da zamanla alışmaları ortaya çıkmıştır. Öğrenci uyruklarına göre 
görüşler farklılık göstermiştir. Türk kültürüne yakın coğrafyalardan 
gelen öğrencilerin sıkıntı yaşamadıkları görülmüştür. Çalışmada 
elde edilen verilere göre öğrencilerin Türk yemek kültürü ile ilgili 
düşüncelerinin belirlenmesinde kaldıkları yurt önemli etkenlerden 
birisidir. 
Anahtar Kelimeler: Türk, Yemek Kültürü, Uluslararası Öğrenciler, 
Kayseri, Safa Vakfı
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To Investigate the Effects of Nylon Fibers in Self 
Compacting Concrete

Benish Khan - Omair Inderyas - Prof. Lütfullah Gündüz

Abstract

Self-Consolidating or Self Compacting Concrete (SCC) is a special 
concrete which is non-segregated, highly flow-able by its own weight 
spread into formwork even in the presence of dense reinforcement 
without the need of any additional compaction. Concrete is prone to 
cracking for a variety of reasons.  These cracks may be recognized 
as economic, environmental and structural formed due to the natural 
weakness of the materials to withstand tensile forces.  also, when 
concrete shrinks it restrained and get crack.
This research was conducted on synthetic fibers known as nylon 
fibers in SSC to evaluate the fresh and hardened characteristics of 
SCC mixes. Moreover, to evaluate the fresh characteristics based 
on its passing ability, flow ability, and segregation resistance using, 
Slump flow, L-Box and V-funnel tests.  The short-fibers having small 
cross-sectional size with 0.5%, 1% and 1.5% by weight of cement 
were added to the fresh concrete mixes.  After proper curing 7, 14 and 
28 days compressive and splitting tensile strength of SSC mixes were 
determined.  The experimental investigation has shown that in the 
fresh state of concrete, when the addition of nylon fibers increases, 
it lowers the flowing ability and passing ability of concrete mixes. 
While the segregation get increases with the increase in fibers dosage. 
Furthermore, it was concluded that after 7, 14 and 28 days of curing, 
nylon fibers with 0.5%, 1% and 1.5% addition to concrete improves 
both the compressive and tensile strength. In self-compacting concrete 
nylon fiber addition to concrete has proven feasible with optimum 
fiber dosage of 1%.
Keywords: Fiber Reinforced Concrete, Nylon Fibers, Self-
Compacting Concrete, Split Tensile Strength, Compressive Strength
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Geopolimer Betonunun Basınç Dayanımı Üzerine Kısa Bir 
Araştırma

Hasan A.H. Altawil - Özcan Tan

Özet 

Geopolimer betonu, inorganik moleküllerin kimyasal etkisiyle 
üretilen çimentonun yerini alabilecek yenilikçi bir yapı malzemesidir. 
Geopolimer betonda çimento kullanılmaz. Geopolimer betonda 
uçucu kül (termal tesislerden elde edilen atık kömür ürünü) gibi atık 
malzemeleri ile çimentolaşmayı sağlamak için bağlayıcı malzeme 
olarak sodyum hidroksit (Na OH), sodyum silikat (Na20, Si02) ve 
potasyum hidroksit (KOH) gibi alkali kimyasal çözeltiler kullanılır.
Bu çalışma, farklı oranlarda uçucu kül ve kimyasal çözeltiler 
kullanılarak hazırlanan geopolimerlerin basınç dayanımının 
belirlenmesi ve en uygun oranların tespit edilerek kazık imalatında 
kullanılabilirliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile 
sodyum hidroksit konsantrasyonunun Geopolimer betonun basınç 
dayanımı üzerindeki etkileri yapılan serbest basınç deneyleri ile 
belirlenmiştir.
Deneylerde sodyum hidroksit konsantrasyonu 10M ila 15M 
arasında değiştirilmiştir. Hazırlanan numuneler 24 saat boyunca 
70-80°C sıcaklıkta kurutulduktan sonra test gününe kadar oda 
sıcaklığında bekletilmişlerdir. Numunelerin 7, 14 ve 28 günlük 
basınç dayanımlarını belirlemek için laboratuvarda tek eksenli basınç 
deneyleri gerçekleştirilmiş, her numuneye ait σ−ε grafikleri çizilmiştir.
Deney sonuçları, sodyum hidroksit konsantrasyon değişiminin basınç 
dayanımı üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Sodyum 
hidroksit konsantrasyonundaki artışla, basınç dayanımı ve esneklik 
dayanımı da hızlı bir şekilde artmıştır. Elde edilen ön deney sonuçları 
geopolimer betonun hem üst yapı hem de kazık temel üretiminde de 
kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Basınç Dayanımı, Uçucu Kül, 
Eğilme Mukavemeti
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ASCE 41-17 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine Göre 
Betonarme Binaların Doğrusal Olmayan Statik Analiz 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması

S. Bahadır Yüksel - Motaz F. G.  Ahmed

Özet

Son yıllarda özellikle deprem bölgelerinde yapılan tasarımlarda 
binaların karşılaşabileceği depremlere hazırlığı için veya geçirmiş 
olduğu deprem sonrası kendi yükleri altındaki durumunun 
incelenebilmesi için doğrusal olmayan davranışlarının incelenmesi 
büyük önem kazanmıştır. Yapı sistemlerinin doğrusal olmayan statik 
ve dinamik analizi için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin 
geliştirilmesiyle performansa dayalı tasarım kavramı oluşmuştur. 
Artık mevcut veya yeni yapılacak binaların deprem performansları 
kolayca belirlenebilmektedir. Bu çalışmada TBDY 2018 ve ASCE 41-
17’deki doğrusal olmayan statik yöntemlerine göre farklı binaların 
deprem performansını belirlenip sonuçlar karşılaştırılmıştır. Onun 
için ilk olarak TBDY 2018 ve TS 500 yönetmeliklerine göre kat 
planı olarak aynı fakat kat sayıları farklı (3, 5 ve 7) katlı betonarme 
çerçeveli binalar üzerinde analizler ve tasarım yapılmıştır. Çerçeve 
sistemlerinin üç boyutta analizi ve tasarımı ve doğrusal olmayan 
statik (push over) analizi yapabilmesi için ETABS 17 programından 
faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeleri: Betonarme, Çerçeve Sistemleri, Dinamik 
Analizi, Statik Analizi, Tasarım, Performans
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Effect of Base Isolation Systems to Improve Building 
Performance under Earthquake Excitations

Omair Inderyas - Farhan Abdi Abdilahi - Benish Khan

Abstract

In past two decades, the technique of base isolation has been 
developed in an attempt to mitigate the effects on buildings and their 
contents during earthquake activities and has been proven to be one 
of the more effective methods for a wide range of seismic design 
problems. During earthquakes, the conventional structure without 
seismic isolation is subjected to substantial story drift, which may 
lead to damage or even collapse of building. Whereas the isolated 
structure vibrates almost like a rigid body with large deformations or 
displacements endured by the isolation bearings. The lateral forces of 
the isolated building are not only reduced in magnitude but also fairly 
redistributed over the floors, which further mitigates the overturning 
moment of the structure. (Peng-Hsiang, Charng. 1998)
The aim of this paper was to model a five-story reinforced concrete 
frame and investigate it with base isolation system for time history 
records of Kocaeli earthquake 1999. Comparison was accomplished 
with the help of time history analysis and response spectrum analysis 
by using SAP2000 software. Modal time periods and frequencies 
were compared between base isolated frames and non-isolated frame. 
To identify the effect of base isolation, displacements and drifts of 
frames were also compared. The study resulted that that base isolator 
frame experience less inter story drifts and displacements than 
moment resisting frame. The time period of base isolator for all modes 
was much higher than moment resisting frame. It was observed that 
the severe accelerations of an earthquake were avoided due to the 
increase of time period by 1.5times in base isolation system for both 
time history and response spectrum analysis. This application to base 
isolation technique to frame structure conclude that base isolation 
does not make a building earthquake proof but it can make it flexible 
to control its frequency from dangerous resonance range.
Keywords: Base Isolation, RC Frame, Lead Rubber Isolator, Time 
History Analysis
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Thermal Analysis by Comsol Of a Hotspot Cooling in 
Longitudinal Channel Using Single Piezofan

Salim lbrahim Hasan - Serhan Küçüka

Abstract

Most surveys and conclusions in the past have clearly shown that more 
than 55% of electronic devices failures are related to the inability to 
fully control high generated heat in hotspots. Although many thermal 
management techniques have been applied, they are no longer able 
to work adequately in the current types of increased heat generated 
with compact size and high performance advanced demanding 
applications. Conventional cooling methods, which typically consist 
of air-cooling processes, involve various types of heat sinks in free 
and forced convection, are increasingly inadequate in meeting the 
cooling requirements of these high-power electronic devices.
The main aims of this investigation are to analyze the flow and heat 
transfer to cool a hotspot inside longitudinal channel, using single 
piezoelectric fan to show its applicable to achieve a successful thermal 
management in compact electronics components. The analysis 
was performed by combined the cantilever motion analysis (Time-
dependent study) in solid mechanics with fluid flow and heat transfer 
using COMSOL Multiphysics software. The analytical of simulation 
results showed a high performance of vertical and horizontal 
orientation cooling of the piezofan compare with free flow. Also 
showed a good agreement in the results with the available studies in 
the literature.
Keywords: Electronic Cooling, Heat Sink, Piezoelectric Fan, 
Cantilever Motion, Longitudinal Channels
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Profitability Study of an MRI Implantation

Fatima Aafir

Abstract 

The image is a means of universal communication, accessible to all 
cultures, without the need for translation. In its digital form, the image 
gives access to a set of data, allowing to design indispensable models for 
understanding physical systems, more or less complex. In particular, 
thanks to the diversity of imaging modalities, we can currently better 
understand the environment around us. Like ultrasound, MRI is a 
non-irradiating technique that allows accurate anatomical study. 
It individualizes both the endometrium and the myometrium in the 
uterus, and distinguishes within the ovaries stroma and follicles, and 
visualizes their relationship with all adjacent structures The Magnetic 
resonance imaging technique (MRI) provides information on lesions 
that are not visible on plain X-rays, ultrasound or CT, the absence of 
this technique results from several problems for patients in hospitals 
in Morocco. Mother-Child Hospital is not an exception. It is one of the 
five components of the University Hospital Center Marrakech (UHC) 
that provides health care to a big population but yet it is not well-
equipped with MRI machine to provide health services to patients. 
The aim of this study is to study the economic profitability of 
implanting an MRI machine (Magnetic Resonance Imaging) at the 
level of the Mother-Child Hospital which suffers from the absence 
of this medical imaging technique.  To conduct this research both 
quantitative and qualitative research methodology are used. To obtain 
accurate result surveys involving collecting information from doctors 
and distributing questionnaires to the hospital staff and patients 
are adopted. It is pertinent that implanting an MRI machine has an 
economic benefit because it will save patients a huge amount of 
money by going to private hospitals. Lastly, recommendations based 
on the findings will be given. 
Keywords: Magnetic resonance imaging technique, Implantation, 
Profitability, University Hospital Center Marrakech
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Therapeutic Strategies used Against Glioblastoma: The 
Intervention of Gene Therapy and Medicinal Plants

Rihab Ksouri

Abstract

Glioblastoma known as glioblastoma multiforme (GBM) is a tumor 
of the central nervous system. It is a type of malignant brain tumor 
has as sources the astrocytes which are star-shaped glial cells, and 
according to World health organization, its degree of differentiation 
is IV; the finale state. The causes of glioblastomas are still unknown 
and unclear until nowadays, the thing that made this type of brain 
cancer considered as one of the most aggressive and rare cancer, 
furthermore, because it can develop and spread quickly which made 
its treatment limited. The prognosis of patients with malignant glioma 
stays ominous despite advances in the treatment of brain tumors.
Typically, chemotherapy and radiotherapy which are used after 
surgery represent the first forms of treatment of glioblastoma. Hence, 
given the side effects presented by these conventional treatments, 
medicine and research or novel treatments sustained by progressions 
in molecular biology and treatment with natural extracts persists. 
The use of medicinal plants, advances in herbal medicine and gene 
manipulation has evolved over the last decades as they have progressed, 
the effectiveness of their use in various fields has improved. Thus, 
it was highlighted that these extracts are mostly devoid of any side 
effects, the thing that encouraged the search for their benign effects in 
cancer. In particular, various tests were highlighted, but this treatment 
remains restricted because data about the use of herbal remedies in 
the treatment of glioblastoma are limited. This study highlights the 
therapeutic strategies developed for glioblastoma brain cancer such 
as gene therapy and some examples of medicinal plants such as an 
extract from Artemisia L., Ellagic Acid and other extracts, and their 
effects on tumor cells derived from the brain based on a few studies in 
Turkey and some other international studies.
Keywords: Cancer, Glioblastoma, Strategies, Medicinal Plants, 
Herbal Remedies
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Brain Tumor Detection based on K-means Clustering 
Segmentation

Ahmed M. Jamel

Abstract 

Image segmentation is the process of partitioning an image into 
multiple segments. It is typically used to locate objects and 
boundaries in images. It is widely used in medical image processing, 
face recognition, tumor detection, MRI image segmentation, etc. It is 
regarded as an integral component in digital image processing which 
is used for dividing the image into different segments and discrete 
regions. K-means clustering is one of the simplest unsupervised 
learning algorithms for data clustering. This algorithm can be applied 
to image segmentation, where each cluster should represent an object 
in the picture. Clustered data points representing pixel position on 
the image consist of several components called features. Each feature 
can represent property like color, intensity, position or filter output. 
Cluster is formed depending on the similarity between feature points. 
K-means segmentation has the advantage of fast convergence and 
simple implementation, but it is not well suited for the application 
on complex images. In this paper, K-means clustering algorithm is 
used to detect brain tumor obtained from MR images. The proposed 
method achieved successful results and can be used by radiologists.
Keywords: Image segmentation, K-means, Clustering, Tumor 
detection, Brain
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Nasal Immune Responses to Human Metapneumovirus

Eugene G. Mogaka

Abstract

Human metapneumovirus (hMPV) with tropism for the respiratory 
tract epithelium, causes 5-10% of all acute respiratory tract infections 
(ARI). Patients may be asymptomatic, or exhibit mild upper respiratory 
tract symptoms or severe bronchiolitis and pneumonia. Determinative 
diagnostic markers for infection are not well elucidated. This study 
on nasal immune responses to hMPV aims to understand the mucosal 
immune responses to hMPV and its implication in disease resolution 
and pathology.
A Hospital cross-sectional study design with 196 participants was 
adopted. Two nasal swabs for viral screening and quantification by 
RT-PCR and the second for quantification of the cytokines were 
obtained. Analysis was done using STATA version 13. The test for 
association between categorical variables was done using Pearson’s 
Chi Square test while the test for association between categorical and 
continuous variables was done using ANOVA test.
hMPV prevalence was 4% with mean hMPV CT of 28.34. The entire 
sample of participants positive for hMPV had median cytokine levels:  
IL-2, 57.11(IQR: 34.49-70-49), IL-4, 30.49(IQR: 8.07-60.84), IL-8, 
396.61(IQR: 81.91-530.71), IL-10, 26.98(IQR: 7.55-42.65), and IL-
12-p70, 44.93 (IQR:  23.59-70.38). There was a positive association 
between cytokines; IL-10 and IL-12p70 P=0.0005, IL-2 and IL-10 p= 
0.007, IL-2 and IL-12p70 P=0.015
hMPV is not an important ARI etiological factor in infants, its 
infection induces cytokines with a Th2 bias.
Keywords: Human Metapneumovirus (Hmpv), ARI, Nasal İmmune 
Responses, Interleukins, Determinative, Diagnostic
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Sağlık Alanında ve Kanser Teşhisinde Kullanılan Derin 
Öğrenme Yöntemleri

Ulanbek Toktogulov

Özet

Yapay Zekâ tıp alanında yeni dönüşümlere neden olmakta. 
Günümüzde hemen hemen birçok alanlarda yapay zekâ yöntemleri 
el attığını görülmektedir. Sağlık alanında yapay zekâ algoritmaları 
oldukça gelişkin bir tanı aracı olabileceğini söyleyebilmekte. Kanser 
ve benzeri hastalıklara yakalanan hastaların ölüm riski büyüktür. 
Bu riski azaltmak için tıp alanında, teknolojideki gelişmelerin de 
kullanıldığı çalışmalar görülmektedir. Bu çalışmalarda hastalığın 
tedavisi için çok önemli olan erken tanı yöntemlerine odaklanmaktadır. 
Yapay zekâ, makinelerin insan beyninin işleyişini simüle ederek karar 
verme ve tahmin etme gibi çözülmesi zor olan sorunları çözmesine 
olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Yapay zekânın bir alt dalı olan 
makine öğrenmesi ise kodlanmış olan hazır talimatları kullanarak 
çözüm üretmek yerine; örneklerden öğrenerek, görüntü, resim ve 
ses tanıma gibi birçok zor probleme çözüm ortaya koymaktadır. 
Son yıllarda birçok alanda kullanılmış olan makine öğrenmesi, 
hastalıkların erken teşhisinde büyük bir potansiyeli vardır. Konu ile 
ilgili yapılan çalışmalar özellikle makine öğrenmesinin bir alt dalı 
olan derin öğrenme yöntemlerine odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı 
sağlık alanında uygulanan derin öğrenme yöntemlerinin çalışma 
prensiplerini ve hangi hastalıklarda kullanıldığını, ilgili literatür 
ışığında ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda, hastalığın 
teşhisinde kullanılan verilere uygun derin öğrenme yönteminin tercih 
edilmesinin, hastalığa erken tanı konma başarısını arttıracağına 
inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Yapay 
Zeka, Erken Tanı, Kanser
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18. ve 19. Yüzyıllarda Hint Alt Kıtası’nda Misyoner 
Faaliyetleri ve Onlarla Mücadele Eden Müslüman 

Âlimlerinin Çalışmaları

Abdul Rehman

Özet

Tarihte baharat yolunun güzergâhının başlangıcı olan Hint Alt Kıtası 
birçok medeniyetin beşiği olmuştur. İslam Medeniyetine de ilim, irfan, 
sanat, bilim ve felsefe alanlarında ciddi katkıları olan coğrafyaların 
en önemlilerinden bir tanesidir. Hem dini hem de coğrafi ve ticari 
konumu itibariyle önem arz eden Hint Alt Kıtasına İngilizler ilk 
kez 17. Yüzyılda gelmişlerdir. Zamanla Hindistan’ın birçok liman 
şehrinde,	İngiliz Doğu Hindistan Şirketi (East	İndia	Trade	Company) 
adında ticaret merkezleri kurmuşlardır. Ticaret için geldikleri sanılan 
İngilizler zamanla dönemin Babür devletinin idarecileri ile iyi ilişkiler 
kurarak ve devlet erkânına hediye vererek önemli yerlere şirket 
merkezlerini kurmuşlardır. 18. Yüzyılın başında (1707’de) Âlemgir 
Aurangzeb’in ölümüyle çökmeye başlayan Babür Devleti İngilizler 
tarafından resmen işgal edilmeye başlanmıştır. İngilizler Hint Alt 
Kıtasının halkı üzerinde hâkimiyetlerini daha kolay sağlamak adına 
beraberlerinde Hıristiyan misyonerler de getirmişlerdir. Misyonerler 
Hıristiyanlığın propagandasını yapmakla kalmayıp özellikle İslam ve 
diğer dinlerin temel inançlarını eleştirmeye başlamışlardır. Misyonerler 
Doğu Hindistan Şirketi tarafından desteklendiği için birçok İslam 
âlimi misyonerlerin İslam karşıtı propagandalarına ve çalışmalarına 
karşı koyamamıştır. Onlar Doğu Hindistan Şirketi tarafından her 
daim korunmuşlardır. Misyonerlerin propagandası zamanla İslam’a, 
Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e (s.a.v) hakaret etmeye kadar gitmiştir. 
Bu duruma sessiz kalmayan Müslüman âlimler misyonerlerin bu 
iftiralarına ve onların tek hakikat olduğunu iddia ettikleri Hristiyanlığa 
cevap vermek için mücadele etmekten vazgeçmemişlerdir. Müslüman 
âlimler tarafından Hıristiyanlığın reddi hakkında ve İslam, Kur’an 
ve Hz. Peygamberin peygamberliğini savunmak için pek çok eser 
kaleme alınmıştır. Aynı zamanda misyonerlerle İslam âlimleri arasında 
birçok yerde sözlü münazara da yapılmıştır. Hint Alt Kıtasındaki İslam 
âlimlerinin ortaya koyduğu bu çalışmalar günümüzde misyonerlik 
hareketiyle mücadele etme konusunda rehberlik etmektedir. Bu çalışma 
Hint Alt Kıtasındaki İslam âlimlerin misyonerlere karşı kaleme aldığı 
eserleri ve sözlü münazaraları tanıtmayı hedeflemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Hint Alt Kıtası, İslam Uleması, Misyonerlik, 
Münazara
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Altın Orda Devleti’nin Din Tercihi Süreci: İslamlaşması 
Bağlamında Bir Değerlendirme

Tungysh Abylov

Özet

13. yüzyılın ortasında kurulan Altın Orda Devleti geniş coğrafyada 
bulunan Deşt-i Kıpçak, Kırım, İdil-Bulgar ve Kuzey Kafkasya gibi 
kültürel, dini ve siyasi açıdan farklı bölgeleri birleştirmiştir. Altın 
Orda topraklarında geleneksel Türk-Moğol diniyle birlikte Budizm, 
Hıristiyanlık, İslam gibi evrensel dinlerin de mensupları yaşamışlar. 
Altın Orda’da Orta Çağ dünyası için çok nadir rastlanan dini hoşgörü 
politikası yürütülmüştür. 
Altın Orda Devleti’nin oluşumu sırasında İslam dininin bozkırlarda 
uzun bir geçmişi vardı. İslamiyet, İdil Bulgaryası ve Harezm gibi 
bölgelerde öncelikli konumdaydı. Fakat Deşt-i Kıpçak’ın Moğollar 
tarafından istilası sonrası bir dönem İslamiyet o öncülüğünü 
kaybetmiştir. İlk Moğol hanları tüm dinlere eşit davranmaya 
çalışırlardı. Hanların dini hoşgörü politikası İslamlaşmanın hiçbir 
engelsiz yayılmasına neden olmuştur. Altın Orda’nın ilk Müslüman 
hükümdarı Berke döneminde göçebe aristokrasi arasında İslamlaşma 
başlatılmıştır. Özbek Han döneminde ise devlet tarafından İslam’a 
güçlü destek sağlanmıştır. İslamiyet devletin resmi dini oluşu dini 
değişimin siyasi ve kültürel bağlamlarını incelemeye neden olacaktır. 
Sonuçta devlet himayesinde olması, yerel geleneklere hoşgörülü 
davranması ve hem göçebe halk hem de siyasi elit arasında tasavvufi 
zümreler tarafından din tebliğinin etkili bir şekilde yürütülmesi 
nedenleriyle Altın Orda halkının ruhu için yapılan “savaş”ta İslamiyet 
zaferle çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Altın Orda, Deşt-i Kıpçak, Kıpçaklar, Moğollar, 
İslamlaşma, Dinler
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Religious Co-Existence in South India: Role and Relevance 
of Islamic Tradition in Kerala

Ahammed Ishac Chembirika Ebrahim

Abstract

Unlike northern states of India, southern part of country, particularly 
Kerala state, is well known for its heritage of religious coexistence 
and communal harmony, despite of people’s profound affiliation to 
religious teachings and their emotional attachment to the community 
issues. Muslims in South India maintain an exceptional legacy of love, 
cooperation and understanding with the people of other religions and 
ideologies, the culture which they inherited from their forefathers. 
One of the major reasons of this religious coexistence is that Muslims 
rely on Sunnah, i.e. traditions and life incidents of Prophet (s.a.w.), 
along with the dicta of the Quran, as a reference for their approach 
and culture with others. In additions, the scholars and preachers 
repeatedly quote the stories of Prophet which portray the respect 
and consideration for prayers and culture of people other religions. 
As a result, Muslims in Kerala largely organize interfaith programs, 
respect others’ religious beliefs and cooperate with them in a way 
that does not contradict with fundamental teachings of Islam. Also, 
this study focused on Islamic history of India and its approaches with 
narrating famous historians understanding about Indian. The major 
output of this approach is that all religions have respectful space in 
south India, and it leaves productive impacts in hearts of youth in a 
remarkable way. In this paper, using analytical, historical and critical 
research methods, the researcher analyzes the role and relevance of 
Prophetic traditions in imbuing the culture of co-existence in south 
India and critically explores its impacts in socio-religious milieus of 
south India.  
Keywords: Prophetic Tradition, Religious Coexistence, South India, 
Cooperation and Kerala
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Nevruzla İlişkilendirilen Hadisin Tahlil ve Tahrici

Asilbek Abduganiev

Özet

Orta Asya’dan dünyanın farklı bölgelerine kadar yerel renk ve 
inançlarla kutlanan Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle 
özdeşleştirip sembolleştirdiği ve büyük coşkuyla kutlandığı özel bir 
bayramdır. Ancak Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece 
köklü ve zengin bir geçmişi olan Nevruz’un kutlanmasına yönelik 
tarihten bu yana bazı İslâm alimleri tarafından olumsuz fetvalar 
verilmiştir. Bu fetvaların temel kaynağı ise Nevruz’la ilişkilendirilen 
bir hadise dayanmaktadır. Araştırmada söz konusu hadis sened ve 
metin açısından tetkik edildiğinde herhangi bir sorun tespit edilmemiş 
dolayısıyla hadisin sahih olduğu kanaatine varılmıştır. Muhteva 
tenkidinde ise, hadisin metninde “Nevruz” kelimesinin geçmediği 
ancak “iki gün” ifadesinin daha sonra gelen alimler tarafından 
Nevruz olarak yorumlandığı görülmektedir. Ayrıca söz konusu iki 
günün kutlanmasının yasaklandığına dair kesin ifade Hz. Peygamber 
tarafından dile getirilmemiş, bunun yerine “daha hayırlı olan” tabiri 
kullanılmıştır. Nevruz’u kutlamayı yasaklayan fetvalar ise, sonra 
gelen bazı fıkıh âlimlerinin şahsî kanaatleridir. Bu yasaklar da Mecûsî 
ve diğer batıl inançları kutsayarak kutlanan Nevruz’un içeriğindeki 
haram uygulamalara yöneliktir. Ancak başta Kırgızlar olmak üzere 
Türk dünyasındaki Nevruz’un Kur’an-ı Kerim ile açılması, çeşitli 
İslamî motiflerle süslenmesi, İslâm’a aykırı olan unsurlardan 
ayıklanarak her türlü millî ve kültürel eğlencelerle kutlamanın bir 
sakıncasının olmadığı belirtilebilir. Bu bakımdan Türkiye’de eğitim 
almakta olan uluslararası öğrencilerin Nevruz bayramını birlikte 
kutlamaları kültürel birlik ve kaynaşmanın canlandırması açısından 
önem arz etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nevruz, Hadis, Sened, Metin, Fetva, Kültür, 
Türkler, Kırgızlar
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Moğol İstilasından Önce Orta Çağ Bamiyan’da Din

Ghulam Reza Javidi

Özet

Dağlık bir bölgede ve yüksek dağların ortasında yer alan Bâmiyân, 
Afganistan’daki merkez vilayetlerinden biridir. Karlı ve soğuk kışlara 
sahiptir. Yılın geri kalanında, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında 
mevsim, serin ve ılımandır. Kabil’den 230 km uzaklıktadır. Nüfus 
ve büyüme oranları bakımından Afganistan’da ikinci sırada yer alır. 
Bazı istatistiklere göre nüfusu yaklaşık 400.000’dir. Çok sayıda tarihi 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bu büyük bölge, Budist tapınakları, 
stratejik konumu, doğal kaynakları ve İpek Yolu üzerindeki konumuyla 
önem arz eder. Bundan dolayı bölge ve etrafındaki topraklar, 
her zaman büyük güçlerin ilgisini çekmiştir. İnsanın medeniyet 
yaşamında, İran, Afganistan, Mısır, Yunanistan gibi ülkeler köklü ve 
eski geçmişe sahip birer ülkedir. Aslında ilk kentleşme kıvılcımları 
da bu bölgelerde ortaya çıkmış, söz konusu bölgeler tarihsel coğrafya 
açısından çok önem arz etmektedir. Büyük ihtimalle birçok eski 
tarihsel coğrafyada bu bölgeler hakkında bahsedilip; tarih dilimindeki 
hem siyası ve hem de ekonomik rollerinden söz edilmiştir. En eski 
bir şehir olarak Bâmiyân da birçok tarihsel olay ve esrarı kendi 
içine saklamış ve pek çok eserde onun coğrafik konumu, önemi ve 
adı hakkında söz yürütülmüştür. Bâmiyân vilayeti, Horasan’a İslam 
girdikten sonra ve hatta daha önce uzun bir süre farklı kültürlerinin 
kesiştiğinin merkezi aynı zamanda ticari açısından önemlidir 
çeşitli muhteşem Avesta, Yunan, Budist ve İslami medeniyetler ile 
tanıtılıp bazen onlarını kendinde yetiştirmiştir. Bâmiyân bölgesi bu 
tür uygarlıklarla karşılaşmalardan dolayı farklı kültürlerle yaşayıp 
sonuçta özellikle din alanında sayısız etkilenmiştir. Bu makale, tarihi 
ve coğrafi kaynaklara göre Orta Çağ’daki Bâmiyân’ın din durumunu 
incelemeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bâmiyân, Afganistan, Kültür, Din, İslam, 
Budizm
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G20 Ülkelerindeki Ödemeler Dengesinde Net Hata ve 
Noksan Analizi

Elmira Rezaei Pilehroud 

Özet

Dış yatırımla ilgili politika ve kararlardaki ödemeler dengesinin etkisi 
açısından. Bu raporda NHN’ın payının önemini, Sonuçlarındaki 
güven derecesi doğrultusunda,  göz önünde bulundurarak, NHN’ın 
ortaya çıkma nedenleri ve raporundaki gerekli düzenlemelerin 
yapılması hakkındaki en yeni çalışmaları incelemeye çalıştık. 
Raporda, G20 Ülkerler grubunu oluşturan gelişmiş ve gelişmekte 
olan ekonomilerinde yaygın olarak kullanılan iki istatistiksel 
göstergeyi inceledik. 1990- 2017 döneminde, birim Kök testi 
kullanılarak, bu değişkenlerin zaman serilerinin rastgele doğası ya 
da sistematik doğasını belirledik, 1990- 2017 döneminde, birim Kök 
testi kullanılarak,  bu değişkenlerin zaman serilerinin rastgele doğası 
ya da sistematik doğası belirledik.
İncelenen ülkelerin ekonomilerinde bu hataların büyüklüğünün 
değerlendirilmesinin sonuçları; Suudi Arabistan, Çin ve Rusya ülkeleri 
en yüksek hata oranına sahipken, Kanada, Avustralya ve Hindistan 
ülkeleri ödemeler dengesinde en küçük hataya sahiplerdir. Ayrıca, 
birimin kök testinin sonuçlarına göre, dört ülkede Avustralya, Çin, 
Japonya ve Güney Kore›de bu değişkenin doğasının rastgele olduğu 
ve diğer ülkelerde sistematik olarak göründü. Türkiye, ödemeler 
dengesindeki NHN’ı doğası rastgele olduğu ülkeler arasında olduğu 
için, ticari ve finansal işlemlerin tescili ile ilgili istatistiksel yöntem ve 
kontrollerle ilgili ciddi eksiklikler ve zayıflıklara sahip değil.
Anahtar Kelimeler: Net Hata ve Noksan, Ödemeler Dengesi, G20 
Ülkeleri, Döviz Kuru, Cari İşlemler
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The Role of Foreign Capital Investment in The High 
Unemployment Situation in Ghana Author’s Information

Jamal Appiah-Kubi

Abstract

Due to the presence of raw materials and cheap labour, among other 
factors in Ghana, foreign financial capital is increasingly being 
invested in its economy. While the operations of foreign corporations in 
Ghana has yielded positive effects such as the provision of technology 
and alternative means of production, this paper contends that the 
phenomenon has also contributed to the high level of unemployment 
in the country. With the rampancy of foreign investment in Ghana 
usually being touted as a gateway to Ghana’s development, attention 
has not been paid to how it encumbers bottom-up economic growth 
in the country, especially in literature. This paper focuses on ways 
through which foreign investment in Ghana impedes economic growth, 
particularly focusing on unemployment. Three main ways through 
which the investment of foreign capital in Ghana has contributed 
to the heightened unemployment in Ghana are the introduction of 
Structural Adjustment Programmes (SAPs), increased importation of 
goods into the country, and increased operation of foreign companies 
in Ghana and resultant competition with local companies. The paper 
recommends that the government should regulate the influx of 
foreign corporations and investors into Ghana so that the initiatives of 
indigenous entrepreneurs and financiers can also be promoted to thrive. 
Furthermore, the state should support local firms through ways such 
as subsidies and human capital resource development programmes, 
as a means of strengthening the local industries. This will help such 
industries to grow and be able to employ more Ghanaians.
Keywords: Financial Globalization, Foreign Capital İnvestment, 
İmportation, İndigenous İndustries, Structural Adjustment 
Programmes, Unemployment
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Osmanlı Devleti’nde Kredi ve Finans Yöntemi Olarak Bey‘ 
Bi’l-İstiğlâl’ın Uygulanması (1008-1009 / 1599-1600 Tarihli 

B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)

Habibullah Habib

Özet

Bey‘ bi’l-istiğlâl daha sonraki dönemlerde Hanefi mezhebindeki 
akitlere ilave edilen bir satım akdidir. 16. Yüzyılın sonlarında 
Osmanlı’da bir finans yöntemi olarak halk arasında ve vakıflarda yoğun 
bir şekilde uygulanmıştır. Bey‘ bi’l istiğlâl akdinin bir kredi ve finans 
yöntemi olarak Osmanlı tatbikatına 16. yüzyılın ikinci çeyreğinden 
itibaren girmiş ve girişinden itibaren para vakıflarında muamele-i 
şer’iyye yanında ikinci bir yöntem olarak kullanılmıştır. 16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren de yaygınlaştığını söylemek mümkündür. 
Böylece Osmanlı döneminde para vakıflarının kurumsallaşması 
ile sistematik bir kredi ve finans uygulamasına dönüşmüştür. İlgili 
sicilin kayıtlarına bakıldığında özellikle vakıfların yaptığı işlemlerin 
arasında en çok bu satım akdine rastlanmaktadır. Bey‘ bi’l-istiğlâl ile 
ilgili kayıtlar, sayısı bakımından ilgili dönemde uygulamada beyʻ-i 
bâttan yani genel anlamdaki alışveriş akitlerinden sonra ikinci sırada, 
vakıf işlemlerinde ise birinci sırada yer almaktadır. Bu akdin bu kadar 
çok uygulanması, insanların günlük ticari işlerinde para ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için -bazılarının hileli satış dedikleri ama Hanefi 
mezhebinde cevaz verilen- bu tür satım akitlerine çok ihtiyaç 
duyduklarını göstermektedir. Elinizdeki bildiride, Bursa şer‘iyye 
sicillerinden B-18 numaralı sicilde bey‘ bi’l-istiğlâl ile ilgili yer alan 
kayıtlar tespit edilerek muhteva açısından etraflıca incelenmiştir. O 
dönemde bu bey‘in nasıl uygulandığı ve kira ücretinin miktarının 
satış fiyatının yüzde kaçı olduğu üzerinde durularak işlem ve kayıt 
numaraları gösterilip yaptıkları işlemler Fıkıh ilmi açısından örneklerle 
tahlil edilmiştir. Böylece bu uygulamanın, iktisadi olarak verimli olup 
olmadığı ve bugün de bu satım akdinin katılım bankaları tarafından 
insanları faizden uzak tutabilmek için kredi ve finans yöntemi olarak 
kullanılıp kullanılmayacağı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti,  16. yüzyıl, Bey‘ bi’l-istiğlâl, 
Finans yöntemi, Şer‘iyye Sicili
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Türk bankacılık sektörünün Veri Zarlama Analizi ile 
değerlendirmesi

Rama Kayalı - Prof. Dr. Ihsan Alp

Özet

Bu çalışma, Türkiye’deki bankacılık sektörünün performans ve 
verimliliğini veri zarflama analizi ile ölçmeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmada, kamu ve özel Türk bankacılık sektöründen 13 bankanın 
2015 yılını kapsayan verileri üzerinden bir etkinlik ölçme uygulaması 
yapılmıştır. Performans değerlendirmesi amacıyla iki girdi ve iki 
çıktı kullanılmıştır. Girdi değişkenleri: Personel sayısı, şube sayısı ve 
çıktı değişkenleri olarak ise: kâr ve zarar miktarı ile toplam mevduat 
seçilmiştir. Performans belirlemek için bu alanda yaygınca kullanılan 
veri zarflama analizi (VZA) kullanılmıştır. VZA çok girdili ve çok 
çıktılı süreçlerde karar verme birimlerinin (bu çalışmada bankalar) 
göreli etkinliğini ölçmek için kullanılan parametrik olmayan 
yöntemdir. Etkinliği ölçmede iki temel modeli vardır: Girdi yönlü ve 
çıktı yönlü model. Girdi yönlü model çıktıları sabit tutarak girdileri 
mümkün olduğu kadar en aza indirecek şekilde, çıktı yönü model 
ise girdileri sabit tutarak çıktıları mümkün olduğu kadar maksimize 
edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmada değerlendirmeler temel 
VZA modelleri olan (Charnes, Cooper, Rhodes) CCR ve (Banker, 
Charnes ve Cooper) BCC modelleri ile gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik ölçümü, çıktı yönlü CCR ve BCC modelleriyle yapılmıştır. 
Analizlerde, Excel’e dayanan EMS (Efficiency measurement system) 
(Scheel, 2000) ve DEAP (data envelopment analysis Program) (Coelli, 
1996) paket programları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; 
CCR modeline göre 2 banka etkin ve 11 banka ise etkin değildir. 
Kamu bankalarının ortalama etkinliği %100,19 özel bankalarının 
ortalama etkinliği ise %135,95 bulunmuştur. BCC modeline ilişkin 
analiz sonuçlarına gelince, 4 banka etkin ve 9 banka etkin değildir. 
Kamu ve özel bankaların BCC modeli etkinlik ortalamaları CCR 
modeli ortalamalarıyla aynıdır.
Anahtar Kelimesi: Veri Zarflama Analizi, Performans, Türkiye 
Bankaları, Bankacılık
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Establishing Islamic Banking and Financing (Ibf) In 
Ghana: Issues Challenges and Prospects

Umar Yussif - Ramatu Ussif

Abstract

The Republic of Ghana financial system and banking reform decided 
the adoption and establishment of a new banking system known as 
Islamic Banking & Finance in 2013 as another banking strategy. 
However, the issues of the implementation of this new banking 
which is interest - free banking has brought many issues and debates 
because Ghana is not an Islamic state and the foundations of IBF is 
based on Islamic principles and laws- “sharia”. This article briefly 
reviews the introduction, concepts, issues, challenges, and prospects 
of IBF practiced in other countries. It relied on secondary sources by 
reviewing and analyzing works on the subject matter. The Islamic 
Banking is for all and looking at the populations of people who are not 
banking in the country, there exist more prospects for IBF and Ghana 
can be another center for Islamic financing in Africa. Notwithstanding, 
several challenges and issues are surrounding the introduction and 
development of IBF in the country. Among the potential challenges 
are lack of knowledge, legal and regulatory framework, policies, lack 
of awareness about IBF. Furthermore, the prospects of IBF include 
worldwide growth, corporate social responsibility, mainstreaming the 
unbanked, promotion of financial inclusion, attracting foreign & local 
investors. The researchers recommend that there should be awareness 
creation to the public and proper education on the terminologies and 
benefits of IBF. Conclusively, the introduction of a new banking 
system in Ghana will bring a lot of development and transformation 
to all sectors of the economy through employment creation.
Keywords: Islamic Banking System, Islamic Finance, Non-Interest 
Banking, Ghana
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Azerbaycan`ın Ulusal Kimlik Politikası “Azerbaycancılık”

Sabina Nasirova

Özet 

Tarihte en önemli toplumsal fenomenlerden biri milliyetçilik 18. 
Yüzyılın sonu 19. Yüzyılın başında ortaya çıkmıştır.  Millet ulus 
devlette en etkin toplumsal örgütlenme biçimidir. Ulus devletin 
amaçlarından biri de bu devlette doğan herkesin milletine karşı bağlılığı 
oluşturmak ve bu bireylerin kendilerini o milli kimlik üzerinden 
tanımlamayı sağlamaktır. Ancak belirtilmesi gereken husus vardır 
ki, ulus devletler etnik olarak tek kökene sahip insan topluluğundan 
oluşmamaktadır. Dolayısıyla, günümüzde de görüldüğü üzere bu etnik 
farklılıklar çatışma ortamını oluşturabilmektedir. Böyle bir çatışma 
sürecinden Azerbaycan da geçmiştir. Çünkü Azerbaycan`da yalnız 
Türk etnisitesi yaşamamakta, bundan ilave 16 farklı etnik kökene 
sahip gruplar yaşamaktadır. Bildirinin başlıca amacı bu farklılıkların 
geliştirdiği sorunlara nasıl bir çözüm bulunduğunu göstermektir.
Tarihsel süreç içerisinde modern Azerbaycan devleti içerisinde 
yaşayan halkın kimlik algılayışı dönem - dönem değişmek zorunda 
kalmıştır. Bu çalışmada Azerbaycan`da yaşayan toplumun kimliğinin 
evrimsel süreci gösterilecektir. Öncelikle, Azerbaycan bölgesinin 
maruz kaldığı dış etkilere değinilecektir. Azerbaycan toplumunun 
Müslüman, Türk ve Azerbaycanlı kimlikleri ele alınacaktır. Konunun 
amacı Azerbaycan`daki kapsayıcı milliyetçilik olan Azerbaycanlılığa 
nasıl gelindiğini ve Azerbaycanlı kimliğinin şu an hakim bir kimlik 
olmasına hangi koşulların ittiğini göstermektir. Azerbaycancılık 
politikasında vurgulanması gereken özellikler kapsayıcılığı 
ve birleştiriciliğidir. Konunun önemi de tam da bu noktadadır. 
Azerbaycancılık politikası etnik farklılıkları bir sorun olmaktan 
çıkaran başarılı örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Bununla 
beraber bu kimlik anlayışına yönelik eleştiriler de mevcuttur ve 
bunlara da değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Azerbaycancılık, Milliyetçilik, 
Kapsayıcılık, Bölücülük, Kimlik
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Exploring Organizational Structure Flexibility as A Change 
Indicator Rather Inertia as A Change Indicator

Muhammad Ali - Husnain Ahmed Kandaan

Abstract

Organizational environment nowadays is highly dynamic and 
organizations need effective change adaptation in according with the 
environment is critical for organizational success.  There is a popular 
belief that organizational inertia causes resistance in the process 
of change adaptation along with the size and complexity of the 
organization. In this paper the process of inertia is redefined from the 
base and change adaptation process is break down to its basic steps so 
as to understand problems in organization change adaptation. In the 
conclusion, it is found that inertia is not a resistance agent as to when 
an organization is not performing well inertia is already decreasing 
and hence the concept of inertia needs to be linked with organizational 
performance, not with organizational change.
Keywords: Inertia, Flexibility, Organizational Change, Organization 
Structure, Change Adaptation
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Gender and Migration from Afghanistan: An Analysis of 
Women’s Empowerment and Migration

Farahnaz Rahmani
Abstract

The history of Afghanistan has witnessed complicated and conflictual 
events which have horribly challenged living conditions of people 
and forced them to make international movements around the world, 
particularly to neighboring countries such as Islamic Republic of Iran 
and Pakistan. Likewise, huge proportion of movements are made to 
Turkey. Among the moving groups, of course women make a huge 
part of it and taking this significant fact into consideration, there is a 
need to pay deeper attention to their vulnerable situations. In addition, 
it is important to address issues related to the rights of migrant women 
and their changing roles and relationships. 
This research is focused on women’s migration and its impact on 
development processes. This work is concentrated on migration from 
Afghanistan with a brief overview of Afghan women’s migration 
from the historical perspective. This work studies causes of Afghan 
women’s emigrations to Pakistan and Islamic Republic of Iran. The 
study of this subject is considered important since a huge number of 
Afghans fled to these neighboring borders for the reason that access 
to these lines were easier. 
Debates on Afghan women’s migration is integrated with the concepts 
of ‘empowerment’ focusing on health, education and labor & domestic 
work status. This paper emphasizes the human security approach 
focusing on reducing damages such as economic and political 
deprivation, persecution, violence against women, exploitation and the 
study supports access to better social, legal and political opportunities 
for migrant and refugee women.
Keywords: Afghanistan; International Migration; Women’s 
Migration; Education and Women’s Empowerment
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Savaş Sonrası Yeniden Yapılandırma Çalışmaları: Halep Örneği

Seba Hasan

Özet 

Savaşlar ve silahlı çatışmalar sonucunda insanlar hayatını 
kaybetmektedir. Özellikle savaş teknolojisinin ilerlemesi sonucunda 
bu oran günümüzde oldukça büyük bir alana yayılmış, büyük sayılarda 
ölümlere sebep olmuştur. Savaşlar ve silahlı çatışmalar aynı zamanda 
bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına zarar vermekte ve 
kentsel mimarinin hasar görmesi kaçınılmaz olmaktadır.
 Silahlı çatışmalar nedeni ile zarar gören,  veya tamamen yok olan 
kültürel mirasın, gelecek nesillere aktarılamaması gibi bir tehlike karşı 
karşıyayız. Bu tehlikeyi mümkün olduğunca bertaraf etmek maksadı 
ile kültürel mirası korumak için devletler ve uluslararası kuruluşlar 
vasıtası ile STK’lar düzeyinde anlaşmalar yapılıp; mutabakata 
varılması gerekmektedir. Savaş sonrası yeniden yapılandırma 
çalışmalarına başlanmadan önce o bölgenin savaştan önceki sosyal, 
ekonomik ve tarihi dokusu esas alınmalıdır.
 Dünyada devam eden savaşlardan örnekler verilip birçok terimin/ 
kavramın tanımlanması yapılmıştır. Doğal afetlerde , savaşlarda 
modern yapılanma ve ulusalar arası kuruluşlar ile kentsel çevrenin ve 
toplumdaki bireylerin kültürel alana etkileri sonuçlarıyla belirtilmiştir. 
Savaş ve çatışma ortamında kültürel mirasın korunmasa yönelik 
uluslararası sözleşmeler açıklanmıştır. 
Yeniden yapılanma da dâhil olmak üzere Doğal afet savaş ve barış 
dönemlerinde yapılması gereken eylem planları açıklanmıştır. Silahlı 
Çatışma önce, süresine ve Sonrası Yapılacak Eylemler.
Söz konusu bu aşamaların uygulanması, tarihi kent ve kentsel alanını 
kültürel değerleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu 
çerçevede uluslararası anlaşmalar temelinde daha çok ulusal kurum 
ve kuruluşların eylem planları daha çok önem kazanmaktadır.
Örneğin 2011yılında başlayan Suriye iç savaşında en çok hasar gören 
ve Mimari olarak MÖ3.bin yıllarına dayanan Antik Halep kentinin 
savaş sonrası yeniden yapılandırılması için şehrin tarihi dokusu savaş 
öncesi durumunun net olarak belirten dokümantasyonlar ve mimari 
restorasyon yönetimi kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Silahlı Çatışma, Savaş,  Halep, Eylemler, 
Restorasyon, Kuruma
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İdeolojinin Terör Eylemleriyle Uygulanması İçin Siyasal 
Psikolojik Nedenleri, Taliban›ın Afganistan›daki Örneği

Mehrabuddin Sherzad

 Özet

Gündelik siyaset literatürde, genellikle ideolojiyi çok kullanılmaktadır. 
Özellikle dünyada radikal gruplar kullanıldığından, “ideoloji” kelimesi 
defalarca, hatta bazen din, mezhep, okul ve düşünce ile eşanlamlı olarak 
kullanılmıştır. İlk bakışta ideolojiler halkın zihnini ve eylemlerini 
milliyet, ırk, din, hükümet ve kadın-erkek arasındaki ilişkisi ve çevreye 
karşı insani sorumluluk olarak şekillendiren bir düşünce sistemi 
olarak ifade edilmektedir. Bazı gruplar, örgütler ve siyasal hareketler 
ideolojini uygulamak için çeşitli yollarla takip etmekte ayrıca bazı 
durumlarda, terör ve terör eylemleri ile kullanılmaktadır. Psikoloji ve 
siyaset bilimleri arasında, zaman içinde siyasal davranışların daha iyi 
anlaşılması için liderlerin siyasal davranışlarını, grupların ve bireylerin 
siyasal kişiliklerin özeliği teorilere ve kavramlara dayandırarak 
analiz etmeyi amaçlanmaktadır ve bir sosyal bilim alanı olarak bir 
bağlantı kurulmuştur. Bu alan suikast, terör, siyasal aşırılık, savaş, 
soykırım ve etnik köken gibi davranışlarla ilgili fikirleri içermektedir. 
İdeolojik teröristler grupların örneklerinden biri Afganistan’daki 
Taliban’dır. İç çatışmada yer alan ülkeler arasında Afganistan, 2001 
yılında imzalanan Bonn Anlaşmasının ardından uluslararası barış 
çabalarına ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Ancak, bu çabalar 
Afganistan’da kalıcı barışı tesis etmeyi amaçlayan temel hedeflerine 
ulaşmayı henüz başaramamışlardır. İktidardan uzaklaştırılan Taliban, 
terörist grupların yüzünü değiştirildi, İslami ideolojiyi uyarlamak ve 
hedeflerine ulaşmak için terörist eylemlerini kullanmaktadır. Bu 
çalışmada, oluşumlarının nedenleri ve ideolojinin, terörist eylemleri 
ve onların siyasal psikoloji üzerinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Siyasal psikoloji, Terör, Taliban



15.Oturum/ Session 15

TARİH I

07 ARALIK CUMARTESİ/07 DECEMBER SATURDAY

14:00-15:20 Salon 7

Oturum Başkanı/Chair: Bülent Akyay

Shakhrizada 
Kalybek Kyzy

Türkistan Mecmuasında Kırgızistan hakkında 
genel bilgiler (XIX. yüzyılın ikinci yarısı XX. 
yüzyılın başı)

Ulkar Afandiyeva Belgeler Eşliğinde XIX. Yüzyılda Rusya’nın 
Kuzey Azerbaycan’ı İşgalinin Sebeplerinin 
Anlaşılması

Vi An Lu Osmanlı Topraklarından Bahseden İlk Vietnam 
Kaynağı: Tây hành nhật ký 

Zarife Nezirli Sovyet Dönemi ile Sovyet Sonrası Dönemin 
Azerbaycan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve 
Osmanlı Algısı

Hafız Aamir Ali Medieval India According to the Riḥla (travels) 
of Ibn Battuta
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Türkistan Mecmuasında Kırgızistan hakkında genel 
bilgiler (XIX. yüzyılın ikinci yarısı XX. yüzyılın başı)

Shakhrizada Kalybek Kyzy

Özet 

Türkistan Mecmuası (Turkestanskiy Sbornik), XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından XX. yüzyılın ilk yarısına kadar Orta Asya’da yaşayan 
Türk halklarının tarihini yansıtan 594 ciltlik nadir bulunan tarihsel bir 
kaynaktır. Türkistan Mecmuası-Turkestanskiy Sbornik, (Rusça kısaca 
adlandırılması ‘‘Туркестанский сборник”, tamamen adlandırılması  
“Собрание сочинений	 о	 Туркестанском крае вообще	 и	
сопредельных	с	ним стран Средней Азии’’ – Sobraniye soçineniy 
o Turkestanskom krae voobşe i sopredel’nıh s nim starn Sredney Azii) 
olarak yayınlanmıştır. Orta Asya hakkında yazılan başlıca kaynakları 
sistematik olarak özetlemiş ve başarılı ilk girişim olmuştur. Ayrıca 
Türkistan bölgesinin tarihini incelemede bütün bir kaynak olarak 
büyük önem arz etmektedir. Orta Asya Türklerinin tarihi, kültürü, 
coğrafyasına ilişkin bilgi ve verileri anlatan bu kaynak aynı zamanda 
sosyal bilimlerin hemen hemen her alanında bir sürü çalışmalara konu 
olabilecek durumdadır. Kırgızistan ve Kırgızların tarihi açısından 
günümüzde de bu önemini koruyarak tarihi araştırmalarda kaynak 
olarak kullanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Türkistan Mecmuası , Orta Asya, Kırgızistan, 
Kırgızlar, Tanrı Dağları, Isık-Köl, Sosyal ve Kültürel Hayat
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Belgeler Eşliğinde XIX. Yüzyılda Rusya’nın Kuzey 
Azerbaycan’ı İşgalinin Sebeplerinin Anlaşılması

Ulkar Afandiyeva

Özet

18. Yüzyılın sonu, 19.Yüzyılın başlarında Azerbaycan siyasi açıdan 
karışık durum yaşadığı bir dönemde Rusya bu bölgeye müdahale 
etmeye başladı. Güney Kafkasya bölgesinde önemli bir konuma sahip 
olan Azerbaycan komşuları için son derece cazip bir hale gelmişti. 
Rusya’nın Azerbaycan’ı ele geçirme faaliyetleri Büyük Petro 
döneminde başlamıştır. Rus İmparatorluğu’nun Güneye inme 
siyasetinin temel hedefleri,  Azerbaycan’ın topraklarını ve doğal 
kaynaklarını ele geçirmek, Osmanlı Devleti’nin Güney Kafkasya ile 
bağlarını koparmak ve aynı zamanda Hazar gölünü “İç deniz”  haline 
getirerek bölgenin ticari yollarına hükmetmekti.
Çar I Aleksandr 12 Eylül 1801’de Doğu Gürcistan’ın Rusya’ya 
bağlanması hakkında Manifesto yayınladı. Doğu Gürcistan’la birlikte 
Azerbaycan’ın Gazah, Şemşeddil, Borçalı Sultanlıkları da Rusya’ya 
bağlandı. Böylece, Kuzey Azerbaycan’ın Rus Çarlığı tarafından 
işgalinin temeli atılmış oldu.
Bu makale, 19. Yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın Azerbaycan 
üzerindeki işgal politikasını ve buna müteakip meydana gelen Rus-
İran ve Rus–Osmanlı çatışmalarını incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Petro, I. Aleksandr, Azerbaycan, Rusya, 
İran, Osmanlı, Kafkasya
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Osmanlı Topraklarından Bahseden İlk Vietnam Kaynağı: 
Tây hành nhật ký

Vi An Lu

Özet
Vietnam ve Türkiye arasındaki coğrafi uzaklıktan dolayı tarih boyunca iki 
milletin münasebetleri hakkında bilgiler çok kısıtlıdır. Günümüze kadar 
ulaşan bilgilere göre 西行日記 “Tây	 hành	 nhật	 ký” veya “Nhật	 ký	đi Tây” 
[Batı Seyahatleri Hatıra Defteri] isimli ruznâme, Vietnamlıların Osmanlı 
topraklarından bahsettiği bilinen en eski eserdir. Bu ruznâme, 1863-1864 yılları 
arasında Fransa ve İspanya’ya tayin edilen Nguyễn Hanedanı’nın diplomatik 
görevlilerinden biri olan müsteşar Phạm Phú Thứ (1821-1882) tarafından 
Hán	Nôm dilinde [Sino-Vietnamca] kaleme alınmıştır. Tây	 hành	 nhật	 ký’de 
Vietnamlı temsilciler kurulunun Fransa’ya seyahati boyunca karşılaştıkları tüm 
olaylar ve yer adlarından söz edilmiştir. Özellikle, Vietnamlı temsilciler kurulu 
gidiş yolunda Aden (bugünkü Yemen’e ait), Süveyş, Kahire ve İskenderiye 
(bugünkü Mısır’a ait şehirler) gibi o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
hakim olduğu topraklarından geçtiler. Bu ruznâmeye göre Vietnamlı temsilciler 
kurulu, 8 Ağustos 1863 tarihinde Aden’e, 17 Ağustos’ta Süveyş’e, 19 Ağustos’ta 
Kahire’ye ve 27 Ağustos’ta ise İskenderiye’ye ulaştılar. 2 Eylül’de Fransa’ya 
yolculuk etmeye devam edinceye kadar Vietnamlı temsilciler kurulu yaklaşık 
26 gün Osmanlı topraklarında durdular. Kurul üyeleri, burada bulundukları süre 
içinde Osmanlı’ya bağlı Mısır’ın valisi hıdiv huzuruna çıktı. Bununla birlikte, 
Tây	hành	nhật	ký’de Aden, Süveyş, Kahire ve İskenderiye’nin coğrafi özellikleri, 
toplumsal yaşamın yanı sıra bu bölgelerin tarihi ve gelenekleri gibi ilginç bilgiler 
tasvir edilmiştir. Bundan başka, Vietnamlı temsilciler kurulunun İstanbul’a 
geçmemesine rağmen ruznâmede 須油箕 “Tu	Du	Cô"		veya 須油箕"Tu Du Ky” 
kelimeleri sık sık tekrarlanarak Türkiye ve Türklerden bahsedilmiştir.

Bu çalışma kapsamında ilk olarak “Tây	 hành	 nhật	 ký”’in müellifi olan 
Phạm Phú Thứ’nun kimliğinin yanı sıra eserin telif sebebi, telif tarihi, eserin 
nüshalarının fiziksel özelliği ve farklı çevirileri hakkında bir değerlendirme 
yapılmıştır. Ardından, “Tây	 hành	 nhật	 ký”’de Osmanlı topraklarından 
bahseden kısım tercüme edilmiştir. Çalışmanın amacı Osmanlı-Vietnam 
ilişkilerinin araştırılmasında temel kaynak niteliği taşıyan bu eseri incelemek 
ve önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Tây	Hành	Nhật	Ký, Nhật	Ký	Đi Tây, Phạm Phú Thứ, 
Tarih Yazıcılığı
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Sovyet Dönemi ile Sovyet Sonrası Dönemin Azerbaycan 
Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı

Zarife Nezirli

Özet

Sovyet döneminde eğitim programını başarıya ulaştırmak için 
onlara göre, tek yol, Sovyetlerin sosyalizmin gelişimi için zararlı 
olduğuna inandığı ve azınlıkların sahip olduğu tüm koruyucu 
değerlere, kurumsal yapılarına direkt olarak saldırmaktan geçiyordu. 
Her halkın kendi tarihini anlatan kitaplarda, Sovyet İttifakı`nda 
bulunduğu devletlerden herhangi biri ile savaş veya politik problem 
yaşanmışsa, bu olay kitapta ya kapalı ve taraflı anlatılıyor ya da ona 
hiç değinilmiyordu.  Böylece, insanların, öğrencilerin tarih algısına 
yön veriliyor ve düşünceler yönetiliyordu. 
Sovyet dönemi Azerbaycan Tarih ders kitaplarında, Osmanlı Devleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti yabani, barbar geçmişe sahip bir devlet 
kalıntısı, hasta devlet olarak nitelendirilmeye, gücü ve büyüklüğü 
gizletilmeye çalışılsa da Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan 
hemen sonra Osmanlının büyük bir devletçilik kültürüne sahip olan ve 
egemen tarih kuran kardeş halktan geldiği öğretilmeye yeltenilmiştir. 
Bildiride, Sovyet döneminde yazılan okul Tarih ders kitapları 
incelenecek, onlar üzerine karşılaştırmalı analiz yapılacak, ardından 
da Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde yazılan Tarih ders kitaplarında 
Türkiye ve Osmanlı algısı araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarih Eğitimi, Türk Tarihi, Azerbaycan Tarihi, 
SSCB Tarih Eğitimi, Algı Operasyonu
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Medieval India According to the Riḥla (travels) of Ibn Battuta

Hafiz Aamir Ali

Abstract

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta was a Moroccan Muslim scholar 
and traveler.  His journeys lasted for a period of almost thirty years, 
covering nearly the whole of the known Islamic world and beyond. 
Ibn Battuta started his travel in 1325, when he was 20 years old. His 
travelling went on for around 29 years and he covered about 75,000 
miles visiting the equivalent of 44 modern countries which were then 
mostly under the governments of Muslim leaders of the World.

Ibn Battuta reached India (Hindustan) in 1333 through crossing 
Hindu Kush Mountains from Afghanistan. In Delhi- capital of 
Muslim India- he was appointed chief justice by the Muslim king of 
India, Muhammad Tughluq. He remained at this post for the next 8 
years and became famous as “Maulana Badruddin.” In 1342 he was 
dismissed from his post and sent to Jail. After some days the king 
Tughluq (1290-1351) agreed to send him as an ambassador to China.

Ibn Battuta, the traveler of various places had intelligent eyes and 
mind to understand the matter very quickly. He had great interest in the 
places and people which he had seen or met during his travelling. He 
wrote something about every nation or place where he had gone. But 
unfortunately, his original writing is lost. Now we have summation of 
his travelling which has been written by a scholar Ibn Juzayy named 
“Tuhfat al-anzar fi gharib al-amsar wa ajaaib al-asfar.

Ibn Battuta was a foreigner in India therefore he had no links with 
inhuman Indian caste system or any kind of religious extremism. 
The part of Ibn Battuta’s book which is related to India when doing 
comparative study with Indian historians we have seen that Ibn Battuta 
was absolutely right. His description about the social and political 
system of India is very trustworthy. He gives us the information about 
the court of King Muhammad Tughluq, morality and menstruation of 
common Indian people, relationship between ruling minority Muslim 
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class and majority Hindu condemned class. But he was not Indian he 
did not have good knowledge of the court language “Persian” and 
didn’t know Hindi language at all. Due to this reason at a lot of places, 
he could not become aware of difference between reality and myth. 
With all of this Ibn Battuta’s entire book is a very valuable source of 
14th century’s history of India.

Keywords: Medieval India, Ibn Battuta, Riḥla, Travels





16.Oturum/ Session 16

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK III

07 ARALIK CUMARTESİ/07 DECEMBER SATURDAY

15:40-17:00 Salon 1

Oturum Başkanı/Chair: Esin Ömer Ulukaya

Maygül Niyazova 
Abdoulkarim Kasongo

Uluslararası Öğrencilerin Üniversitelerdeki 
Sosyal, Kültürel ve Akademik Adaptasyon 
Sorunları; Uludağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Örneği

Hatice Çiper İşsizliğin Uluslararası Beyin Göçü Üzerine 
Etkisi

Gulnara Mukhtarova Türkiye’de Eğitim Alan Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Karşılaştığı ve Yaşadıkları 
Psikolojik Sorunlar

Gülden Aynacı Uluslararası Öğrencilerin Perspektifinden 
Hemşirelik Lisans Eğitimi; Türkiye’nin 
Kuzeybatısından Bir Fotoğraf

Aiganysh Abdullaeva 
Narmin mughalova

Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası 
Öğrencilerin Turizm Sektörüne Katkısı: 
Trabzon Örneğinde
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Uluslararası Öğrencilerin Üniversitelerdeki Sosyal, 
Kültürel ve Akademik Adaptasyon Sorunları; Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

Maygül Niyazova - Abdoulkarim Kasongo

Özet

Kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim gören öğrenci sayısı 1975 
yılında yalnızca 800 bin iken, bu sayı 2010 yılında 4 buçuk milyona 
ulaşmıştır. Bugün 7 buçuk milyona ulaşmış bu sayının 2030 yılında 
ise 20 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, tüm dünyada bir 
yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci sayıları da hızla artmaktadır. 
2009 yılında tüm dünyada herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı 
öğrenci sayısı 170 milyon iken, 2025 yılında bu sayının 262 milyon 
olacağı ön görülüyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük bir artış 
trendine giren uluslararası öğrenci mobilitesi, Türkiye’nin de uluslararası 
eğitim açısından önemli bir üs halini almasına olumlu anlamda etki etti. 
Ülkemizde 2018-2019 akademik yılı itibariyle 148 bin uluslararası öğrenci 
yüksek öğrenime kayıtlı durumda. Türkiye’deki üniversiteler arasında en 
fazla sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerden 
biri olan Bursa Uludağ Üniversitesinde, özellikle İlahiyat Fakültesi’nde 
lisans, yüksek lisans ve doktorada olmak üzere, toplam yetmiş farklı 
ülkeden gelen, yaklaşık dokuz yüz uluslararası öğrenci bulunmaktadır. 
Fakültede 1985 yılında bir misafir öğrenci ile başlayan uygulama 
bugüne kadar artarak devam etmektedir. Uluslararası öğrenciler fakülte 
içerisinde, derslerde, kaldıkları yerlerde, gerçekleşen farklı etkinliklerde 
öğretim elemanları ve yerli öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisine 
girmektedirler. Uluslararası öğrencilerin gelmiş oldukları coğrafyaların 
farklılığı, gelenek ve göreneklerin çeşitliliği, eğitim müfredatlarının 
farklılıkları ve en önemlisi farklı bir dilde eğitim alarak gerek akademik 
hayata gerekse yeni bir kültür havzası ve sosyal hayata uyum sağlama 
hususunda sorunlar yaşamaktadırlar.  Bu çalışmanın temel amacı 
Türkiye’deki çoğu üniversiteden daha fazla uluslararası öğrenciye ev 
sahipliği yapan, uzun yıllardır uluslararası öğrencilik alanında tecrübe 
sahibi olması münasebeti ile Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik 
adaptasyon sorunlarını tespit etmek, mevcut sorunlarına çözüm önerileri 
sunmak ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin uluslararası 
öğrencilik tecrübesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, İletişim, Adaptasyon, 
Problemler, Çözüm Önerileri
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İşsizliğin Uluslararası Beyin Göçü Üzerine Etkisi

Hatice Çiper

Özet

Bu çalışmada beyin göçüne neden olan işsizlik faktörü uluslararası 
bağlamda incelenmiş ve etkileri araştırılmıştır. İyi eğitim almış, 
nitelikli, çalışkan ve üretken bireylerin gelişmiş ülkelerin icat ve 
teknolojilerinden, gelişmiş eğitim olanaklarından yararlanmak, 
tecrübe kazanmak, gibi nedenlerden öz vatanlarından ayrılmaları 
ve geri dönmemeleri durumu beyin göçü olarak adlandırılmaktadır. 
Beyin göçünün temel nedenleri arasında ihtiyaç dışında uzman 
yetiştirilmesi ile sektörde ortaya çıkan işsizlik sorunu, AR-GE 
çalışmaları için yeterli kaynak ve bütçenin sağlanmaması, siyasi 
ve ekonomik istikrarsızlık, özgür düşünce ortamından yoksunluk 
yer almaktadır. Çoğunlukla az gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkeler doğru olan 
beyin göçü beşeri sermaye kaybı olarak nitelendirilmektedir. Bedava 
gerçekleşen beşeri sermaye kaybı gelişmekte olan ülkeler için büyük 
önem arz etmektedir. Zira gelişmenin sağlanabilmesi amacıyla gerekli 
olan teknoloji ilerlemesi, çıktı miktarında artış gibi etkenler nitelikli 
bireyler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bunun aksine Amerika, 
İngiltere gibi gelişmiş ülkeler ise nitelikli insan sermayesini artırmak 
amaçlı beyin göçünü destekleyici nitelikli insan gücünü çekebilmek 
amaçlı politikalar izlemektedirler. Çalışmada Panel Data yöntemi 
kullanılarak 264 ülkenin 1990-1995-2000-2005-2010 yılları arası 
nüfus sayım verileri ile bu ülkelerin işsizlik verileri karşılaştırılarak 
işsizliğin beyin göçü üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Beyin Göçü, Teknoloji
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Türkiye’de Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin 
Karşılaştığı ve Yaşadıkları Psikolojik Sorunlar

Gulnara Mukhtarova

Özet 

Dünyanın sürekli değişen ve gelişen yapısının beraberinde getirdiği 
eğitime erişim imkânları ve daha kaliteli eğitim alma imkânları 
gençlerin farklı ülkelere göç ederek, uluslararası öğrenci haraketliliğini 
arttırmaktadır. Son yıllarda Türkiye dünyanın farklı yerlerinden 
öğrenci kabul eden büyük ülkeler arasından yer almaktadır. Yabancı 
uyruklu öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri arasında daha 
iyi eğitim, çok seçenekli iş imkânları konum olarak daha rahat ve 
güvende olmaları esas göz önünde bulundurulan sebepler arasında 
görülmektedir. Eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu 
öğrenciler sadece öğrenimle ilgili değil, bunun dışında birçok sosyo-
ekonomik, psikolojik, dil, anlaşma, adaptasyon gibi sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin illerinde bulunan 
üniversitelerinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin 
karşılaştıkları ve yaşadıkları psikolojik zorlukları belirlemek ve 
çözümüne yönelik öneriler sunmaktır. Çalışma 2018-2019 eğitim 
öğretim yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim görmekte 
olan yabancı uyruklu öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırma için 
çalışma amacına yönelik 13 sorudan oluşan form oluşturulmuştur. 
Formda öncelikle cinsiyet, uyruk, ikamet adresi, Türkiye’de ikamet 
ettiği süre vs. kişisel bilgiler yönünde sorular sorulmuş daha sonra ise 
araştırmanın amacına yönelik sorular yer almıştır. Form 13 erkek, 33 
kız öğrenci olmakla toplam 46 öğrenci tarafından cevaplandırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Eğitim, Yabancı Uyruklu Öğrenci, 
Psikolojik Zorluklar, Psikolojik Sorunlar
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Uluslararası Öğrencilerin Perspektifinden Hemşirelik 
Lisans Eğitimi; Türkiye’nin Kuzeybatısından Bir Fotoğraf

Gülden Aynacı

Özet

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de sağlık alanında üniversite 
eğitimine ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Amacımız hemşirelik lisans 
programlarında, uluslararası öğrencilerin penceresinden bakabilmekti. 
Araştırmanın Trakya Üniversitesi sağlık yüksekokulundan 120 
hemşirelik lisans öğrencisi oluşturdu. Araştırma kapsamında 
öğrencilerin demografik bilgilerini ve yaşam tarzlarını değerlendirmek 
üzere “Kişisel Bilgi Formu” kullanıldı. Katılımcılara demografik 
özelliklerin yanında, uyku saatleri, sigara ve alkol kullanımı, beslenme 
alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri, uygulama alanlarında yaşadıkları 
sorunlar ile ilgili sorular yöneltildi. Çalışma 18-25 yaş üniversite 
öğrencilerinde yapıldı. Çalışmamızdaki kız öğrencilerin oranı %58,33, 
erkeklerin %41,67 idi. İstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasa 
da erkeklerin rahatsızlığa dayanma ölçeği (RDÖ) puanları daha 
iyiydi. Uluslararası öğrencilerin sosyal medya kullanım düzeyinin, 
Türk öğrencilere göre daha yüksek olduğu görüldü. Okul süresince, 
Yurtlarda veya evlerde kalma ile değişime bakıldığında; uluslararası 
öğrencilerden evlerde kalan öğrencilerin, yurtta kalan öğrencilerden 
hem uyku kalitesinin hem de RDÖ daha yüksek olduğu görüldü. 
Hem Türk hem de uluslararası öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi 
yükseldikçe; uyku kalitesi arttığı izlenirken, RDÖ puanı azalmaktaydı. 
Hemşirelik uygulamaları için kullandığı ifade sorgulandığında; genel 
yaşantısında kendini kötü hissedenlerin, hemşirelik uygulamalarına 
katılma isteklerinin daha düşük olduğu izlendi, diğerlerinden RDÖ 
puanları da düşüktü. Çalışmamızda, uluslararası öğrencilerin en çok 
cerrahi ve kadın hastalıkları uygulamalarında güçlük yaşadıklarını 
ifade ettikleri görüldü. Uluslararası erkek öğrencilerin kadın sağlığı 
hastalıkları hemşireliği uygulamalarına katılma isteklerinin, Türk erkek 
hemşirelik öğrencilerinden daha iyi olduğu gözlendi. Uluslararası 
öğrencilerin, çok daha zor olan eğitim ortamını kolaylaştırmada ve 
işlevselliğin temellerini öğrenme aracı olarak ihtiyaç duyulan alanlarda 
çeşitli programlarla desteklenmesi gerekliliği izlendi. Sosyal medya 
ve internet kullanımı yaygındı. Online iletişim ve eğitim imkanları 
arttırılırsa hem sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacağı hem de 
öğrencilerin eğitime ilgisinin artacağı yargısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrencilik, Hemşirelik, Lisans 
Eğitimi, Türkiye
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Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin 
Turizm Sektörüne Katkısı: Trabzon Örneğinde

Aiganysh Abdullaeva - Narmin Mughalova

Özet

Dünyadaki küreselleşme ve globalleşme birçok alanda değişimin 
olmasına aracılık etmiştir. Ekonomide, siyasal kurumlarda, sosyo-
kültürel değerlerde, bilim ve teknolojide dinamik dönüşümlere neden 
olan küreselleşme ve globalleşmenin eğitim alanındaki en belirgin 
etkilerinden biri uluslararası öğrenci hareketliliğinin artmasıdır. 
Turizm sektörü de günümüzdeki küreselleşme ve globalleşmenin 
neticesinde çok hızla gelişmekte olan sektör olarak bilinmektedir. 
Buna yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal medya ve normal tanıtımına, 
insan kaynaklarına , iç turizmin gelişmesine katkısı büyüktür. 
Bu araştırma Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 
bu ülkedeki turizm sektörünün gelişmesine doğrudan ve dolaylı ne 
kadar katkısı olduğunu araştırmaktadır. Araştırmanın yürüyüşünde 
turistik destinasyonlarda çalışan kafe, restoran, tur şirketleri, 
oteller ve turistlerle bu konuda görüşme ve anketler yapılacaktır. 
Sonuca göre Uluslararası öğrencilerle ilgilenen ve çalışan devlet 
çalışanlarına, derneklere, turizm şirketlerine öneriler yazılacaktır. Bu 
çalışma uluslararası öğrenci ve turizm sektörleri hakkında araştıran 
araştırmacılara bilimsel kaynak, yabancı uyruklu öğrenciler ve turizm 
sektöründe çalışan şirketlere bir yol olması için yazılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Turizm, Turist, Ülke-
Kültür Tanıtımı
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Küçükbaş Hayvanlarda Yapay Tohumlamanın Gebelik ve 
Döl Verimi Üzerine Etkileri

Awo Abdoulaye Gbadamonsı - Nedim Koşum - Çağrı Kandemir

Alassan Seidou Assane - Ibrahim Traore Alkoıret -Turgay Taşkın

 Özet 

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde döl verimi ölçütleri hayvan ve 
sürü performanslarının değerlendirilmesinde kullanılır. Yapay 
tohumlama ile erkeklerin kullanım alanı daha genişlenir. Bu alan 
artışı gebelik ve doğum oranlarını da etkileyebilmektedir. Bu 
derleme makalesinde daha önceki çalışmalara dayanarak doğal aşım 
ve yapay tohumlamadaki gebelik oranı ve doğum oranı hakkındaki 
literatür bildirişleri karşılaştırılmıştır. İncelenen makalelerde doğal 
aşımdaki gebelik oranının taze sperma ile tohumlamaya göre daha 
düşük olduğu anlaşılmaktadır (%83,73-100 vs. %60 - 90). Kısa süre 
saklanmış ve dondurulmuş sperma ile tohumlanmış olan dişilerdeki 
gebelik oranının ise doğal aşım gebelik oranına göre daha çok düşük 
olduğu bulunmuştur (%83,73 - 100 vs. %17 – 34 ve %83,73 - 100 
vs. %20 - 50). Bu düşüş bir yanda yapay tohumlamada kullanılan 
spermadaki spermatozoitlerin döllenme yeteneği azalması ve ölü 
spermatozoitleri oranı artışına bağlanmaktadır. Öbür yanda, küçükbaş 
hayvanlarının üreme organları özellikleri ( dar ve kıvırcık döl yatağı 
ağzı) ve fosfo- yağı bileşimi bakımında spermatozoitler özellikleri 
açıklanabilmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Gebelik Oranı, Doğum Oranı, 
Yapay Tohumlama
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Traditional Treatment of Camel Mange in Somali Society

Jamal Abdirahman Bulale

Abstract

Somali pastoralists are a camel community mainly because of the 
dry and harsh environment they live in; pastoralists, by definition, 
being those who primarily derive their living from the management 
of livestock on rangelands. Somalis have the largest camel population 
in the world, they have more than seven million heads. Somalis give 
spiritual value to animals especially to camels. Somali pastoralists 
still use traditional medicines derived from plant flowers, leaves 
and roots to treat the diseases they encounter in their daily pastoral 
environment. Modern veterinary drugs and health services are not 
well provided in rural areas in which the majority of camels live. 
Mange is a serious disease in camels which cause severe itching, less 
milk yield, low growth and even death in some cases. The mange 
that cause the disease is widely seen in temperate regions with wet 
cold winters and rainy seasons and is mostly seen in body parts that 
have little hair. Based on information collected from eleven African 
and Asian countries, Mange is one of the leading diseases of camel 
causing considerable economic loss and high morbidity. Mange has 
the local name among Somali pastoralist “Candho” and is widely 
known and herders use traditional drugs from trees to cure it.
In this paper, we will summarize the different plants and herbs used 
by Somali pastoralists to treat Mange disease in camels. This study 
will help those who are interested in ethno-veterinary medicine of 
camel in Somalia, Somaliland and other Somali regions in The Horn 
of Africa.
Keywords: Camel, Mange, Ethnoveterinary, Pastoralist, Somali 
society, Traditional
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Asit Topraklarda Fosfor Davranışı

Jean Claude Tuyisenge

Özet 

Bitkide mevcut fosforun yetersiz olduğu topraklar ekonomik olarak 
kabul edilemez verime izin verir ve diğer girdilerin verimliliğini 
azaltır. Toprakta meydana gelen fosforun miktarı ve kimyasal 
türleri toprak gelişimine göre değişmektedir. Asit topraklarda, 
düşük fosfor mevcudiyeti, mahsul üretiminde en önemli sınırlayıcı 
faktörlerden biridir. Bazı fosfor türlerinin, toprak fosforunun 
biyolojik mevcudiyetinde önemli olmasına rağmen, bunların 
formları, dinamikleri ve konsantrasyonları toprakta yetersiz olarak 
anlaşılmaktadır. Mantıklı fosfor yönetimi kapsamında, topraklardaki 
çeşitli fosfor türlerinin doğası, toprakta ve çevrede etkileşimlerini 
derinden anlaşılması önemlidir. Bu çalışmada asit topraklarda fosfor 
davranışı ve bunun toprak verimliliği üzerine etkileri tartışılmaktadır. 
Fosforun topraklarda desorpsiyonu, adsorpsiyonu ve çözünürlüğünü 
etkileyen önemli özellikler arasında, demir oksit ve pH, bitki kullanımı 
için fosfor toprak çözeltisine salınımını ve mevcudiyeti etkileyen 
kritik toprak parametreleridir. pH 5.0’dan yaklaşık 6.0’a yükseldikçe, 
alüminyum ve demir fosfatlarda epeyce çözünürlük vardır. Ancak, pH 
8.0’dan 6.0’ın altına düşürerek, kalsiyum fosfat fiksasyonu en düşük 
değerleri alır. Bitkide fosfor mevcudiyeti, 6.0 ila 7.0 arasındaki pH için 
en yüksek hale gelir. pH bu gibi bir aralıkta tutmasına rağmen, fosfat 
yarayışlılığı yetersiz olabilir ve uygulanan çözünür fosfatlar topraklar 
tarafından fikse edilecektir. Toprak pH’sı, asitlik ve baz doygunlukları, 
alüminyum; potasyum, kalsiyum ve magnezyum doygunlukları gibi 
bazı endekslerine toprak asitliği düzeltmesinde dikkate alınmalı, 
böylece bitki verimleri maksimum düzeye getirilebilir. pH’ın etkilerinin 
yanında, toprak ayrışma evresi, toprak organik madde içeriği, kil 
mineral türü ve miktarı ve asit topraklarının su emmesi ve kurutma 
modellerindeki değişikliklerin topraktaki fosfor davranışını etkileyen 
kritik faktörler olduğu açıktır. Dolayısıyla, fosfor yönetiminde, özellikle 
fosforlu gübre uygulamalarında karar verilmesi söz konusu olduğunda, 
bu parametreleri dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Asit Toprak, Fosfor Davranışı, Toprak pH’sı, 
Fosfor, Toprak Gelişimi
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Design and Performance Test of Internet of Things (IoT)-
based Portable Greenhouse Monitoring Device

Muminah Mustaqimah - Lenny Saulia

Abstract

Greenhouse environmental monitoring is strongly needed for 
environmental control requirement in order to avoid any yield losses, 
but it is hard to be done due to the lack of human resources and low 
budgets. This study was aimed to design an Internet of Things (IoT)-
based portable greenhouse monitoring device. This research started 
by collecting information and designing formulation of IoT-based 
portable greenhouse monitoring device. Device fabrication conducted 
by arranging DHT22 sensor, ESP8266 module and AMS1117 regulator 
on the small circuit board inside 8 x 5 x 5 cm portable box. Realtime 
measurement data could be observed directly through the server. The 
performance test was done by using the device to measure temperature 
at modified arch greenhouse in PT Bisi International Tbk, East Java, 
Indonesia. The obtained data was compared with 12 unit of calibrated 
liquid thermometer located in the same time and location. The error 
value between the device and liquid thermometer in temperature was 
4.85%. This device was proven to be useful for remotely monitor 
greenhouse environmental condition, with minimum human resources 
and budgets.
Keywords: Greenhouse, Internet of Things (IoT), Monitoring, 
Portable, Temperature
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Thème: Production De Microtubercule De Pomme De Terre 
(Solanum Tuberosum L.)

Omar Saley Harouna - Daouda Ousmane Sani

Abstract

The biotechnologies are necessary for improving the existing traditional 
technics of agricultural productions. Hence, the micropropagation 
is one of the biotechnology technics targeting at regenerating the 
plants to improve the agricultural production.  This study aims 
at regenerating two varieties of potato; Rosanna and Crusher-run 
aggregate in two medium culture Murashige and Skoog (MS) except 
of any hormone’s use. Accordingly, the number of nodes, length of the 
stem and root were evaluated at the same temperature of 25±1°C, but 
under two photoperiods levels (12/12 hours and 16/8hours). The vitro-
plants obtained during the micropropagation were induced in micro 
tuberization with a sucrose dose of 80 g/l and three concentrations 
of cytokinin benzyl aminopurine (BAP) 0 mg/L, 3 mg/L and 5 mg/L 
at an incubation temperature of 19 ± 1 ° C. The results reveal that 
the micro tubercular produced respectively under the media culture 
MS without any growth regulators is the best, followed by the MS + 
3mg/L of BAP and then with MS + 5 mg/L.
Keywords: In	 Vitro	 Culture,	 Solanum	 Tuberosum	 L, Micro 
Tuberization
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Impact of Irregularity of Infill walls on the Seismic 
Performance of Reinforced Concrete Frame Structures

Mohammad Razeq Shakhan - H S Abdulrahman - Ali Almusawi

Abstract

The impact of infill walls on the seismic performance of reinforced 
concrete frame structures (RCFS) is usually ignored, and the infill 
walls are considered as non-structural elements. Therefore, the 
bare frame structures are designed to resist the whole lateral loads. 
In practice, the presence of infill walls increases the strength and 
stiffness of the building. It is believed that neglecting infill stiffness 
leads to a conservative design, but it can be not always true, especially 
in vertically irregular buildings with discontinuous infill walls. The 
objective of the study is to evaluate the impact of the irregularity of 
infill walls on the seismic performance of the RCFS. Therefore, a 
6-story building was analyzed in three different models (with an open 
ground story, with infill walls, and without infill walls) to evaluate the 
seismic performance of RCFS. The analysis was done based on the 
ACI 318-14 and the ASCE 7-16 codes using ETABS v17. The results 
show that in the presence of infill walls, the lateral stiffness of the 
structure is increased, in-contrast time-period, lateral displacement, 
and story drift is decreased. In the vertically irregular buildings in 
the open space floor, the story drift is increased, and the amount of 
bending moment in columns is higher compared to the other models. 
A safety factor can be recommended to be applied to compensate for 
the weakness of the open space floor.
Keywords: Frame Structure, Infill Wall, Seismic Performance, Story 
Drift
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Comparative Study Between Turkish Flexible Pavement 
Design Guide and Mechanistic Empirical Pavement Design 

Guide (MEPDG)

Mohammad Razeq Shakhan - Ali Topal - Burak Şengöz

Abstract

The current Turkish Flexible Pavement design Guide is based on the 
AASHTO 1986/1993. The AASHTO 1993 is significantly limited 
to the original test site conditions. Thus, any deviation from those 
limitations may lead to over or under-design. The development of 
the Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG) is an 
attempt to address those limitations. The objective of this study is to 
carry out a comparative study between the Turkish flexible pavement 
design guide and MEPDG. At first, a typical three-layer flexible 
pavement structure was designed using the Turkish Pavement Design 
Guide. Secondly, the designed pavement structure in the first step 
was examined in terms of pavement distress (asphalt concrete (AC) 
rutting, and total rutting) using MEPDG Software (3d Move Analysis) 
considering different climate zones in Turkey. The results show that, 
the pavement structure rutting depth (AC and total) in hot region 
is significantly high compared to cold region for the same traffic 
repetitions. It is looked that Turkish Flexible Pavement Design Guide 
would under-design the flexible pavement thickness in hot regions 
and for high traffic loading. Therefore, conservative pavement design 
can be recommended when the Turkish Flexible Pavement Design 
Guide is used for pavement design.
Keywords: Alligator Cracking, Mechanistic-Empirical Pavement 
Design, Rutting, Pavement
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Removal heavy metal ions from waste using Triple 
Superphosphate: A review

Mahamane Chapiou Souley Garba - Erol Kaya

Abstract

Heavy metal pollution has become one of the major environmental 
issues today. In recent years, various techniques of removal heavy 
metals from wastewater and sludges have been used such as chemical 
precipitation, ion exchange, membrane filtration, flotation, adsorption, 
bioremediation, phytoremediation. However, these methods are 
expensive, may have negative effects to the environment and may not 
fulfill the requirements of governmental regulations or environmental 
standards. Therefore, in this study a new method called removal heavy 
metal ions from waste by using Triple superphosphate (TSP) was 
investigated. Triple Superphosphate (TSP) is the most commonly used 
as fertilizer in agriculture area and its chemical name is monocalcium 
phosphate monohydrate with a chemical formula of [Ca (H2PO4)2 
H2O]. This present work aims to investigate the conditions of stability 
of metal ions in aqueous and soil systems with Triple Superphosphate 
by thermodynamic calculations and a review of previous studies.
Keywords: Triple Superphosphate, Heavy Metals, Environment, 
Pollution
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Surface & Groundwater quality effects on human life in 
Bangladesh: A case study of the Baniarjan, Gaibandha.

Mohammad Safayat Hossain

Abstract  

Access to safe drinking water is one of the basic human rights and 
essential for a healthy life. This study investigated the concentrations 
of various pollutants in drinking water and health risk in Baniarjan, 
Gaibandha district in Bangladesh. Water samples were collected from 
Alay river, dug-wells and tube-wells which were the most common 
sources of drinking water and analyzed for physical parameters, pH, 
Color, Turbidity, TSS, TDS, BOD, COD, E. Coliform bacteria using 
standard methods. In the study area, improper disposal of city wastes 
near riverside was the major source responsible for the contamination 
of drinking water. Water contamination with coliform bacteria was 
the main source of waterborne diseases like gastroenteritis, diarrhea 
and viral hepatitis as complained by most of the respondents during 
the questionnaire survey. To reduce the health risk, it is necessary 
to immediately stop the uses of drinking water from contaminated 
sources and govt., private; NGO’s should supply treated/clean water 
with supply lines far away from the waste damping site. The people 
should be learned about the waste management system and not being 
responsible for drinking water contamination, while both women 
and men should be properly educated with water knowledge through 
awareness and training programs needed for sustainable use and 
management of drinking water.
Keywords: Ground Water, River Pollution, Drinking Water, Coliform, 
Health Problem
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Comparison of Different Modulation Techniques for 
Optical OFDM Intensity Modulation and Direct Detection 

IM/DD System

Mahmoud Alhalabi - Necmi Taşpınar

Abstract 

In this article, we have demonstrated an Optical Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing (OFDM) Intensity Modulation and Direct 
Detection (IM/DD) system with different modulation techniques such 
as Quadrature Amplitude Modulation (QAM) and Phase Shift Keying 
(PSK). 16 QAM and 16 PSK modulation with different number of 
subcarriers are applied to IM/DD system to achieve the best Bit Error 
Rate (BER) performance. According to best BER, the downstream 
data rate and transmission distance were choosing to be 10 Gbps 
and 100 km, respectively. After comparing other modulation, IM/
DD system with 16 QAM and 128 subcarriers achieved the best BER 
performance.
Keywords: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 
Intensity Modulation and Direct Detection (IM/DD) System, 
Quadrature Amplitude Modulation (QAM), Phase Shift Keying 
(PSK), Bit Error Rate (BER)
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The Sharing Economy: Implications on Businesses

Abdullai Mohammed

Abstract

Together with the fast pace technological advancement, Sharing 
Economy has become an integral part of the day to day transactional 
life of individuals and companies around the globe. 
The purpose of this paper is to evaluate the implications of sharing 
economy on businesses. 
Methodologically, this study employed quantitative approach. A 
survey questionnaire was used to collect data and analysed using 
descriptive analysis, correlation and regression with a sample size 
of 150. The results gained showed that there is positive significant 
relationship between Sharing Economy and Business. 
Keywords: Sharing economy, Marketing, Uber, Airbnb, Hotels, 
Business
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The Macroeconomic Performance of Turkey: An Application 
of The Normalized Economic Performance Index

Haman Mahamat Addi

Abstract 

Based on Kaldorian Magic Square approach, this paper analyzes 
the Turkish macroeconomic performance before and after the failed 
coup attempt of 2016 (2010-2023), using the Normalized Economic 
Performance Index (NEPI) developed by Medrano-B and Teixeira 
(2013). The results show that, during 2010-2016, Turkey earned its 
best economic performance. Then, during the period following the 
coup attempt (2017-2019), this country experienced its weakest 
economic performance of the entire study period. However, the study 
predicts a slight improvement in the index for 2020-2023. To regain 
macroeconomic stability, to grow again at a level close to its long-
run potential, and to catch up its late compared to other emerging 
countries, this study recommends a continuation with stabilization 
measures and economic revival programmes (such as the “Medium-
Term Programme) already started. Meanwhile, a particular focus 
should be put on fighting against inflation by implementing anti-
inflationist policies; fighting against unemployment by creating more 
new jobs; dealing with the current account deficit by implementing 
more relevant industrial policies focused on reducing country’s 
reliance on high-tech intermediate goods and services import on one 
hand, and on fostering high-tech goods export on another hand. Last 
but not least, a special focus on further fiscal consolidation and its 
harmonization with monetary policy.
Keywords: Macroeconomic Performance, Macroeconomic Stability, 
Normalized Economic Performance, Medium-Term Programme, 
Inflation, Unemployment, Import, Export



120

B
ild

ir
i Ö

ze
tl

er
i

Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışları

Elmira Rezaei Pilehroud

Özet

Tüketici davranışları sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıya 
sahiptir. Tüketici davranışlarında satın alma karar süreci, bir ihtiyacın 
ortaya çıkmasıyla başlamaktadır. Satış odaklı hareket eden firmalar 
pazara sundukları ürünlerle ilgili olarak hedef tüketiciler üzerinde 
ihtiyaç hissettirme politikası izleyerek tüketicilerin satın alma karar 
sürecini başlatmayı hedeflemektedirler.
Tüketici karmaşık yapıda bir varlıktır. Her gün hatta gün içinde bile 
tercihleri hızlı bir şekilde farklılık gösterebilmektedir.
Pazarlamacılar için tüketicinin davranışlarını incelemek büyük önem 
taşımaktadır. Tüketiciler, satın alma kararlarını bazen önceden planlayarak 
yapmakta bazen de plansız hareket etmektedir. Tüketici hiç aklında 
yokken, mağaza içinde dolaşırken, ürünü gördüğünde ihtiyacı olduğunu 
hatırlayabilir, ürünün fiyatı düştüğü için ya da o anda ürünle ilgili yapılan 
promosyondan yararlanmak için satın alma kararı verebilir. Tüketiciyi 
aniden satın alma kararına yönelten, işletme tarafından yaratılan dürtüler 
vardır. Bu nedenle, tüketici her zaman ihtiyacı olduğunda satın alma 
yapmamakta, işletmeler de ihtiyaç yaratabilmektedirler.
Plansız satın alma, tüketici davranışları konusu içinde, tüketicinin ani 
bir dürtü ile yapmış olduğu satın almadır. Tüketiciler, özellikle market 
alışverişlerinde daha fazla plansız satın almaya yönelmektedirler. Plansız 
satın alma davranışı aniden gerçekleşmektedir. Kuvvetli bir istekle 
oluşmaktadır. Bu istek, mağaza içinde dolaşırken ortaya çıkmaktadır. 
Plansız satın alma davranışında ürünlerin etkisi bulunmaktadır. Ürünlerle 
birlikte tüketicinin kişilik özelliklerinin de plansız satın alma davranışı 
üzerinde etkisi bulunmaktadır.
Bu makalede, plansız satın alma davranışlarının özellikleri ve onu etkileyen 
faktörler üzerinde bahsedilecektir ve bu faktörler için kapsamlı bir model 
sunulacaktır. Ayrıca Plansız satın alma davranışlıların kredi kartlar ve 
online alışveriş gibi gündem kavramları hakkında bahsedilecektir ve 
sonunda da tüketiciler için bu konu hakkında kaç tavsiye bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Plansız Satın Alma, Tüketici Davranışları, Kredi 
Kartlar, Online Alışveriş, Pazarlama
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The Interaction of Openness and Exchange Rate the 
Impact on Employment in Turkish Economy

Muhammad Salah Uddin

Abstract

Real exchange rate is one of the driving forces to contribute to the 
reallocation of resources among manufacturing industries. According 
to economic theory, depreciation of exchange rate enhances the level 
of employment. Using industry-level quarterly data from 2007-2017, 
we show that only exchange rate changes cannot account for changes 
in employment levels. We use the interaction of degree of openness 
and intensity of imported raw materials within industry to see the 
impact of exchange rate on employment. This paper finds the negative 
association of exchange on employment when the industry is opened, 
and the industry relies on more imported raw material into its finished 
goods. To confirm our findings, we use Panel Vector Error Correction 
model, Panel Fully Modified Model and Random Effect Model. All 
models show that exchange rate per se does not have any impact on 
employment. But joint interaction of exchange rate and openness has 
a negative association with employment. The higher the proportion 
of imported raw materials to produce the finish goods, the greater the 
effect
Keywords: Openness, Import Intensity, Exchange Rate, Employment, 
Depreciation
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The Relationship Between Exports and Economic Growth: 
The Case Study of Gambia

Musa Sawaneh

Abstract

Every country’s desire is sustainable economic development 
through economic growth. For most countries, the consistency of 
its gross domestic product is of huge concern for its government 
and policymakers. This question is vital due to the fact that the 
determination of the causal pattern between export and growth has 
significant implications for government or policy-makers’ decisions 
about the appropriate growth and development strategies and policies 
to adopt. Either a developed or developing country, economic growth 
has been seen to promote export; similarly, export is viewed to be 
an essential determinant of economic growth. But the debate of 
what causes economic development is heated among researchers 
and economists as there is yet to be any consensus on the topic. The 
Gambia has a developing country take no back step in this debate as 
export is a viable variable in the annual gdp measures. This paper 
contributes to the investigation of the relationship between export and 
economic growth for the Gambia from 1990 to 2017. Using annual 
time series economic data, we applied the econometric techniques 
of ADF test to prove stationarity, acceptance of the null hypothesis 
of Granger causality and Johansen’s cointegration test. The Vector 
Autoregressive (VAR) model was conducted and the findings indicate 
a positive relationship between export and economic growth. The 
R-squared of 77.67% from the vector autoregressive test results made 
us accept the export-led growth hypothesis for the Gambia. Thus, we 
recommended policymakers to create judicious and strategic policies 
that would promote export to boost the economic growth of the 
Gambia.
Keywords: Economic Growth, Export, The Gambia, ADF, Granger 
Causality, Cointegration, Vector Autoregression Test
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The Negative Impacts of Religious Differences on the 
Religious and Social Life: India in the Context of Hindu-

Muslim Conflict

Haneef C. Muhammad

Abstract

The Indian subcontinent is known for its multi-religious and multi-
cultural identity. Dozens of religions and ideologies were prevalent 
in India from the early period of its formation. Communities of these 
different religions and ideologies managed to co-exist harmoniously 
with each other for centuries, even though there were minor disputes 
and tensions. When the British colonized India this condition began to 
change drastically and started to deteriorate the communal harmony 
because Hindu-Muslim unity was the major threat to the ‘divide and 
rule policy’ of Britain.  Hurting of religious sentiments and emotional 
outrages were the basic factors that played a major role in the outbreak 
of communal violence in India all the time. Similarly, the rising of 
some nationalist religious groups like Hindu	Maha	 Sabha and Arya 
Samaj, the launching of several campaigns like Shuddhi	movement (a 
movement to reconvert the neo-Muslims) and the counter-responses of 
major Muslim religious movements also had the major impact on the 
cultural co-existence and communal harmony in India. India, Pakistan 
partition, the demolition of Babri Mosque and a number of communal 
riots were also the byproducts of the severe Hindu Muslim tension. 
In this study, I discuss the history, causes and key incidents of 
the Hindu-Muslim conflict in India categorizing them into pre-
independence and post-independence periods of India. This paper 
tries to investigate how the religious differences affect the religious 
and social life of India and this paper also suggests some practical 
solutions to minimize the ideological and religious clash in the world.  
Keywords: Islam, Hinduism, Communal Violence, Cultural Co-
existence, Communal Violence
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Kuzey Azerbaycan’da Hicret ve Muhâcir Âlimler

Dr. Öğr. Üyesi Kamran Abdullayev

Özet 

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde fethedilen Kuzey Azerbaycan, 
bölgeye yerleşen ashâb ve tâbiûnun çabalarıyla önemli bir ilim 
merkezi hâline gelmişti. İlk dönem biyografi kitaplarına baktığımız 
zaman Berdeî, Gencevî, Arrânî, Şirvânî ve diğer Kuzey Azerbaycan 
kökenli âlim biyografilerini görmemiz mümkündür. Fakat tarihin 
çeşitli dönemlerinde büyük yıkımlara maruz kalan bölgede ilmî hayat 
kırılmalar yaşamıştır. Bu kırılmaların en önemlileri Moğol saldırıları, 
Safevî dönemi ve Rus istilâsıdır. Muhtemelen Moğol saldırılarının 
yıkıcı gücünden dolayı o dönem hakkında elimizde fazla kaynak 
bulunmamaktadır. Konumuz olan Kuzey Azerbaycan’da hicret, 
Safevîʼler ve Çarlık Rusya’sı döneminde olmak üzere iki başlık 
altında incelenmiştir. Makalede Safevîʼler döneminde beş, Çarlık 
Rusya’sı döneminde hicret etmiş altı âlimin biyografisi elde edilebilen 
yazma eserler ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda Safevîler dönemi 
muhâcir âlimlerinden Muhammed Emîn Şirvânî, Sadreddîn Şirvânî, 
Nȗreddîn Muhammed Şirvânî, Kul (Gül) Ahmed Şirvânî, Hüseyin b. 
Abdullah Şirvânîʼnin biyografilerine yer verilmiştir. Çarlık Rusya’sı 
döneminde hicret eden âlimlerden ise Abdülhamid Şirvânî, Ahmed el-
Muhâcir, İsa Dağıstânî, Halil Hamdi Dağıstânî, Abdülaziz el-Ağdâşî 
ve Abbas Fevzi Dağıstânîʼnin biyografileri işlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kuzey Azerbaycan, Biyografi, Arapça, Hicret, 
Şirvan, Nahçıvan
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Islamophobia: Challenges and Hatred Muslims Ummah Faced

Kasim Salifu - Ramatu Ussif

Abstract

This article was discussed taking into consideration racism, 
discrimination, maltreatment, hatred for Muslims and killing 
of innocent Muslim especially among the west. The article also 
investigates the purpose and meaning of Islamophobia, the causes 
and effects of Islamophobia, why are Muslims and Islamic religion 
been attacked worldwide and drivers of hatred and prejudices against 
the Muslims. The article briefly reviews the introduction, concepts, 
terminologies, challenges, causes, and effects of Islamophobia and 
prejudices across the world with particular attention to the developed 
countries. The study found the purposes of Islamophobia to include: 
Hate for the Islamic religion, seeing Muslims as a terrorist, hate 
women in hijab/niqab and seeing Muslims not united. While the 
causes of Islamophobia include: increase in population of Muslims, 
Islam becoming the dominant religion soon, the preaching/teachings 
of Islam, call to “salat”/ “adzan”, the rate at which people convert 
to Islam and the influx of Immigration. Furthermore, the increase in 
the Muslim population, hatred for the “deen” are the reasons why 
Muslims are been attacked to minimize Islamic believers’ population. 
The researcher recommends that, in order to move from Islamophobia 
to Islamophilia, Muslims should educate the world especially the 
western what Islam entails and the need to be peaceful and loving 
to all humanity without discrimination as the Noble Quran taught. 
They must understand that a brother is a fellow brother to the other 
notwithstanding color, race, religion, etc. this I believe can change the 
negative perceptions and think of the non-believers.
Keywords: Islam, Islamophobia, Muslims & Non-Muslims, 
Challenges, Hatred, Racism
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İran Safevi Çiniciliğinde Figüratif Süsleme

Marzie Parvaresh Rizi

Özet

Safevi Dönemi, İran’ın modern tarihinin başlangıcını oluşturur. Bu 
dönemin en parlak yılları Şah Abbas zamanında yaşanmış ve Şiilik 
anlayışı altında tek ve birleşik bir İran’ın oluşması bu dönemde 
gerçekleşmiştir. Zamanla kendilerine özgü sanat eserlerinin ortaya 
çıkmasını sağlayan Safevîler, 18. yüzyılda karışık bir dönem 
atlatarak 19. Yüzyılda gerçek bir İran (Fars) milletinin doğmasını 
sağlamıştır. Safevi Dönemi çini sanatı İran sanatı tarihinde yeni bir 
çağın başlangıcı olarak düşünülmektedir. Dönemin en güzel ve en 
kaliteli çinileri 1587-1629 yılları arasında hüküm süren Şah Abbas 
zamanında üretilmiştir. İran’da Safevîler döneminde uygulanan sanat 
eserlerinden birisi figüratif desenlerdir. Bu eserlerde insan, hayvan ve 
fantastik yaratıklar gibi figür tasvirleri içeren, farklı sanat dallarından 
bazen Çin sanatı etkileri ile oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Safevi Sanatı, Çini Sanatı, Süsleme, Figüratif 
Motifler
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Avrupalı Sömürgecilerin Sri Lankali Müslümanlar 
Üzerindeki Ekonomik ve Dini Etkileri

Mohamed Hussain Farook

Özet

Bu çalışmada Avrupalı sömürgecilerin Sri Lanka Müslümanlarına 
yönelik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Sri Lanka Müslümanlarının 
ekonomik ve dini olarak gelişmesi ve kalkınmasındaki olumlu ve 
olumsuz etkileri incelenmiştir. Sri Lanka halkı, 1505 yılından 1946 
yılına kadar Avrupalı sömürgeci güçlerin işgali altında yaşamıştır. 
Sri Lanka’da sömürgecilik faaliyetlerine ilk başlayan ülke Portekiz 
(1505-1658) olmuştur ve hemen ardından Hollanda(1658-1796) 
daha sonra da İngiltere(1796-1948) gelmektedir. Sömürgeciliğin 
tüm acımasızlığı ile Müslümanlara yönelik uyguladığı politikalar, 
Müslümanları hemen her açıdan etkilemiştir. Fakat özellikle ekonomi 
ve din alanlarında sömürgeciliğin etkisi çok fazla olmuştur. Portekiz 
ve Hollanda sömürgeleri döneminde büyük zorluklar yaşayan Sri 
Lanka Müslümanları İngiliz sömürüsü altındayken her iki alanda da 
gözle görülür bir rahatlama yaşamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sri Lanka Müslümanları, Portekizliler, 
Hollandalar, İngilizler, Ticaret, Din



B
ild

ir
i Ö

ze
tl

er
i

129

Formative Stages of Islamists’ Political Thought: The case 
of Abu’l Ala Mawdudi and Sayyid Qutb

Ahmet Köroğlu

Abstract

This paper aims to discuss the concept of the “political” in modern 
Islamic political thought through two very prominent Islamist thinkers: 
the Pakistani Abu’l ‘Ala Mawdudi (1903-1979) and Egyptian Sayyid 
Qutb (1906-1966). The paper is composed of three parts. In the first 
part analyzes whether the Islamist understanding of politics can be 
linked to the idea that “everything around us is related to politics in 
some way?” Also, it discusses how and why this idea gets a key role 
in Islamism and what kind of motives are behind of formation this.
The second part focuses on Mawdudi and Sayyid Qutb’s ideas on 
‘the political’ by examining their attitudes to the political atmosphere 
in their countries and regions to follow the contextual influences on 
their thought.In the third part of this paper, I will question why their 
standings to “politics” had changed eventually. In both of the later 
part of their lives, it can be clearly seen that they challenged and 
partly rejected their previous attitudes towards politics. Abu’l ‘Ala 
Mawdudi admitted in the later part of his life that being involved with 
politics too much was not the right choice for him and his community. 
Similarly, we know that Sayyid Qutb mentioned some changes of his 
method, and said that he would being more aware of their attitudes 
towards politics.As Mawdudi and Qutb are very influential ideologues 
of two most mainstream Islamist movements, the Jamaat-e-Islami and 
Ikhwan al-Muslimin respectively, analyzing their understandings on 
the political and their intellectual transformation would shed a lot of 
light on today’s debates on political Islam.
Keywords: Mawdudi, Sayyid Qutb, Islamism, Political 
Thought,Intellectaul Transformation
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Esnaira Salem Examining Democracy in ARMM, a 
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Government
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İslam’da Karı-Koca Hakları (el-Mîzân Örneğinde)

Murad Aghayev - Marina Mussa

Özet

Aile, toplumun temelini oluşturan en büyük ana etkendir. Bu sebepten 
ister monoteist dinlerde (tek Tanrılı), isterse de politeist dinlerde (çok 
Tanrılı) birçok farklılıkların olmasına rağmen aile yüce kurum kabul 
edilmiştir. Ailenin ilk forması, bağımsız bireylerin: karı ve kocanın 
evlenmesiyle formalaşır. İslam aile kurumunda hem erkeğin hem 
de kadının özel hukukları olduğu gibi, karşılıklı uymaları gereken 
vazife ve görevleri de vardır. Maalesef günümüzde aile kurumunun 
çekirdeğini oluşturan bireyler dönemin şartlarından olumsuz etkilemiş, 
bu da aileni temelinden sarsacak sıkıntıları beraberinde getirmiştir. 
İslam’ın aile kurumuyla ilgili getirdiği uygulamaları bilmemiz, 
ailede oluşacak sıkıntılara karşı önceden ciddi önlemler almamıza 
ve mevcut problemlerin giderilmesinde bize yardımcı olacaktır. Bu 
bakımdan İslam’ın aile kurumuna ve bireylerine: anne-babaya (veya 
karı-koca), çocuklara verdiği değer yücedir. Makalemiz iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde Kur’an-ı Kerim’de karı-koca kavramı, 
İslam öncesi farklı din ve toplumların aile yapısı hakkında bilgi 
verilmiştir. İkinci bölümde karı-koca haklarıyla ilgili Kur’an’da yer 
alan bazı ayetlerin tefsirine yer verilmiş, Tabâtabâî’nin bu konudaki 
farklı görüşleri araştırmaya tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İslam, Tabâtabâî, el-Mîzân, Karı-Koca, Haklar
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Bengal Bölgesinde Hıristiyan ve Oryantalistlerin 
Misyonerlik Faaliyetleri ve Müslümanların Sorumluluğu

Nur Uddin

Özet

Hıristiyan Batının İslam’a karşı mücadelesi yalnızca kılıçla ve savaş 
meydanlarında vuruşmakla kalmıyor, önem ve tehlike bakımından 
birincisinden hiç de geri kalmayıp başka alanlarda da devam 
etmektedir. Bu alanlar ise Müslüman ülkelerde gizlice misyoner 
faaliyetler sayesinde insanları dinden uzaklaştırıp Hıristiyanlığa 
dönüştürülmesidir. Bu mücadelede batılılar için en önemli araç 
şarkiyat araştırmacılar ve gönüllü faaliyette olan dernek ve yardım 
kuruluşlardır. Onlar iyi bir şekilde anlamış ki güçlü ve mantıklı 
inanç sahibi olan, dünyanın her tarafında yayılmakta olan İslam 
dininden Hıristiyan dinini korumak için kılıç ve savaş asla yeterli 
değildir. Bu yüzden İslam’ı karalama ve onu dünya önünde çirkin 
bir imaj ile sunarak eğitimsiz ve ekonomi konusunda zayıf olan 
Müslüman ve başka dine mensup olanları kendi dinlerinden 
uzaklaştırıp Hıristiyanlaşmaktadırlar. Bunun için elinden geleni 
ardına koymamaktadırlar. Bu şekilde dünyanın bazı bölgelerinde 
eğitimsiz, fakir, doğru düşünemeyen insanları İslam hakkında yanlış 
ve iftiralar anlatarak ve fakir, muhtaç olanlara yardım ederek dinden 
koparmaya çalışmakta ve Hıristiyanlaştırmaktadırlar. Güney Asya’da 
var olan ülkelerden Bangladeş’in bazı bölgelerde onların bu kara 
çalışmaları çok yoğunlaşmıştır. Müslümanların sayısı olarak dünyanın 
üçüncü ülkesi olan Bangladeş’te misyonerlik faaliyetler eğitim, 
yardım, kültür her türlü destekler sunarak çeşitli yollarla insanları 
Hıristiyanlığa dönüştürülüyor.  Ancak onların bu kara çalışmalara 
karşı Müslümanlar tarafından yeterince çalışmalar yapılmamaktadır. 
Bu çalışmada Hıristiyan misyonerlerin bölgede yürütülen çalışmalar 
hakkında bahsederek Müslümanların sorumluluklarını ortaya 
koymaya amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Bengal, İslam, Müslüman, Hıristiyan, 
Misyonerlik  
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Exploring the De-Islamization Model under Secular 
Regime: The Case of Bangladesh

Touheda Yasmin Chowdhury - Zobayer Ahmed

Abstract

Apart from Arab countries, many other Muslim majority countries 
of the world are getting secularized day by day through western 
influence. During the present era of secular government in Bangladesh, 
the fundamental religious rights of Muslims are ignored severely and 
they feel like as minority. Although many Islamic parties, scholars, 
institutions and non-political organizations are working relentlessly, 
society as a whole, ideologically, the rate of de-Islamization is higher 
than the rate of Islamization in Bangladesh. Despite being a Muslim 
majority country, the process of secularization and de-Islamization 
require a scientific investigation to benefit the Ummah in general 
and the Muslims of Bangladesh in particular. Thus, the study aims 
to identify the factors behind de-Islamization under the secular 
regime in Bangladesh and to propose a model of how de-Islamization 
is accelerated. The study is based on both primary and secondary 
information. Built on a robust content analysis, literature reviews and 
existing theories of secularization, we tried to explore the process of 
secularization and de-Islamization in Bangladesh. To develop a more 
pragmatic model of how de-Islamization is accelerated in Bangladesh, 
the study conducted FGDs (Focus Group Discussions), illustrated 
case studies and interviewed Muslim young people as well as Islamic 
scholars. Based on existing theories, literature and analyzing primary 
data, the paper argues, the factors that shape the ideological status in 
general and Bangladesh in particular, can be categorized into two- 1) 
state-controlled and 2) state-free factors. Elements that are controlled 
directly by the state are- legislature and judiciary, governance 
system, ideology of the top policymakers, education policy, degree 
of globalization, etc. Whereas, state-free factors are- media (print, 
electronic and social), private educational institution and their 
education system, relative degree of popularity of influential leaders, 
non-text literature, social customs, etc. Apart from these two factors, 
the failure of Islamists to establish a suitable model of Islamization 
can be considered in the relative secularization process. Finally, based 
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on both literature and primary data, the study proposes a model that 
explains the process through which Islam is getting a minority as an 
ideology in Bangladesh. The model also identifies a moderating factor 
of ‘geopolitical interest of the neighboring countries’ in the changing 
ideological landscape of a country in general and Bangladesh in 
particular. As the paper provides an in-depth analysis of the factors 
contributing the de-Islamization process in Bangladesh that various 
stakeholders working in Islamization can be benefited from the study 
by adopting appropriate policies. Although the research focuses on 
Bangladesh empirically, the arguments can be valid for many other 
Muslim majority countries under the secular regime to a great extent. 
Keywords: Secularization, De-Islamization, Islamization, 
Bangladesh, Ummah, Islamic Political Parties, Globalization
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Sovyetler Birliği’nde İslam ve Ateizm

Aynur Huseynova

Özet

Rus İstilası ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasından sonra Ruslaştırma 
siyasetinin temel ilkelerinden biri de dinsizleştirme siyaseti oldu. 
Sovyetler, laik rejim olduğunu ve bundan dolayı da dinin devletten 
ayrı olduğu gerekçesini savunmuşlardır. Fakat ateist bir siyaset 
yürüterek Türk devletlerinin bulunduğu coğrafyada asırlarla var 
olan İslam dinini dinsizleştirme siyasetine tabi tutarak yok etme 
eyleminde bulunmuştur. İlk başlarda Çarlık siyasetini kötüleyerek 
halklara kendi mukadderatını kendin seç siyasetini yürütmüş ve bu 
siyasetin temelinde yatan dini siyasetinde bile halk çarlık döneminde 
elde edemedikleri dini kurumuna, (Diniye Nezareti) Sovyetler 
döneminde kavuşmuştur. Zamanla Çarlık döneminden hiç de 
farklı siyaset yapmadığı, diğer alanlarda olduğu gibi dini siyasette 
de kendini göstermiş oldu. Sovyet siyasetinin temelinde Sovyet 
vatandaşı oluşturmak siyaseti dayandığından dolayı farklı dinlerden, 
özelikle de İslam dininden uzak, kendi geçmişi ile bütünleşmiş bir 
dinin varlığını silmek siyasetini görmekteyiz. Fakat bu siyasetin 
ne kadar zorla dayatmaları olmuş olsa da halkı kendi dininden 
uzaklaştırmayı başaramamışlardır. Çünkü Sovyetlerin dinsizleştirme 
siyaseti Çarlık dönemini hatırlatmıştır ki halkta bundan dolayı 
dinlerine sıkıca sarılmışlardır. Sosyal ve ekonomi alanlarında yapılan 
siyasetlere rağmen inanç konusunda bireye baskı uygulaması bireyi 
içten çökertmiş ve millî benliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan halk 
dini inançlarına sıkıca sarılmıştır. Sovyet döneminde İslam’a ve 
dine karşı yürütülen bu zorlu mücadelede İslam ve Müslümanlar 
galip çıkmışlardır. Çalışmamızda, Sovyetler Birliği zamanında Türk 
Devletlerinde Dinsizleştirme siyaseti, İslam›dan uzaklaştırılması ve 
bununla da İslam’la bütünleşmiş büyük bir milleti Sovyet kimliği 
adı altında eritilmeye çalışılması ve başarısızlığı incelenecektir. Aynı 
zamanda Sovyetler Birliği’nin kurulması ve devlet siyasetinin temel 
ilkeleri de ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, İslam ve Devlet, Dinsizleştirme 
Siyaseti, Ateizm
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Examining Democracy in ARMM, a Lesson for the 
Upcoming Bangsamoro Government

Esnaira Salem

Abstract

The four-decade-old Moro rebellion in Mindanao has finally set to an 
end with the signing of the Organic Law on Bangsamoro Autonomous 
Region in Muslim Mindanao (OLBARMM). The new political entity 
which was established from the signed law has the potential to give a 
more significant autonomy for the Muslim minority (Bangsamoros) in 
the southern Philippines. It is seen as the vehicle for realizing the dream 
of the Bangsamoro in adhering their right of self-determination. This 
paper reviews studies on the experience of the Autonomous Region 
in Muslim Mindanao, the existing political structure for almost two 
decades in the predominantly Muslim region in the Philippines, to 
draw lessons for the replacing government. Three challenges have 
been highlighted and discussed in this paper; the management of 
administration and election, the formation of principled political 
parties, and civil society involvement. Addressing these challenges is 
key to a government that genuinely embody democratic values. 
Keywords: Democracy, Autonomy, Election, Political Party, Civil 
Society, Bangsamoro, ARMM
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Moritanya’da Medya Politikaları

Cheikh El Afia El Gharaby

Özet 

Bu araştırmanın amacı Moritanya’da medya politikalarının 
modellerini belirlemek ve Türkçe kütüphanesine yeni bir katkı 
sağlamaktır. Moritanya’da medya özgürlüğü Arap ülkelerinde ilk 
sıradadır, dünyada ise 4 yıldır 55.  sıradaki yerini korumaktadır . 
Bu nedenle, Moritanya medyası yüksek medya özgürlüğü nedeniyle 
araştırma ve geliştirmeyi hak etmiştir. Araştırmacı,  fenomeni 
izleyerek, tanımlayarak ve verileri analiz ederek tanımlayıcı yöntemi 
benimsemiştir. Araştırmacı aynı zamanda medya politikalarını 
Moritanya’yı yöneten siyasi sistemlere göre sınıflandırdı. 1960 
yılından Moritanya’nın bağımsızlığı olan 2015’e kadar ki süreç bu 
araştırmanın çerçevesidir.
1960’dan 1974’e kadar tek parti yönetiminin politikası (Oteriter teori) 
medya politikasını yansıtır. Bu dönemde tahmin edileceği üzere medya 
kurumları iktidara aittir. 1974 -1991 yılları arasında ki hükümetin 
komünizm destekçiliği medyaya yansıdı , ifade özgürlüğü ortadan 
kalktı ve medya diktatörlük kimliğine büründü. Çokça gazeteci ve 
ajanslar hapis ve müsadereye tabi tutuldu.
1991 Sovyetler Birliği’nin yıkılması Moritanya ‘da yeni bir dönem 
açmıştır, çok partili ve çeşitli politika dönemi başladıktan sonra 
artık liberal siyaset ve tam özgürlük bu dönemde medya politikası 
ile karakterize edilmiştir .Yine bu dönemde, medya gelişti , ifade 
özgürlüğü genişledi ve herkes kendi düşünce ve görüşlerini sunma 
fırsatı buldu hatta bu özgürlüğün sınırları iktidarı eleştirecek kadar 
genişleyince Moritanya Arap dünyası medya özgürlüğünde birinci 
sırada yer almıştır.
Anahtar Kelimeler : Moritanya’da Medya Politikaları , Otoriter Teori 
, Komünizm Teori Çoğulculuk Teori , Al-Hapa Kurumu , İnternet 
Gazeteciliği
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Media Coverage on Kashmir Conflict in Mainstream 
Media; Bangladesh perspective

Jahidul Islam Sarker

Abstract

Kashmir, an autonomous state of India became the headline of global 
news media throughout August 2019. After the removal of article 
370 of the Indian constitution which was a guarantee of some special 
privilege of Kashmiri people, a widespread protest emerged. To quell 
down resistance, the Indian government deployed extra forces and 
arrested hundreds of people including all senior political leaders of 
Kashmir. Moreover, India cut off all sorts of communication means 
to and from Kashmir and deployed thousands of extra forces. These 
events sparked global concern and came to all major media outlets. For 
religious and regional proximity Bangladeshi people have a soft corner 
to Kashmiri Muslim. Countrywide huge protest has seen in Bangladesh. 
Subsequently, Bangladeshi newspapers also gave huge importance 
to this issue throughout the weeks after the removal of article 370. In 
this paper, we went through 2 major Bangladeshi newspapers such as 
Daily Janakantha and Daily Inqilab.  We took one newspaper from the 
pro-Indian block and one from anti-Indian. By analyzing news of these 
two papers we tried to reveal how Bangladeshi newspaper reacts on 
Kashmir issue. We used agenda setting and framing theory as theoretical 
framework. The research found that Daily Janakantha, known for its 
pro-Indian editorial policy, gave very negligible treatment to Kashmir 
issue. Although it cannot avoid this issue, it presented the situation from 
an Indian perspective. On the other hand, Daily Inqilab which is famous 
for its soft corner to Muslim issue gave the highest importance to the 
Kashmir issue. Inqilab published a record amount of reports on Indian 
occupation, its reaction, regional dynamics, protest in Bangladesh and 
many more perspectives. The whole coverage of Inqilab tried to create 
sympathy for the Kashmiri people. Finally, Bangladesh is part of the 
Indian sub-continent and a Muslim majority country. So, its reaction 
of Kashmir conflict is proportionate both mass media and public spare 
with different perspective.
Keywords: Kashmir, ,Article 370, Agenda Setting Theory, Framework 
Theory
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Ürdün’deki Suriyeli Mültecilerin Hukuklarının Üzerinde 
Bir Araştırma

Ömer Melkavi

Özet

Herkes bildiği üzere Arap ülkeleri yaklaşık yedi yıl önce gayet 
tuhaf bir şekilde değişmeye başlamıştır hem de kapsamlı ve büyük 
bir düzeyde , ilk olarak Tunus’tan başlayıp Mısır, Libya, Yemen’e 
geçip daha sonra ise Suriye’ye ulaşmaktadır ,ve tam olarak Suriye’ye 
gelince 2011 yılında ‘’ halk hareketleriyle birlikte Suriye’de halk 
kitlesel yürüyüşler düzenleyerek Baas rejiminden reform talebinde 
bulunmaya başlamıştır . Buna bağlı olarak Suriye’ye bakılınca 
durumu diğer Arap ülkeleri gibi olduğunu sanılabilir ki, ancak dikkat 
bir düzeyde bakılırsa tam tersi bir durumu buluruz , ve gerçekten 
2011 yılından yaşadığımız şu ana kadar oradaki durum geçtiği her 
aşamadan daha kötü oluşmayı devam etmektedir çünkü iç savaşı 
yüzünden binlerce insanlar hayatını kaybetti aynı zamanda binlerce 
masum insanlar yaralanmıştır.
Buna göre Suriye’deki insanlar savaş nedenleriyle artık yakın ülkelere 
mülteci olarak girmeye başlamaktadır örnek Türkiye, Lübnan, ırak 
ve Ürdün, ancak yakın ülkelere gerdikten sonra oradaki hükümetleri 
tarafından sığınmacıların yerleştirilmesi için özel kamplar 
kurulmaktadır. Ve onların içinde bütün mülteciler yaşarken sürekli bir 
şekilde gayet zor ve kötü durumlara ve sıkıntılara maruz kalmaktadır, 
işte buna göre bu araştırmamızdaki söz konusu şu kamplardaki ve 
onların dışındaki yaşanan kötü durumlardan birkaç sıkıntıları seçip 
onların hakkında kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ürdün, Suriye,  Suriyeli Mültecileri, Ürdün’deki 
Mülteciler, Ürdün’deki Mültecilerin Hukukları
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Filistin Sineması: Bir Mücadelenin Hikayesinden Bölünmüş 
Bir Gerçekliğe

Safaa Said

Özet 

Filistin İsrail işgalinden beri bağımsız ve özgür bir ülke olmamış ve 
altyapısı(Sosyal, politik, ekonomik ve kültürel) sürekli yıkıma maruz 
kalmıştır. Filistin sineması bu durumdan hem etkilenmiştir hem de 
etkilemiştir.  İsrail işgali Filistin’i farklı coğrafi bölgelere böldü ve 
bu da Filistin halkının coğrafyaya göre parçalanmasına yol açmıştır. 
Fakat İsrail işgali tarafından sadece Filistin’inin coğrafyasını 
parçalara parçalanmamış, ayrıca her şey Filistin’e ait parçalanmış ve 
muhakkak Filistinli sineması dahildir. Bunun için her film, geldiği 
bölgenin atmosferini ve özelliklerini yansıtan belirli bir coğrafyaya 
sahiptir.  Bu makale Filistin sinemasını 1935’ten günümüze kadar 
mücadele ve olayların tarihi sunar ve filmlerin özelliklerini geldikleri 
coğrafi bölgeye göre ve Filistinliler için sinemanın nasıl İsrail’in 
işgali karşısında bir mücadele aracı olduğunu sunmaktadır.  Sinema 
halkın tarihi bir referansı olduğundan dolayı Filistin sineması İsrail 
işgalinin Filistin’i bölmek ve parçalamak için nasıl çalıştığını 
göstermektedir. Dolayısıyla, yukarıdaki noktaları sunmak için, 
makale Filistin’de farklı alanlarda üretilmiş bir dizi Filistinli filmi 
tanıtmıştır. Filistin’deki İsrail işgalinin neden olduğu zararın Filistin 
sinemasına nasıl yansıdığını ve İsrail işgalinin Filistin coğrafyasına 
bölünmesiyle bölünmüş bir sinemada sona erdiğini gösteren filmler 
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sinema, Filistin Sineması, İşgal, Parti, Devrim, 
Mücadele, Tarih
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Usage of Social Media in Turkey´s Politics

Esnaira Salem

Abstract

Development in technology over the years made social media a potent 
tool in advancing political interest and in shaping the political direction 
of our society. This paper analyses four articles that dealt with the 
relationship between usage of social media among Turkish citizens 
and the politics in Turkey. Relevant findings indicate the active usage 
of social media by politicians during campaigns for elections and 
during a Gezi protest against the government in 2013. The potential 
of internet and social media as a tool for citizens to communicate, 
interact and organize to react and act against the state.  To this the, the 
government responded to the threat posed by social media by creating 
and expanding laws that restrict the content shared in social media. 
The online surveillance, in particular, allows the government to have 
access to any user’s information, especially during emergencies. 
Keywords: Social Media, Information, Online Security, Personal 
Data, Online Surveillance, Turkey Politics, Turkey Government, 
Trolls, Freedom of Expression 
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Enes Yaşar Tömer Öğrencilerinin (B1)Türk Dizi 
İsimlerindeki Kalıp İfadeleri Kavrama 
Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması

Charity Nani Joseph Samuel Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklardan Kayseri İlinde İkamet 
Eden Öğrencilerin Memnuniyet 
Düzeylerinin Ölçülmesi

Bedia Nur Tuzcu Uluslararası Öğrencilerin İntibak Süreci

Alena Ramanenkava Yunus Emre Şiirlerinin Üzerine 
Yabancılara Türkçe Öğretimi

Abdulsamet Bayram Türk Kökenli Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Türkiye Deneyimi: 
Uluslararası İlahiyat Projesi (UİP) 
Örneği
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Tömer Öğrencilerinin (B1)Türk Dizi İsimlerindeki Kalıp 
İfadeleri Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması

Enes Yaşar

Özet

Bu araştırmanın amacı, TÖMER’lerde öğrenim gören (B1) 
seviyesindeki uluslararası öğrencilerin günlük hayat içerisinde sık 
bir şekilde karşılaştıkları kalıp ifadeleri kavrama düzeylerini tespit 
etmektir. Bu nedenle farklı dönemlerde yayınlanmış kalıp ifadelere 
sahip 11 Türk dizisinin ismi belirlenerek öğrencilere sunulmuş ve 
bu isimlerden ne anladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 
nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yapılmıştır. 
Araştırmanın verileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de 
öğrenim görmekte olan (B1) seviyesindeki 21 öğrenciye sunulan 
kalıplaşmış dizi isimlerinin öğrencilerde uyandırdığı çağrışımların 
yazdırılmasıyla elde edilmiş olup, elde edilen veriler içerik analiziyle 
temalara ayrılarak kodlanmıştır. Araştırmada kodlanan Ekmek 
Teknesi, Diriliş, Zengin Kız Fakir Oğlan, Deli Yürek, En Son Babalar 
Duyar gibi kalıplaşmış dizi isimlerinin öğrenciler tarafından birbirine 
yakın fakat farklı şekillerde algılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
belirlenen dizi isimleri aracılığıyla çoğu öğrencinin Türk toplumunun 
ve Türk dilinin sosyal yaşantısından kesitleri doğru bir şekilde 
algıladıkları görülmüştür. Ekmek Teknesi; zor yaşam, umut, bekleme, 
kazanç, iş, çabalama, para kazanma şeklinde çağrışımlar uyandırırken 
Deli Yürek; coşkulu bir aşk, çok fazla duygusallık, vazgeçmeme ve 
delikanlılık şeklinde bir çağrışım uyandırmıştır. Sonuç itibariyle (B1) 
seviyesine gelen bir TÖMER öğrencisinin, toplum içerisinde yer 
edinen bazı kalıp ifadeleri kavramsal olarak ilişkilendirirken uzun 
cümlelere ihtiyaç duymaksızın kalıp ifadelerle kavrayabildikleri tespit 
edilmiştir. Aynı zamanda bu kalıp ifadeler, öğrencilerin zihinlerinde 
çağrıştırdığı anlamlarla birlikte ne kadar geniş kapsamlı bir kelime 
ağına sahip olduklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kalıp 
İfadeler, Dizi İsimleri, Kavramsal Çağrışımlar
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklardan Kayseri İlinde 
İkamet Eden Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi

Charity Nani Joseph Samuel

Özet 

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini 
amaçlayan Türkiye Bursları Programı 2012 yılında uygulamaya 
konulmuştur. Bu program Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) tarafından uluslararası öğrencilere yüksek 
öğrenim fırsatı sunmaktadır. 2018 yılı verilerine göre, 160 ülkeden 
17.500 öğrenci Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde 
öğrenim görmektedirler. Çalışma, Kayseri’de öğrenim gören YTB’li 
öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 
Bunun için Kayseri’de öğrenim gören tüm öğrencilerden tesadüfi 
olarak seçilenlere araştırmacı tarafından geliştirilen anket soruları 
sorulacaktır. Burada yıl kısıtlaması yapılmamıştır.  Elde edilen veriler 
Excelde analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları tablolar halinde 
açıklanmıştır.  Çalışmada, Kayseri ilinde öğrenim gören YTB’li 
öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçümünde; günlük yaşam 
aktiviteleri, barınma, beslenme, gelir düzeyi ve öğrenim başlıklarına 
yer verilmiştir. Anket soruları tesadüfi örneklem yoluyla 100 
öğrenciye yüz yüze yöntemle sorulmuştur. Elde edilen değerlendirme 
sonuçlarına göre; öğrenciler kendi bölümlerinde verilen eğitimden 
oldukça memnunlar ancak dersleri anlama konusunda zorlanmaktadır, 
çoğunluğu devlet yurdu ve özel yurtta kalmakta ve kaldıkları yerin 
fiziki koşullarından memnun, Kayseri’de yaşamaktan memnunlar 
ancak uzun süreli yaşamak istememektedirler, Kayseri’nin 
ulaşımından ve Kayseri halkıyla olan münasebetlerden memnun 
olduklarını belirtmişlerdir, öğrenciler özellikle yalnızlık duygusu 
içinde olduklarını ifade ederken yaşadıkları problemlerinde ilk 
başvuracakları yer olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nı adres olarak göstermektedirler. Bu kapsamda çalışma 
Kayseri İli için ilk defa yapılmıştır. Bu çalışmanın diğer illerde 
öğrenim gören YTB’li öğrenciler için de yapılmasıyla iller arası 
karşılaştırma imkânı doğabilir.
Anahtar Kelimeler: Memnuniyet Anketi, Yaşam Aktiviteleri, Eğitim 
ve Öğretim, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Kayseri
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Uluslararası Öğrencilerin İntibak Süreci

Bedia Nur Tuzcu

Özet

Yirminci asrın başlarından itibaren dünyadaki iktisadi gücün ve 
varlığın belli ülkelerin eline geçmesiyle birlikte bilimsel merkezler de 
bu bölgelerde toplanmıştır. Buna binaen az gelişmiş, gelişmemiş veya 
sömürülmüş ülke vatandaşları doğal olarak bu merkezlere yönlerini 
çevirmişlerdir. Ayrıca gelişmiş ülkeler, maddi varlıklarını sömürdükleri 
ülkelerin zeki ve kabiliyetli beyinlerini de kendi vatanlarından 
kopararak alıp götürmüşler ve bu da beyin göçünün başlangıcını 
oluşturmuştur. İletişim ve haberleşmenin artmasıyla birlikte gelişmiş 
ülkelerin iktisadi ile ilmi durumu tamamen gözler önüne çıkınca 
dünyanın her yerinden o bölgelere bir yönelme ortaya çıkmıştır. 
Bunların sonucunda da uluslararası öğrenci hareketleri artmış ve bu 
defa da gönüllü beyin göçü başlamıştır. Günümüzde 5 milyona yakın 
öğrenci uluslararası konumda öğrenimlerini sürdürmektedirler. Bu 
öğrenciler ortalama beş altı yıl kalacakları bu ülkelere geldiklerinde 
elbette ki birçok meseleyle karşılaşmaktadırlar. Çünkü dillerini hiç 
bilmedikleri yeni bir ülkeye gelmişler, bu yeni ülkede ayrı bir din, 
kültür, medeniyet, felsefe, coğrafya, sosyal hayat, dünya görüşü, 
felsefi anlayış, barınma, beslenme vb. tarzla karşılaşmaktadırlar. 
Dil ve medeniyet olarak yakın olanlar bu farklılıktan nispeten daha 
az etkilenseler de kalan kısmı için hayat zor geçmektedir. Özellikle 
İlk üç ay veya ilk yılda intibak sürecini rahat geçiren öğrenciler 
öğrenimlerini bitirmekteler, diğerleri ise ülkelerine veya başka bir 
ülkeye gitmektedirler. Bu yazımızda Kırgızistan’a Türkiye’den ve 
diğer ülkelerden üniversite okumaya gelen uluslararası öğrencilerinin 
topluma ve okudukları kurumlara uyum süreci ele alınacaktır.  Bu 
süreçte karşılaştıkları zorluklar, kendi ülkeleriyle olan farklılıklardan 
kaynaklanan sıkıntılar ve bu uyum sürecinde yaşadıkları problemler 
ortaya konacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Üniversite, İntibak, 
Kültür, Medeniyet, Türkiye, Kırgızistan
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Yunus Emre Şiirlerinin Üzerine Yabancılara Türkçe 
Öğretimi

Alena Ramanenkava

Özet

Yunus Emre genel Türk edebiyatı ve kültür dünyasının kurucusu olarak 
kabul edilmektedir. Almanya’daki Goethe, Rusya’daki Puşkin gibi 
Türkiye’deki Yunus Emre milli edebiyat alanına çok katkıda bulunmuştur 
ve günümüzde hala gurur duyulmaktadır. Yunus Emre Anadolu’daki farklı 
yerleri gezerek ilahi aşk, insan sevgisi, merhamet, şefkat, minnet dolu 
eserler yazmıştır. Asırlar önce yazılan şiirler eski olmasına rağmen çok derin 
ve hala gündemde kalan felsefe düşüncelerini taşımaktadır. Aslında Yunus 
Emre eserleri günümüzde birçok probleme ışık tutması onun eserlerden 
daha çok ve farklı alanlarda yararlanılabileceğini göstermektedir. 
Bilindiği gibi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal içeriği 
büyük önem taşımaktadır. Kullanılacak yazılı ve görsel materyallerin 
en önemli niteliği kültür taşıyıcısı olmalarıdır. Üst seviyede yabancı dil 
öğrenenlerin yerel şiir okuması, anlaması ve sonrasında düşüncelerinin 
paylaşılması Türkçe öğretiminde önemli bir faaliyettir. Bugünlerde eğitim 
faaliyetlerinin planlanmasında, öğretim programlarının oluşturulmasında 
ve ders materyallerinin hazırlanmasında yerli kaynaklara yönelerek 
onlardan yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Yunus Emre’nin eserleri 
de bu süreçte yararlanılabilecek temel kaynaklar arasında yer almaktadır. 
Çünkü sadece edebiyat eserleri, ünlü şairleri ve kültürü öğrenerek Türk 
milli özelliklerini, davranışlarını ve espri anlayışını su yüzüne çıkartmak 
mümkündür. Felsefik açıdan ise anlamlı, derin, tarihli şiirler öğrencinin 
sadece ufkunu genişletmesinde değil, onun kültür, edebiyat, mecaz dili, espri 
ve milli özellikleri daha yakın tanımaya, anlamaya, değerlendirmeye ve 
kendi kültürüyle kıyaslamaya yardım etmektedir. Yabancı dil öğretiminde 
şiir okuma etkinlikleri faydalı ve eğlencelidir, ancak öğrenciler tarafından 
sıkıcı ve zor bir süreç olduğu bilinmektedir. Dersten önce şiirlerin kullanım 
amacı,  metotları, materyalleri tespit edip sonrasında da öğretim sürecinde 
şiir etkinliği uygulayıp yabancıların edebiyata meraklarını arttırılabilir. 
Çünkü Yabancı dil öğretiminde her öğretmenin en önemli görevi – dersi 
tekdüze, sıradan bir süreçten yaratıcı, keyifli, eğlenceli, faydalı, keşfedici 
bir öğrenme sürecine dönüştürmektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yunus Emre’nin 
Şiirleri
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Türk Kökenli Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye 
Deneyimi: Uluslararası İlahiyat Projesi (UİP) Örneği

Abdulsamet Bayram

Özet

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurtdışında yaşayan Türk 
vatandaşlarına yönelik din hizmetlerinde istihdam edilecek din 
görevlileri yetiştirmek için uygulanan Uluslararası İlahiyat Programı, 
altı üniversitede devam etmektedir. Araştırmamızda bu program 
kapsamında Türkiye’de eğitim gören Türk kökenli yabancı uyruklu 
öğrencilerin, Türkiye’de eğitim süreci içerisinde karşılaştıkları 
uyum problemleri ve yaşadıkları bürokratik sorunlar ele alınmıştır. 
Ayrıca Türkiye’de sunulan ilahiyat eğitimi öğrenciler tarafından 
değerlendirilmiş olup, UİP’in kendilerine sağladığı faydalar ve 
programın eksik yönleri ortaya konulmuştur. Bu araştırmada nicel 
ve nitel araştırma yönteminin birlikte tercih edildiği karma araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamızın verileri bahse konu olan 
programın mezunları ve mevcut öğrencileri üzerinde yapılan 
anketlerden elde edilerek, istatistik açısından tahlil ve değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur. Araştırmamızın sonucunda Türk kökenli yabancı 
uyruklu öğrencilerin uyum sürecini rahat bir şekilde geçirmeleriyle 
birlikte özellikle Mavi Karta sahip öğrencilerin bürokratik sorunlar 
ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu programın, öğrencilerin 
Türkçelerini geliştirdiği ve Türk kültür ve değerlerinin kazanımını 
sağladığı gerçeği ile birlikte öğrencilerin din görevliliğine hazırlanması 
hususunda bazı eksikliklerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle 
ilahiyat fakültesi dersleri dışında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
öğrencilere sunulan derslerin bahsettiğimiz konuda yetersizliği 
dikkat çekmektedir. Bu çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuç ve 
değerlendirmelerin yanı sıra sunduğumuz önerilerin, Uluslararası 
İlahiyat Projesi’nin ihtiyaçlarının giderilmesine ve gelişimine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlahiyat Projesi, Türk Kökenli 
Yabancı Öğrenci, Türkiye’de İlahiyat Eğitimi, Yurtdışı Din Görevlisi
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Oturum Başkanı/Chair: Dashdemir Mahmandarov

Abdul Ahad Abro 
Musa Alcı 
Fahad Ul Hassan

Theoretical Approach of Predictive 
Analytics on Big Data with Scope of 
Machine Learning

Hussein M. Marah Parser 4 Tiny OS: New Parser for 
TinyOS Programs

Khondoker Zahidul Hossain Classification of Human Activity from 
Postural Transition Data

Mohammed Abebe Yimer 
Süleyman Sevinç

Application of Prdinary Least Square 
Method for Detecting Risk Factors 
Leading to Chronic Kidney Disease

Raghad Omar Mando Automatic Test Data Generation
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Theoretical Approach of Predictive Analytics on Big Data 
with Scope of Machine Learning

Abdul Ahad Abro - Prof. Dr. Musa Alcı - Fahad Ul Hassan

Abstract

The scope of big data in technology driven era, is widely expended 
due to IoT devices, which gathers the individual data and transformed 
it into considerable data values. What are the measures that Machine 
Learning could use to support the given data, and which Machine 
Learning (ML) algorithms are appropriate? This paper assesses the 
predictive analytics of several Machine learning algorithms in terms 
of the classification and accuracy.
Keywords: Predictive Analytics, Big Data, Machine Learning (ML), 
Data Analytics, Data Science
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Parser 4 Tiny OS: New Parser for TinyOS Programs

Hussein M. Marah

Abstract

Most programming languages have formal grammars that determine 
the way and how programs can be written, the grammars define all 
contents and the elements that can be used while writing programs; 
keywords, identifiers, special characters, etc. All these components in 
the grammar have been implemented in the programming language’s 
compiler and when debugging the program, the compiler will work 
according to the grammars and will detect errors that don’t match 
the language’s grammars. Since most programs in different systems 
are becoming very complicated, and because of that the need for a 
tool that could help developers and system maintainers to analyze 
and understand the behavior and the components of the programs 
is a demanding need. In computer science “Parsing” is a process 
of doing such tasks, a parser is an interpreter that performs the 
process of analyzing and synthesizing the programming language 
program (strings, symbols, keywords, identifiers, etc.) and breaks the 
components into data structure that can be represented as an abstract 
syntax tree (AST). The extracted data can be very useful in the 
development and maintenance processes of the system. Parsing tools 
have been written and proposed for many common programming 
languages, like Java, C++, and Python, etc. But there is a shortage 
of the proposed parsers for specific-use programming languages, like 
embedded systems’ programming languages. In this study, a parser 
for TinyOS will be proposed. The parser is going to parse the main 
components of TinyOS programs.
Keywords: Parsing, ANTLR, Abstract Syntax Tree (AST), 
Programming Languages, TinyOS
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Classification of Human Activity from Postural Transition Data

Khondoker Zahidul Hossain

Özet 

İnsan Etkinliği Tanıma (HAR) son zamanlarda akıllı telefonların ve 
giyilebilir cihazların ezici kullanımları nedeniyle önemli ilgi gördü. 
HAR, akıllı telefonlardan veya giyilebilir sensörlerden elde edilen 
zaman serisi sinyallerini farklı aktiviteler elde etmek için kullanır. 
Günümüz akıllı telefonlarında jiroskop, İvmeölçer, Manyetometre, 
Yakınlık sensörü çok yaygındır. Motor hareketlerinde sürekli 
kaymamız nedeniyle, bu cihazlar için hareketlerimizi tanımak zor. 
Bu yazıda insan faaliyetlerini UCI HAR veri setinden sınıflandırmayı 
amaçladık. Bu veri kümesi, derin sinir ağı mimarisi ile deneme yapmak 
için oldukça iyi miktarda veri sağlar. Bu iki katlı deneyde, 15 farklı 
makine öğrenme algoritmasının sonuçlarını karşılaştırmaya çalıştık 
ve hangisinin bize daha iyi sonuç verdiğini bulmaya çalıştık. İlk 
katlamada, veri setindeki tüm 561 özellik kullanıldı. İkinci katmanda, 
bir özellik seçimi yöntemi kullanılarak, en yararlı özellikler deneme için 
otomatik olarak seçildi. Deneyler, Derin Sinir Ağımızın, benchmark 
veri seti için HAR’taki diğer makine öğrenme algoritmalarından daha 
iyi performans gösterdiğini, test setinde%93,85 doğruluk ve eğitim 
setinde %96 doğruluk elde ettiğini gösteriyor. 
Anahtar Kelimeler: Machine Learning, Deep Learning, Human 
Activity Recognition, Neural Network, Smartphone, Sensors 
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Application of Prdinary Least Square Method for Detecting 
Risk Factors Leading to Chronic Kidney Disease

Mohammed Abebe Yimer - Süleyman Sevinç

Abstract

Machine learning techniques have long been used in healthcare 
data analysis and still play a vital role in disease classification and 
prediction. In this study, we explore the possibility of using machine 
learning algorithms to examine if we can predict chronic kidney 
disease (CKD) with acceptable accuracy using minimal number of 
features. We employ a feature selection technique known as backward 
elimination with ordinary least square (OLS) regression. OLS method 
is applied to determine significant variables to predict CKD. The study 
used a publicly available CKD dataset which contains 400 anonymous 
kidney disease observations with 24 features.  Study results show 
eleven important variables that are vital to predict CKD including, 
specific gravity, albumin, blood urea, blood glucose random, sodium, 
hemoglobin, serum creatinine, RBC, WBC count, RBC count and 
hypertension. The work also proves that the trained classification 
algorithms perform better both in terms of accuracy up to 100% and 
reduced training time with the new reduced dataset.
Keywords: OLS, Feature Selection, Backward Elimination, 
Dimensionality Reduction, Predictors
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Automatic Test Data Generation

Raghad Omar Mando

Abstract

Generating the test data is a critical task in software testing, it’s 
considered as a task of generating a set of data for testing the capability 
of new software. This project proposes automatic test data generation 
application in order to help the software testing team get test cases 
that covering all the paths of the software in the least time and least 
test cases. The application takes the contents of a particular methods 
as input, which have been written in C ++, Java or C#, and should 
contain conditional clauses such as if clause or if - else if. As output, 
the application will provide a graph in which the code is shown 
graphically, multiple paths that are grouped by code, and the test data 
that have been generated which covers all the paths of the software 
under the test. This have been done using hill climbing algorithm 
which helps getting data to cover all the paths of the software faster 
than the random approach. As results, the proposed application is able 
to generate data that covers all the paths in the software under test, 
using iterative local search algorithm helps to generate data in less 
computational time
Keywords: Search-based software engineering - Software 
Development Life Cycle - Software Requirement Specification - 
Design Document Specification. - User acceptance testing - Iterated 
Local Search
Keywords: Test Data, Software Testing
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Oturum Başkanı/Chair: Muhammet Musab Tan

Ali Murat Yel 
Abubakr Al-owaa

11 Şubat Yemen Devriminin Beş Yıl 
İçerisindeki Dönüşümleri Üzerine Analitik 
Çalışması

Md. Sultan Mahmud 
Riajul Janna

The Nature and the Impact of Campaigning 
for Candidates in the Electoral System of 
Bangladesh: A Field Level Study

Flora Hajdarmataj Geleneksel Mahremiyetin Dönüşümü ve 
Gönüllü İfşa: Yeni Medyada Gözetim ve Dijital 
Mahremiyet

Kassoum Drame Sosyal Medyada Günlük Yaşamın 
Fotoğraflarının Paylaşımı

Arya Liberty Prasasti Post Truth as Public Relation Strategy in The 
Election of Indonesian President 2019
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11 Şubat Yemen Devriminin Beş Yıl İçerisindeki 
Dönüşümleri Üzerine Analitik Çalışması

Ali Murat Yel - Abubakr Al-owaa

Özet 

Arap devrimleri 2010 yılının sonlarında Tunus’ta başlamıştır. Oradan 
Mısır’a ve ardından diğer Arap ülkelerine sıçramıştır. Yemen, Arap 
bölgesini kasıp kavuran değişim rüzgarlarından uzak değildi. 15 Ocak 
2011 yılında, Tunus ve Mısır’da yaşananlardan etkilenen ve rejimde 
kapsamlı bir değişim yapmak isteyen Yemen Halk Devriminin 
adımları başlamıştır. Çalışma bu doğrultuda, 2011 yılında meydana 
gelen ayaklanmalara katılımdaki amaçları irdelemeyi ve 2011-2015 
yılları arasında Yemen’de yaşanan siyasi durumu analiz etmeyi 
hedeflemektedir. 
Bu çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca derinlemesine 
görüşme ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. 
Çalışmada da maçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş 26 Yemenli siyasi 
aktivist ile yüz yüze görüşme yapılmış, yapılan görüşmelerin sonuçları 
betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde 
edilen sonuç; Yemen’de fakirlik oranının artmış olduğu, gençlerde 
işsizlik oranının yükseldiği, sosyal, ekonomik ve siyasi reformların 
zayıfladığı yönünde olmuştur. Bu sonuçlar Yemenlileri 2011 yılı 
protestolarına katılmaya iten en önemli sebepleri oluşturmuştur. Aynı 
zamanda elde edilen sonuçlarla Körfez girişiminin siyasi çözüm 
önerisi verdiği sonucuna varılmıştır. Söz konusu siyasi çözümle 
birlikte, körfez girişimini imzalayan siyasi taraflar, aralarındaki 
ihtilaflara rağmen Yemen iktidarı, barışçıl ortamda başka bir lidere 
devredilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 11 Şubat Devrimi, Körfez Girişimi, 
Derinlemesine Görüşme, Arap Baharı, Ali Abdullah Salih
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Effect of Social Media in Academic Performance among the 
Students of Rajshahi University, Bangladesh: A Study

Dr. Md. Shariful Islam - Dr. Md. Nazmul Islam

Dr. Md. Sultan Mahmud

Abstract

Social media is an internet-based form of communication which allows 
user to have conversations, share information and create web content. 
Billions of people from different fields use social media to share 
information and make connections. Social media are growing rapidly 
among the young generation around the world. University students 
are widely engaged in using social media for personal and academic 
purposes. This study is designed to find out the effects of social media 
on the academic performances of the students in Rajshahi University, 
Bangladesh. Quantitative approach was applied to collect the relevant 
data for the study. A total of 125 survey questionnaires were distributed 
randomly among the graduate students in five faculties of Rajshahi 
University, of which 116 questionnaires were received duly filled. The 
results showed that majority of students in Rajshahi University use 
social media especially Facebook, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, 
etc. The study also found that most of the students were interested to 
use social media positively for their education. The positive impacts 
of social media among the students appeared to be higher as compared 
to negative impacts. 
Keywords: Social media, Academic performance, Social media tools, 
positive vs negative impact, Bangladesh
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Geleneksel Mahremiyetin Dönüşümü ve Gönüllü İfşa: Yeni 
Medyada Gözetim ve Dijital Mahremiyet

Flora Hajdarmataj

Özet

Teknolojinin gelişmesi ve yeni medyanın kendimizi ifade edebilmek 
için sunduğu imkanlar, mahremiyet kavramını bir değişime 
ve dönüşüme uğratırken; aynı anda insanların güvenliği adına 
yeni gözetim araçlarını geliştirdiği görülmektedir. Gözetim ve 
mahremiyet algıları hayatımızda her zaman var olmuştur ancak 
iletişim teknolojilerinin ilerlemesi ile sürekli değişim ve gelişme 
göstermiştir. Kamusal ve özel yaşam ekseninde düşünülünce bu iki 
alanın birbiriyle sürekli etkileşim ve çatışma içinde olması, özellikle 
sosyal paylaşım ağlarının bireylerin mahremiyet alanına ihlali 
değerlendirilirse gözetim ve mahremiyet algısı üzerine daha fazla 
durmamız gerekmektedir. Geniş bir inceleme alanı olan mahremiyet 
kavramının, geleneksel gözetim toplumundan yeni gözetim algısına 
geçişi ve yeni medyada gözetim inşasının kapsama alanı üzerinden 
değerlendirilecektir. Bunun yanında gözetimin genel tanımından 
ve sürekli nasıl değiştiğinden bahsedilecektir. Gözetim yoluyla 
şirketler, iktidarlar ve bireyler, internet üzerinden herkesin sahip 
olduğu bireylere kolayca ve kısa sürede erişebilmektedirler. Yıllardır 
gözetlenen konumunda olan kesim, günümüzde artık gözetleyen 
konumuna geçmiştir. Araştırmada, Kosova’da yaşayan, Hasan 
Prishtina Üniversitesi’nde lisans veya yüksek lisans öğrenimine 
devam eden 18 öğrenci ile görüşmeler yapılmış; gençlerin sosyal 
medya hesaplarında gözetime maruz kaldıkları ve sahip oldukları 
özel hayatlarına dair paylaşımlarda bulunurken mahremiyet kaygısı 
duyup duymadıkları incelenmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme 
tekniği ile toplanan cevaplar, farklı bölümlerin altında değerlendirip 
analiz edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Gözetim, Yeni Medya, Dijital 
Mahremiyet, Dönüşüm
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Sosyal Medyada Günlük Yaşamın Fotoğraflarının 
Paylaşımı

Kassoum Drame

Özet

Çoğunlukla sosyal medyada insanlar kendi günlük yaşamından çeşitli 
fotoğraf kareleri ve anlarını paylaşmaktadır. Facebook, İnstagram, 
Twitter ve Whatsapp gibi araçlarla kendilerini çevrelerine ve diğer 
kişilere tanıtmaya çalışmaktadır. Böylece sosyal medya insanları yer, 
yaş, cinsiyet, eğitim durumu veya sosyal statü fark etmeksizin dünya 
ile buluşmalarını ve kendilerini farklı şekillerde tanıtmalarının yolunu 
açmış oldu.
Sosyal medyada günlük yaşamın fotoğraflarının paylaşım araştırması 
ve sosyal medyada çeşitli paylaşım gerekçelerini tespit etmek 
amacıyla anket yöntemi kullanarak yapılmıştır. Araştırma Mayıs 2019 
tarihlerinde ve İstanbul’da 70 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem 
yöntemi olarak, araştırma için ayrılan kaynakların sınırlı olmasından 
dolayı tesadüfi olan örnekleme yöntemlerinden kolay örneklem 
yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların oranları ise %50 kadın ve %50 
erkektir. Katılımcılarda %47,1 oranla 20 ile 25 yaş arası gençler de 
fotoğraf paylaşımı daha fazladır. Çalışmanın temel amacı, sosyal 
medya olgusu ve insanların günlük yaşamının fotoğraflarının paylaşımı 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma sosyal medyada fotoğraf 
paylaşımın etkisini gösterme amacı taşımaktadır. Sosyal medyada 
günlük yaşamın fotoğrafları paylaşım faktörleri karşılaştırılmaktadır. 
Bu faktörler olumlu ve olumsuz etkiye sahiptir. Bulgu olarak, 
sosyal medyada günlük yaşamın fotoğrafları paylaşım adeta çığ gibi 
büyümüştür. İnsanlar, sosyal medyada günlük yaşamın fotoğraflarını 
paylaşımda artık birbirleriyle rekabet haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Sosyal Medya, Günlük, Paylaşım, 
Yaşam



162

B
ild

ir
i Ö

ze
tl

er
i

Post Truth as Public Relation Strategy in The Election of 
Indonesian President 2019

Arya Liberty Prasasti

Abstract

The term Post-Truth became widely known since Donald Trump was 
elected president of the United States in 2016. Even the Oxford online 
dictionary, created by Oxford University, named the Post-Truth term 
as ‘Word of the Year’ in 2016 (Oxford Dictionaries, 2016). In the stage 
of political power, the authorities use the emotions of the people as a 
tool to deliver their political campaigns. This political communication 
strategy no longer cares about the authenticity and truth of the 
information disseminated, but only cares about the people’s preference 
for political figures due to the similarity of ideology, race, culture 
or religion. This encourages incipient of a culture of identity politics 
that ignores the truth of the track records of these political figures. In 
Indonesia itself, Post-Truth took part in the 2019 presidential election. 
Information received as it is based on emotions and preferences of 
selected political figures. All news in cyberspace becomes biased to 
the point where it becomes difficult to distinguish between truth and 
lies. In relation to PR Politics, all information that is spread in the 
community about the political campaign process is the work of the PR 
team. For the sake of creating perception and persuasion, PR Politics 
plays people’s preferences in choosing political officials. Post-Truth 
serves as a form of modern public relations strategy today. This journal 
reveals the other side of the PR world today. Public relations has been 
transformed into a tool to support the continuity of human politics.
Keywords: PR Politics, Post-Truth, Social Media, Fake News, 
President Election of Indonesia in 2019
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XX. Yüzyıl Başında Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve 
Yayın Organlarının Doğuşu

Aigerim Abdikhanova - Mehmet Yılmaz

Özet

Bu çalışmada geleneksel Kazak siyasi yapısı, XIX. Yüzyıl başlarında 
kurumsal hâle gelen Rus müdahaleleri sonucunda daha “modern” bir 
biçime evirilmeye başladığı anlatılmaktadır. XIX. Yüzyılın ikinci 
yarısında ortaya çıkmaya başlayan Kazak aydınları, Kazak gelenek ve 
âdetlerini göz ardı eden bu sömürgeci Rus düzenlemelerine alternatif 
geliştirmekte gecikmedi. Ancak Rus sömürgeci gücünün 1822, 1867, 
1868, 1886 ve 1891 yıllarında gerçekleştirdiği kapsamlı kanunlar, 
geleneksel Kazak siyasi yapısının parçalanarak Rus tarzı bir sistemin 
egemen olmasının yolunu açtı. Bir diğer deyişle Kazak siyasi yapısının 
modernleşmesinin kökeninde öncelikle Rus sömürgeci uygulamaları 
yatmaktadır. Fakat Rus kanun ve uygulamaları modernleşme sürecinin 
tek kaynağı değildir. İlk Kazakça süreli yayınlar, Kazakça kitaplar, ilk 
Kazak siyasi partileri, Kazak kurultayları, ilk Kazak özerk yönetimi 
gibi uygulamalar Kazak aydınlarının girişimleriyle gerçekleşmiştir. 
Bu nedenle Kazak aydınlarının düşünce ve faaliyetleri Kazak siyasi 
modernleşmesinin ana kaynaklarından biridir. Özellikle de XIX. 
Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyıl başında faaliyete geçmeye başlayan yayın 
organları siyasi-demokratik görüşü savunarak, Kazakların Çarlık 
Rusya’dan bağımsızlığını kazanmasını istemiştir. Kazak basını XX. 
Yüzyıl başında Kazakistan’da yayınlanan gazete ve dergilerin bilimsel 
niteliği ve değerini Çarlık Rusya sömürgesinde gösterir. Onlar, Çarlık 
Rusya sömürgesinde yaşayan Kazak halkının millî düşüncesi ve 
çıkarlarını açığa vurmayı başarmıştır. Araştırmada XX. Yüzyılın ilk 
yılları, Kazak toplumunda sosyal düşüncenin yeniden gelişmesi ve 
Kazak aydınlarının ortaya çıkması ve millî basının oluşumu hakkında 
bilgi vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kazak, Çarlık Rusya, Alaş, Kazakistan, Aykap, 
Dala Velayeti, Türkistan Velayeti, Serke
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Küresel Kültürel ve Doğal Mirası Tehdit Eden Risk 
Yönetimi

Omar Jassam

Özet 

Kültürel ve doğal miras daha fazla  tahribata maruz kalmaktadır, 
Savaşlar, felaketler, ihmaller ve buna yol açan diğer faktörlerle 
 birlikte gerek yerel gerekse uluslararası toplumların miras unsurları 
bir dizi kayıplara  maruz kalmıştır. Bunun nedeni ise geleneksel olarak 
ele alabileceğimiz  silahlı çatışmalar ve doğal afetlerden ziyade sosyo-
ekonomik durumların değişmesi  dünya mirasını daha çok yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya getirmektedir. Bu  nedenden dolayı yok 
edilen veya kaybolan her kültürel ve doğal miras, dünya  halklarının 
mirasına büyük bir zarar vermektedir. Bu mirasın korunmasında 
ulusal  ölçekte büyük bir eksiklik bulunmaktadır, bunun sebebi ise 
koruma gereksinimlerinin  oldukça maliyetli olması ve bu korumayı 
gerçekleştirecek ülkelerin bazen bu  maliyetleri karşılayamayacak 
seviyede olmasıdır. Silahlı çatışmalar, doğal ve insani felaketler, 
zamanın geçmesiyle birlikte  restorasyon ve onarım çalışmalarına 
önem gösterilmemesi gibi dünya mirasının karşı  karşıya kaldığı günlük 
tehlikelerin gölgesinde söz konusu tehlikelerden korunması,  mümkün 
olan en iyi şekilde onarılmasının sağlanması adına her türlü yöntem 
ve  metodun uygulanmasını sağlayacak iyi bir yönetimin gerekliliği 
bugün daha da iyi  anlaşılmaktadır  . Bu amaçların günümüzde yerine 
getirilmesi adına yönetim çok  büyük bir rol oynamaktadır. Bunların 
arasında uygulamaya yönelik stratejiler,  planlamalar ve fikirleri 
ortaya koyarak amaç ve hedeflerin belirlenmiş bir zaman  çizelgesine 
göre gerçekleştirilmesi yer almaktadır.
Anahtar Kelimeleri: Kültürel, Miras, Doğal, Risk, Tehdit, Savaş, 
Yönetim 
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The Implementation of the Devshirme System in Bosnia 

Nada Trifković

Abstract

The Bosnian state, which reached its peak in the second half of the 
14th century, found itself under the influence of the Ottomans in the 
late 14th century. Although it attempted to resist the Ottoman forces, 
Bosnia failed to defend itself, and already in 1463 became the part of 
the Ottoman Empire in the status of the Sanjak of Bosnia. After the 
conquest, the same taxes and institutions were also applied in Bosnia 
like everywhere else in the Ottoman Empire. One of these institutions 
was devshirme, the institution which included taking of male children 
from Christian families, and moving them to state centers, where 
they were educated according to the Islamic rules and prepareted for 
civil service. But in Bosnia implementation of this institution was 
somewhat different than in the other parts of the Balkan Peninsula, 
because during the devshirme in this area, Ottomans were taking, not 
only children from the Christian, but also from the Muslim population 
named Poturoğlu. The aim of this paper is to determine how the 
institution of devshirme was implemented in the area of Bosnia, what 
was the reason of taking Muslim’s children and to examine the term 
Potur and its use. In addition to analyzing these questions, in this 
study is also presented the situation in Bosnia after its fall under the 
Ottoman rule, and the administrative division that was subsequently 
carried out. In order to achieve the goal, in the study qualitative 
research method was applied. 
Keywords: Sanjak of Bosnia, Devshirme System, Ottoman Empire, 
Poturoğlu
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XX. Yüzyıl Rus Göçmen Yazarların İstanbul Dönemi

Ramil Ahmedov

Özet

XX. yüzyıl Rus edebiyatının önemli bir evresini kapsayan “muhaceret 
dönemi”nde üç büyük göç dalgası gerçekleşmiştir. Bu kitlesel göçlerde 
göçmenlerin gittikleri şehirler, ülkeler farklılık göstermektedir. 
Bunlardan özellikle Birinci Göç Dalgasının odağındaki şehir, coğrafi 
konumu ve dönemin siyasi şartları itibariyle İstanbul olmuştur. 
Bolşeviklere muhalefet eden Rus göçmen yazarlarını, Vladimir 
Nabokov, İvan Bunin gibi İstanbul’da kısa süre kalanlar ve Arkadiya 
Averçenko, Nadejda Teffi, Zinaida Şahovskaya gibi uzun süre 
yaşayanlar şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci gruba dahil 
olanlar kısa süre İstanbul’da bulunsalar da İstanbul’a adanan şiirler 
yazmış, nesir eserlerinde şehre geliş hikâyelerini konu etmişlerdir. 
İkinci grubu temsil eden yazarlar ise birkaç yıl İstanbul’da kalmış, 
burada çalışmış ve eserler yazmışlardır. Onların eserlerinde İstanbul 
farklı bakış açılarından anlatılmıştır. Ayrıca Üçüncü Dalga göçmen 
yazarlarından İosif Brodski de İstanbul’da bulunmuştur. Yukarıda ismi 
anılan yazarlar, kaleme aldıkları edebî eserlerde şehrin kendilerinde 
yarattığı tesiri işlemişlerdir. Bu çalışmada yolu İstanbul’dan geçen 
göçmen Rus yazarların hayat hikâyeleri ve İstanbul’a dair kaleme 
aldıkları eserleri incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: XX. Yüzyıl Rus Edebiyatı, Muhaceret Dönemi, 
Göçmen Yazarlar, İstanbul
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Manas Destanındaki Siyasal Düşünceler

Sagipa Suiumbai Kyzy

Özet

Dünyanın en uzun destanlarından biri olarak kabul edilen “Manas 
Destanı” yalnız Kırgız Türklerinin değil, Tüm Türk Dünyasının 
ulusal bilinç oluşumuna zemin hazırlaması bakımından ortak öğeler 
taşımaktadır. “Orta Asya Türk boylarından Kırgızlara ait olan 
Manas Destanı, tarihin çeşitli devrelerinin ve kültürlerinin izlerini 
taşımaktadır. Destan elli civarında zengin ve değerli varyant ile bir 
milyona yakın mısra olarak günümüze gelmiştir. Manas Destanı’nın 
“Manas”, “Semetey”, “Seytek”, “Alımsarık” ve “Kulınsarık” olmak 
üzere beş dairesi mevcuttur. Destanın tamamını anlatanlar “Manasçı”, 
bir bölümünü anlatanlar, genel olarak destancı anlamına gelen 
“ırçı” veya anlattıkları daireye göre “Semeteyci”, “Seytekçi” diye 
anılmaktadırlar. İcracıları tarafından konuya göre değişen makamlarla, 
bir musiki aleti kullanılmaksızın bugün de terennüm edilen Manas 
Destanı, dünyanın en zengin destanlarındandır.”.
Manas Destanı Kırgızların yaşayış biçimini, duygu ve düşüncelerini, 
tarihini, onların dış düşmanlara karşı verdikleri mücadeleyi, dünya 
görüşlerini, sosyal ve ruh dünyalarını yansıtan gelenek ve göreneklerini 
ahlak ve din telakkilerini anlatan bir Kırgız mecmuası gibidir.
Bu çalışmada Türk dünyası için çok önemli bir eser olan Kırgızların 
“Manas Destanın tanımı ve Kırgızların kısa tarihçesi ve kültürel 
özellikleri; Manas Destanı”nında siyasal olayları anlatılmıştır. 
Kırgızların Moğol ve Kalmaklar ile olan ilişkileri ve savaşları 
hakkında S. Orozbakov’un varyantı boyunca incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızlar, Manas Destanı, Moğol ve Kalmaklar
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Afganistan-Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış

Hayatullah Intizar

Giriş

Afganistan ismi  “Afganlara ait ülke” anlamına gelmektedir. Bölge, 
18. Yüzyılın ortalarından itibaren bu isimle anılmaya başlamıştır. 
Afganistan’ın ikinci büyük etnik grubunu Türkler oluşturmaktadır. 
Türk gruplarını, kuzeyde yoğunlaşmış olan Özbekler, Türkmenler 
ve Kırgızlar teşkil eder. Bunlar dışında diğer küçük Türk grupları da 
Afganistan nüfusu içerisinde varlığını sürdürmektedir. Afganistan 
Asya kıtasının ortalarında yer alan mütevazı bir ülkedir. Türkiye’ye 
yakın olan yüzölçümü ile, bulunduğu bölgede çok önemli bir konuma 
sahip olan Afganistan; İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Tacikistan gibi Asya’nın Müslüman ülkeleri ile komşu olan bir ülkedir. 
Türklerin Afganistan ile ilişkileri; Gazneli Mahmut döneminde (999-
1030) başlamış, Türk devleti olan Selçuklulardan sonra 1762 yılında 
Osmanlı Sultanı III. Mustafa ile devam etmiştir. Afgan ve Türk 
halkları tarihten günümüze ortak tarih, dil, kültür ve inanç havzasında 
tarihi ipek yolu güzergahında yaşamış olmanın ve ortak paydalar 
etrafında buluşmanın getirdiği yakınlıkla iki kardeş millet olarak tarih 
boyunca tarihin kırılma noktalarında daima dayanışma içerisinde 
olmuşlardır. 1. Dünya Harbi sonlarında 1918 yıllarında, Türkiye-
Afganistan arasındaki dostluğun gelişmesinde Osmanlı Devleti’nin 
Erkanı Harbiye Reisi Enver Paşa ile eski 4. Ordu Komutanı ve Bahriye 
Nazırı Cemal Paşalarında katkıları olmuştur. Özellikle Almanya ve 
Fransa’nın Afganistan’ı tanımaları konusunda etkili olmuşlardır. 
Ayrıca Cemal Paşa, 1920 yılında 15 civarında Türk subayı ile birlikte 
Afganistan’a gelmiş ve Afganistan Ordusunda öncelikle bir “Örnek 
Alay”ı oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri, Türk-
Afgan dostluğu zarara uğramadı ve iki tarafın çıkarları hiçbir zaman 
çatışmadı. 
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Türkiye, Osmanlı
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Turkey’s Foreign Policy Towards the Countries of the 
Caspian Region

Khadizhat Saikhanova

Abstract

When the Turkish Republic was formed by Kemal Atatürk, the 
country’s domestic and foreign policy was directly guided by the 
principles of its founder. For a long time, Kemalism was the official 
ideology of Turkey, but now, with the coming to power of Recep 
Tayyip Erdogan, the foreign policy course is beginning to change, 
and the ideology of Kemalism was replaced by the ideology of neo-
Osmanism.
With the coming to power of the Justice and Development Party, as 
well as with the popularization of neo-Osmanism, the re-formatting of 
Turkish interests and its reorientation to the Black Sea-Caspian region 
begins. So, Turkey begins its amplification in the region through 
participation in such projects as “Black Sea Force” and “Black Sea 
Harmony”, as well as “Caspian Guard”. Turkey is increasingly 
fighting for Caspian energy resources, as strengthening Ankara in 
this region will allow it to amplify its positions in the Caucasus and 
Central Asia.
Due to the forming of three new Turkic Caspian states after the collapse 
of the Soviet Union the amplification of Turkey in the Caspian region 
was greatly facilitated. The new vector of Turkey in its foreign policy, 
as well as the establishment of relations with Russia and the Turkic 
states, provides a new format of relations between the states in the 
near future. However, the aggravation of Ankara’s relations with 
Moscow and the strengthening of rivalry with Tehran in the Caspian 
region for the establishment of geopolitical control over the Caspian 
region are not ruled out.
Keywords: Turkish Foreign Policy, Caspian Region, International 
Relations, Energy Resources, Caspian States
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Discovering ‘Referent Object(s)’ and ‘Existential Threat(s)’ 
in the National Security Strategies (2002 and 2010) of the 

USA: A Securitization Theory Perspective

Md Mahmudur Rahman

Abstract

Securitization theory deals with the assumption that perception of 
danger or threat is constituted and the structure and procedure of 
securitization is the result of discursive politics. The aim of this paper 
is to examine the National Security Strategies (NSS) of 2002 and 2010 
of the USA with a view to discovering the ‘Referent Object(s)’ and 
‘Existential Threat(s)’ – the crucial aspects of securitization theory 
– identified in those strategies. Agreeing with the key points of this 
theory this paper claims that the existential threat(s) to the referent 
object(s) are always constructed through discursive politics of the 
securitizing actor(s). The NSS 2002 was the first policy document of 
the Bush regime after 9/11 terrorist attack in the USA whereas the NSS 
2010 was also the first strategy of Obama regime after his winning as 
a President. Both the documents consider some issues as the referent 
objects and some different issues as the existential threats. Whereas 
the Bush strategy gave much importance to the terms like ‘freedom’, 
‘democracy’, ‘war on terror’, ‘safety of citizens’ etc., the Obama 
strategy advanced the issues like ‘change’, ‘American’, ‘anti-racism’ 
along with the ‘safety of citizens from terrorism’. As securitization 
theory considers the subjective formation of threat, the securitizing 
moves have been examined in this paper on the basis of the positive 
implications of the audience and thus argued that personal and party 
interests affected greatly in preparing the strategy papers. 
Keywords: Securitization Theory, Referent Object, Existential 
Threat, Securitizing Actor, Audience
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Irak Türkmen Siyasi Hareketinde “Irak Türkmen 
Cephesi” nin Yeri ve Etkisi

Mohammed T. Abdulrahaman

Özet

Irak, Ortadoğu’nun önemli ülkelerinden biri olarak Dünya’da adı her 
zaman anılmış ve anılmaktadır. Başta Petrol ve çok sayıda yeraltı 
kaynaklarına sahip olan bir ülke olmasına rağmen yaklaşık 100 sendir 
Irak, huzur ve istikrara kavuşmamıştır. Osmanlı devletinin çöküşünden 
sonra, yalnız kalan Irak Türkmenleri çeşitli yönetimler tarafından 
asimileye uğramışlardır. Savaşlar, Kanlı darbeler, katliamlar, terör, 
mezhepsel ve etniksel çatışmalar ülkede son bulmazken en fazla 
zararı Türkmenlere olmuştur. Türkmenler barışçıl bir millet olmaları 
için hiçbir zaman silah, şiddet ve isyana başvurmamışlardır. Her 
zaman kültür, eğitim ve demokrasi şekilde siyasi mücadelelerini 
sürdürmüşlerdir.
Bu çalışmada Irak’ta Osmanlı Devleti’nin çekilişinden sonra, İngilizlere 
karşı Türkmen milletinin önce boykot ve halk ayaklanmaları, ardından 
Baas rejimine karşı hem gizli örgütlenme hem de muhalefette siyasi 
partilerin ciddi çabalarının uzantısı olan “Irak Türkmen Cephesi” 
doğuşuyla Türkmen varlığının siyasi ve milli kimliğinin adresi haline 
gelmiştir. Uzun yıllar müteakip iktidarların baskılarından kurtulmak 
araçlarından olan demokrasi mücadelenin en önemli faktörü olan 
siyasi mücadelede farklı siyasi partileri bir çatı altında toplayarak 
daha aktif daha etkin bir mücadele sürecine farklı kurum kuruluşların 
ITC altında bir arada hareket etmelerinden bahsetmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Irak, Türkmeneli, Irak Türkmen Cephesi
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Cumhuriyet Döneminden Sonra Afganistan Türkiye İlişkileri

Najeeb Ullah Qarizada

Özet

Afganistan ismi de zaten “Afganlara ait ülke” anlamına gelmektedir. 
Bölge, 18. Yüzyılın ortalarından itibaren bu isimle anılmaya 
başlamıştır. Afganistan’ın ikinci büyük etnik grubunu Türkler 
oluşturmaktadır. Türk gruplarını, kuzeyde yoğunlaşmış olan Özbekler, 
Türkmenler ve Kırgızlar teşkil eder. Bunlar dışında diğer küçük Türk 
grupları da Afganistan nüfusu içerisinde varlığını sürdürmektedir. 
Türklerin Afganistan ile ilişkileri Gazneli Mahmut döneminde 
(999-1030) başlamış, Türk devleti olan Selçuklulardan sonra 1762 
yılında Osmanlı Sultanı III. Mustafa ile devam etmiştir. Afgan ve 
Türk halkları tarihten günümüze ortak tarih, dil, kültür ve inanç 
havzasında tarihi ipek yolu güzergahında yaşamış olmanın ve ortak 
paydalar etrafında buluşmanın getirdiği yakınlıkla iki kardeş millet 
olarak tarih boyunca tarihin kırılma noktalarında daima dayanışma 
içerisinde olmuşlardır. 1.Dünya Harbi sonlarında 1918 yıllarında, 
Türkiye-Afganistan arasındaki dostluğun gelişmesinde Osmanlı 
Devleti’nin Erkan-ı Harbiye Reisi Enver Paşa ile eski 4. Ordu 
Komutanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşalarında katkıları olmuştur. 
Ayrıca Cemal Paşa, 1920 yılında 15 civarında Türk subayı ile birlikte 
Afganistan’a gelmiş ve Afganistan Ordusunda öncelikle bir “Örnek 
Alay”ı oluşturmuştur. Türkiye ile Afganistan arasındaki resmi ilişkiler 
ilk kez Emanullah Han döneminde gerçekleşti. Lozan Anlaşması’nın 
ardından Atatürk’ü ilk kutlayan yabancı devlet başkanı Emanullah 
Han oldu. Yine Türkiye’nin yeni başkenti olarak Ankara’nın ilan 
edilmesinin ardından Ankara’ya taşınan büyükelçilikler yalnızca 
Sovyetler Birliği ve Afganistan büyükelçilikleri oldu. Türk Kurtuluş 
Savaşı’nda Afganistan, siyasi, diplomatik ve ekonomik yardımlar 
yapmıştır. Bu savaşta çok sayıda Afgan gencinin Türk askerleriyle 
birlikte savaşarak şehit düştüğü bilinmektedir. Çanakkale şehitliğinde 
bulunan ‘Mehmet Afganistan’ şehitlik anıtı çok anlamlı olup iki 
milletin kardeşliğini ön plana çıkarmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Afganistan’daki temel 
devlet kurumlarının tesisi için örneğin, Afganistan’da bilahare 
geleceğin Kabil Üniversitesi’ni oluşturulacak fakülteler arasında yer 
alacak olan ilk Tıp Fakültesi 1932 yılında, Prof. Dr. Kamil Rıfkı URGA 
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tarafından, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ilk defa 4 Ekim 1938 
tarihinde Prof. Dr. M. Ali DAĞPINAR tarafından kurulmuştur. Soğuk 
Savaş döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes, 
24 Temmuz 1956’da Afganistan’ı ziyaret etmiş. 2001 yılından sonra 
Türkiye’nin gerek sivil gerekse askeri yollarla yaptığı yardımlar ve 
bu yardımlarla etnik köken ayrımı yapmaksızın tüm Afgan halkına 
eşit bir tutum sergilemesi Afgan-Türk ilişkilerinin gelişmesi yönünde 
oldukça önemli olmuştur. Afganistan’ı yapılandırmak için kurulan 
UGYK’ta gönüllü olarak liderlik üstlenerek hem yardımseverliğini 
hem de tecrübelerini gösteren Türkiye böylece uluslararası platformda 
kendisini gösterme fırsatına da sahip olmuştur. Zor koşullar altında 
görevini yerine getiren Türkiye, bu görevi ikinci kez üstlenerek 
Afgan halkına ordu, eğitim ve ekonomik alanlarında her türlü yardımı 
yapmıştır ve yapmaktadır.
Anahtar Kelime: Cumhuriyet, Reform, Eğitim, Kardeşlik
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Human Capital and Labour Productivity in Nigeria

Musa Abdu - Adamu Jibir PhD - Abdullahi Buba - Salihu Abdullahi

Abstract

Human capital is nowadays considered as a key element to be utilized 
to achieve organizational objectives. Firms seek to effectively 
manage their workforce through human capital development and 
investing in R&D to achieve not only business objective but also 
business survival and sustainability. The study investigates the role 
of human capital components on labour productivity in Nigeria. The 
study uses Nigeria Enterprise Survey data set. The study uses two-
step generalized method of moments (GMM) to estimate the specified 
model. Empirical results from the study indicate investing in R&D, 
bonus system and proportion of skilled production workers are the 
most important human capital components that could significantly 
drive firms’ productivity in Nigeria. Other human capital components 
playing peripheral roles include proportion of employees who 
completed high schools, proportion of employees who attended 
formal training and top manager’s level of education. These results 
have important policy implications for targeting policy prescriptions 
to increase business enterprises’ productivity and competitiveness so 
as to fit properly into industry 4.0 era. The study recommends that 
firms and government should invest more on human capital through 
training, education, seminars, R&D and workshops for the continued 
development of business activities in Nigeria.
Keywords: Business Enterprises, GMM, Human Capital, Labour 
Productivity, Industry 4.0 
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Para Politikası ve Bu Kavrama Azerbaycan Merkez 
Bankası Çerçevesinde Bir Bakış

Rashad Musayev

Özet

Para politikası hem yerel anlamda hem de günümüz makroekonomik 
sisteminde dünya genelinde ekonomide kontrolün sağlanması, 
finansal istikrarın devamlılığının korunması anlamında uygulanması 
ve sürekliliğinin sağlanması en önemli iktisat politikası araçlarından 
biridir. Ekonomide, fiyat istikrarının sağlanması, enflasyon ve 
istihdam gibi temel yapı taşlarının kontrol altına alınması finansal 
sistemin sürdürülebilirliğinin garantisi demektir. Bu anlamda para 
politikası uygulanması yalnızca yerel bir etkiye sahip olmamakla 
beraber, yaşanabilecek küçük dalgalanmaların bile makroekonomik 
dengesizliğe yol aça bileceği aşikardır. Ekonomik gelişimin hızlı 
yaşandığı Azerbaycan’da yeni bağımsızlık kazandığı yıllarda yaşanan 
istikrarsızlıkların kısa sürede atlatılmasında, yerel ekonomide merkez 
bankası ve hayat geçirdiği olumlu iktisadi reformlar büyük önem arz 
etmektedir. Önemli petrol gelirleri bulunan Azerbaycan’da yaşanan 
ekonomik büyüme rakamları, eldeki kaynakların ve uygulanan 
doğru stratejilerin bir göstergesidir. Bu anlamda gelişmekte olan 
ülkeler listesinde Azerbaycan ekonomik potansiyeli sayesinde dikkat 
çekmektedir. 
Bu çalışmada esas amaç günümüz ekonomik sistemlerinin, fiyat 
istikrarı, enflasyon, istihdam gibi temel sorunların çözümünde 
uyguladığı para politikası kavramının tarihsel gelişimi, amaçları ve 
belirlenen amaçlar için kullandıkları araçlar doğrultusunda incelemek, 
Azerbaycan Merkez Bankası tarafından uygulanan stratejileri ana 
hatlarıyla açıklamaya çalışmaktır. Bu amaca uygun olarak çalışmanın 
ilk bölümünde para politikası kavramı incelenmiştir. Ayrıca para 
politikasının tarihsel gelişimine göz atılmış, fiyat istikrarı, istihdam, 
iktisadi büyüme, ödemeler dengesi, faiz istikrarı gibi temel amaçları 
üzerinde detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. İncelenen uygulama 
amaçlarına ulaşmak için kullanılan araçlar ve stratejiler hakkında 
incelemeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İktisat Politikası, Para Politikası, Fiyat İstikrarı, 
Ödemeler Dengesi, İktisadi Büyüme, Azerbaycan Merkez Bankası
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Economic impact by Rohingya refugees on Bangladesh: 
Issues, Challenges, and Recommendations

Syed Magfur Ahmad - Nasruzzaman Naeem

Abstract

Since the independence of Bangladesh, it has been gone through many 
ups and downs in the country’s economic movement. The per capita 
income of the country has exceeded about two thousand US dollars. All 
the development indicators are upward in GDP. Continuing economic 
growth is moving forward and jealousy it is now more than seven 
percent. Rohingya people had been persecuted and disenfranchised 
and stateless since 2015. Rohingya people in Rakhine state, Myanmar 
have been facing decades of planned discrimination, statelessness, 
and targeted violence. Unfortunately, in 2017, a massive massacre 
happened in Myanmar’s in Rakhine state. For many years this kind 
of torture over the innocent Rohingya women, girls, boys and men 
have forced them to the influx to Bangladesh. The current situation of 
Rohingya refugees in Bangladesh is a mass now. The rapid spread of 
the Rohingya crisis also has been surprising since last three years to 
the Bangladesh government. From social to economic, economic to 
politics Rohingya refugees have impacts into our country. 
This research paper follows the empirical, narrative, and case study-
oriented research design in relation to find out economic impact by 
Rohingya influx to Bangladesh. The study also focuses some economic 
observations, issues, challenges, and recommendations considering 
the economic impact in recent years created by the movement of 
Rohingya refugees in Bangladesh. According to a UN report, the 
human cost is about 700 dollars per capita. But even if the Rohingya 
spend this much amount, mostly there is no legal source of income 
for them. According to the Government statistics it spends 49 million 
dollars in a year over 7 million refugees, which is a major obstacle 
to economic growth. As a result, the country is currently under threat 
due to various issues including implementation of SDGs.
First and foremost, impact of Rohingya influx to Bangladesh on the 
economy is the increased cost of living and regional employment crisis. 
Moreover, A huge fall down of daily wage amount can be noticed. In 
addition, due to sudden increase of population in southern part of the 
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country there is an imbalance in supply and demands of commodities 
which leads inflation to a higher rate. Besides, the marginal profit of 
local smaller producers, traders and domestic livestock production is 
going downward at a concerning rate. Furthermore, the country is 
facing a noticeable loss in tourism sector and government expenditure 
on health and security sector has risen up since 2017. 
Keywords: Economic Crisis, Rohingya Refugees, Critical Economic 
Issues and Challenges, Regional Politics, Bangladesh
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Sovyetler ve Sovyet Sonrası Özbekistan’ın Kalkınma 
Politikalarında Kadınlar

Yulduzkhan Gaipova

Özet

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tüm dünyadan, özellikle batıdan 
araştırmacıların dikkati bu bölgeye yöneldi. Eski Sovyet ülkelerinde 
Sovyetler döneminde ve sonrasında yapılan ekonomik, politik ve 
sosyal reformların yanı sıra Sovyetler Birliği döneminde uygulanan 
kadın politikaları da çok sayıda araştırmaların konusu oldu. 
Kollontai’nin çalışmaları ve Sovyetlerin ilk yıllarında kadınların 
özgürleşmesi için tasarladığı politik önerileri, Sovyetler dışı dünyada 
çok yaygın olan Sovyetler Birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadınların özgürleşmesinin sağlandığı ütopisinin oluşmasına katkı 
sağlamıştır.
Araştırmacıların eski Sovyet ülkelerine olan ilgisinin fazla olmasına 
rağmen Özbekistan’da, özellikle kadın çalışmaları alanında, çok az 
sayıda araştırmalar mevcuttur. Halbuki ülkede Sovyetler döneminde 
yapılan değişiklikler toplumun, en çok kadınların hayatını derinden 
dönüştürmüştür ve Sovyetler sonrası politikalarda da etkisini 
sürdürmüştür. Bu çalışmanın amacı mevcut olan akademik boşluğu 
doldurmaya bir katkı sağlamak ve daha gerçekçi bakışla uygulanan 
politikaları ve onların kadınlara etkisini değerlendirmek. Sovyetler 
döneminde uygulanan kadınları modernize etme projesi yaygın olan 
görüşlerin aksine hep araçsal olmuştur: Amaç, kadınların haklarını ve 
bireysel özgürlüklerini kadınların kendi faydası için belirlemek değil, 
geniş bir toplumsal dönüşüm uğruna kadınların rollerini değiştirmek 
ve makro düzeyde oluşan krizlere bir çözüm olarak kadınları 
kullanmaktı. Sovyetler sonrasında Özbekistan kadınları geçiş dönemi 
krizi ile baş etmek ve buna karşı çoğu durumda hayatlarını ve 
sağlıklarını olumsuz etkileyen çözümler bulmak zorunda kalmıştır. 
Yeniden pekiştirilmeye başlayan geleneksel söylemler ve normlar bu 
dönemde devletin uygulamaya koyduğu projelerin başarısını sınırlı 
kılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma ve Kadınlar, Özbekistan, Sovyetler 
Birliği, Toplumsal Cinsiyet, Kalkınma Politikaları
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Impact of Climate Finance on Livelihood in West Africa: 
An Instrumental Variable Approach

J.A. Nicaise Aman - Janet O Adelegan - Ibrahima T Diop -Nicolas Gerber

Abstract 

Climate change have direct socio-economic impact and hence affect 
livelihood in in West African countries. Thus, helping poor and 
vulnerable countries to fight this issue by funding climate smart 
projects will be a good start to reach the Sustainable Development 
Goals by 2030. Since those countries already have fragile economies 
coupled with high level poverty, they are facing a lot of challenges in 
coping with the adverse effects of climate change Improve access to 
climate finance will help to reduce the negative impacts. The study 
sets out to evaluate the relationship between the characteristics of 
sustainable development in West African countries and the amount of 
official climate finance received in this region, as well examine the 
impact of climate finance opportunities on livelihood. Using a panel 
data of collected from the 15 countries of Economic Community 
of West African States (ECOWAS) from 2007 to 2016, The study 
employed an instrumental variable (IV) regression approach to 
address the endogeneity problem of climate finance. We found that 
climate finance has a positive and statistically significant impact on 
livelihoods through HDI and GDP per capita. This study recommends 
that there is need to increase human capacity, and put in place good 
governance to develop and manage more bankable climate projects 
which will further impact positively on population’s wellbeing and 
standard of living.
Keywords: Climate Finance, Instrumental Variable Regression, HDI, 
GDP, West Africa
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AB ve İran İlişkileri

Ghulam Sakhi Qurbani

Özet  

AB ve İran ilişkileri ilk olarak 1963 yılında ekonomik bir antlaşmayla 
sadece iktisadi düzeyde başlamış olduğu kabul edilmektedir. 
Diplomatik ilişkiler ise 2000’lere yakın büyükelçilik düzeyinde ilk 
defa başlamış olduğu söylenmektedir. İlişkiler bazı nedenlerden 
kaynaklı inişler ve çıkışlar ile birlikte günümüze kadar kesintisiz bir 
şekilde süregelmekte olduğu kabul görülmektedir. AB her şeye ( İran 
İslam devrimi, Irak ve İran savaşı, Mykonos olayı, Nükleer meselesi…
vb.) rağmen İran’a karşı yumuşak davranıp ilişkileri iyi bir şekilde 
devam etme hususunda çaba göstermesi herkesin aklını karıştırmıştır. 
Ama 2005 ve 2015 yıllar arasına bakıldığında ise görünüşte İran 
ve AB ilişkilerinde ABD’nin etkisi olduğu söylenmektedir. Ancak, 
2015 yılında yapılan Nükleer Anlaşmasından müteakip günümüze 
kadar ilişkilere bakıldığında AB İran’ı korumak adına ABD ile olan 
ilişkilerde krize girdiği iddia edilmektedir. Hatta AB, ABD’nin İran’a 
karşı sert tutumlarına direnerek Nükleer Anlaşmasının sürdürülmesini 
istemekte olduğu söylenmektedir. 
AB ve İran ilişkilerine derin bakıldığında AB ilişkilerde ABD’den 
tabi olduğundan ziyade Kendi çıkarlarına özen göstermekte olduğu 
kabul edilmektedir. AB tükettiği enerjinin (gaz ve petrol) çoğunu 
dışarıdan hatta bazı öngörüşlere göre 2025 yılında AB %75 enerjisini 
dışarıdan ithal edeceği söylenmektedir. Karşısında olan ülke İran 
dünyanın %75 doğal enerjisini içeren Ortadoğu ülkelerinin arasında 
büyük oranda bu enerjiyi kendisine ihtisas veren bir ülke olması, 
ayrıca Hürmüz Boğazı Ortadoğu’nun %90 nefti ve dünyanın diğer 
emtialarının %50’si ancak bu boğaz üzerinden başka ülkelere ihracat 
ve ithalat edilmekte olmasıdır. Yanı sıra bu boğaz İran’ın kontrolü 
altında olması, siyasi açıdan da AB Ortadoğu’da söz sahibi olmak 
için İran’dan başka stratejik ortağı bulunmaması, Terörizmle 
mücadele ve ABD’nin Ortadoğu’da ve genelde zayıflatmak için 
her şeyi göz ardı edip ilişkileri sürdürmekte olduğunun kaçınılmaz 
olduğu söylenmektedir. Bunun gibi İran’da AB’ne ekonomik açıdan 
kendi Enerjisini zenginleştirmek için AB teknolojisine bağlı olması 
ve ABD’nin Ambargolarına karşı bir araç olarak algılaması her 
şeyden önce AB ve İran arasındaki ilişkileri etkilemekte olduğu söz 
konusudur.
Anahtar Kelimeler: AB, İran, ABD, Nükleer Meselesi, Hürmüz 
Boğazı
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The Internal Displacement Persons Issues in Iraq and the 
Role of the International Organizations (The UN)

Zyad M. Nuri

Abstract

It has been many decades that Iraq is in a conflict, emergency situation, 
and humanitarian crisis, which all ended with displacement of people 
in the country. The displacement in Iraq formed in different ways 
including: war caused conflict displacement, forced displacement by 
the Iraqi government, environmental displacement and security related 
displacement, and lately internal disputed displacement. The cause 
encouraged to focus on the issue of displacement in Iraq is the security 
incident in 2014 and the security threat by Islamic state in Iraq and 
Syria (ISIS) which caused an international chaos in the country. Both 
Iraq government and Kurdish regional government-Iraq could not be 
able to deal with this huge number of Internally Displaced Persons 
(IDPs) and humanitarian emergencies. The Iraqis tried to manage the 
problem of IPDs and with the help of international coalition stopped 
the expansion of ISIS in Iraq. However even after withdrawing of 
ISIS, the issue of displaced people remain unsolved, this is due to the 
internal disputes which caused more displacement. In order to explain 
the IDPs in Iraq, this study will examine the issue of displaced people 
in Iraq especially after 2014 and the role of the UN, NGOs and other 
international organization in helping Iraqi government and displaced 
people in the camps, returning to their home, and recover from the 
trauma of war.    
Keywords: Internal Displacement, Iraq, Humanitarian Intervention, 
Refugee, Conflict
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“Tek Kuşak Tek Yol” Ve Orta Asya

Aizhan Aitbaeva

Özet

“Tek Kuşak, Tek Yol” ya da Yeni İpek Yolu, Çin’i dünyaya yeni bir 
karasal ve denizcilik altyapısı ile bağlama fikrinin bir araya getirdiği 
ayrı projelerin bir dizisi değildir. Büyük bir olasılıkla, bu, Çin’in 
“yumuşak gücünün” ve “barışçıl” ve “çok taraflı” yükselişinin yeni 
bir tezahürüdür.
Çin›in batıya yani Orta Asya›ya yürüyüşü stratejik bir gereklilik 
ve fırsattır. Girişim boyunca, Çin elbette Orta Asya›daki en büyük 
yatırımcı olmaya devam edecek. Batı ülkelerinin ve Rusya›nın 
bölgelere sunabileceğinden çok daha büyük, büyük sermayeyi 
harekete geçirebilecek tek ülke bu. Bununla birlikte, bu birbirine 
bağlılığın başarısı görecelidir: gerçekte, yatırım yapılan paranın bir 
kısmı yolsuzluk ve idari işlevsizlik nedeniyle kaybedilir ve projeler 
sürdürülebilir kalkınma standartlarına uymak yerine esas olarak 
kârlılıkları ile değerlendirilir. Buna ek olarak, öyle görünüyor ki, 
Çin projelerinin daha fazla iş yaratabilecekleri ve bilgi transferini 
sağlayacakları bu önemli ekonomik etkiye ulaşamayacakları çok 
önemli. Ancak, sonuç ne olursa olsun, Çin›in Orta Asya›ya artan 
katılımı, uzun vadeli bir olgudur ve Sovyet sonrası tarihin ve bölgenin 
ekonomik kalkınmasında bir dönüm noktasıdır.
Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Çin, Orta Asya, Enerji İhtiyacı, 
Ekonomik Kalkınma, Stratejik Fırsat
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The Security Dilemma in West Africa

Moudassir Hafız Oumar
Abstract 

One of the most important requirements that countries are currently 
seeking is their ability to provide security to itself at various levels, 
various mechanisms and strategies have been developed, some of 
which have become national in nature and others have taken on a 
regional or international character.
This research seeks to address the most important obstacles facing the 
West Africa States, the issue of national and regional security of these 
countries and the proliferation of terrorist groups in the region, based 
on this initial interest, the research seeks to verify the validity of the 
argument that terrorist groups could be contained in West Africa based 
on securitization and desecuritization theory.
In our research, we will use the securitization/dis-securitization theory, 
the analytical descriptive approach to describe the phenomenon of 
terrorism and to highlight its content in the context of international 
politics and we also will use a historical analytical approach that we 
will use it to obtain an analytical view of the phenomenon studied and 
how to address it at the level of West Africa countries.
The study aims to test the validity of the following hypotheses: It is 
possible to contain the threat of terrorist movements and turn them 
into peaceful movements. The regional organizations established over 
the past 10 years have contributed to and reduced the role of terrorist 
organizations in Central and West Africa and the efforts of regional 
organizations to combat terrorism. Foreign interventions impede the 
containment of terrorist organizations, specifically, French military 
bases deployed in Central and West Africa.
Keywords: Securitization/ De-Securitization Theory, Regional 
Organizations, Terrorist Movements, West African States
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Yeni Yüzyılda Türkiye’nin Uluslararası Arenadaki 
Konumu: Oyunculuktan Oyun Kuruculuğa (2001-2011)

Sayyad Sadri Alibabalu

Özet 

2000’li yıllarda tek kutuplu ve hiyerarşik düzenin simgesi olarak 
tanıtılan ABD’nin Afganistan ve Irak müdahaleleri gelmektedir. 
Türkiye, ABD’nin Afganistan müdahalesine olumsuzu bakmayarak 
bu operasyonun ardından ABD’ye destek vermiştir. ABD’nin 
Irak müdahalesi uluslararası kural ve kurumları yasalarının ihlali 
anlamında bir özgün operasyondu ve dolayısıyla bu operasyon, 
tek kutuplu sistemin getirdiği bir sonuçtu. Türkiye bu müdahaleye 
şiddetle karşı çıkmış ve ABD askerlerinin Türkiye sahasını 
kullanarak Irak’a saldırısına izin vermemiştir. Böyle bir politikan, 
eski iki kutuplu sistemde mümkün değildi. Dolayısıyla, Türkiye, yeni 
dönemde kendi politikasını geliştirmeye çalışarak ABD’nin isteğini 
reddetmiştir. Eski dönemlerde ABD çatısı altına politika yürüten 
Türkiye, 2000’li yıllarda ABD’nin isteklerine karşı çıkma cesaretini 
bulmuştur. Bu operasyonun ardından, Türkiye-ABD ilişkileri bir 
gerginlik dönemine girmiştir ki hala devam etmektedir. Özellikle Irak 
üzerinde ABD politikalarını sürekli eleştiren Türkiye, kendi Ortadoğu 
oyununu kurmaya çalışarak bu politikaların odağını Irak olarak 
görmüştür. Türkiye, ABD’nin tek başına geliştirdiği politikalardan 
etkilenmesi nedeniyle oluşan ortamdan kendi güvenlik politikalarını 
da yürütmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sistem, Türkiye, Ortadoğu, Kriz, 
Oyun Kuruculuk
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A Feasible Technique to Prepare Few-layered Graphene 
Sheets from Pencil Lead Graphite

Ala K. Jehad - Kemal Kocabaş - Metin Yurddaşkal

Abstract

Since graphene is one of the most promising materials has discovered 
in the beginning of the twenty-first century. However, challenges still 
exist to produce high quality, cost-effectively graphene in large-scale 
production. Electrochemical exfoliation has come into view as an 
efficient method to produce 2D nanosheet materials. In this paper, 
few-layered graphene sheets (FGs) have been synthesized by both 
sonication in Dimethylformamide (DMF) and microwave exfoliation 
method. The starting material graphite powders had been produced by 
electrochemical exfoliation for different softness grade of pencil lead 
B and 8B. The characterizations of the prepared graphene sheets have 
been measured by Raman spectroscopy, Fourier-transform infrared 
spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), and scanning electron 
microscopy (SEM).
Keywords: Few-Layered Graphene, Pencil Lead, DMF, Microwave, 
Sonication
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Modeling of PV Cell Using Five Parameters: A 
Comparative Study of One-Diode Models

Ansoumana Noumou Djite - Mustafa Engin

Abstract

Analytical modeling of solar cells is crucial for any performance 
optimization or diagnosis process of a photovoltaic generator. The 
photovoltaic cell is typically represented by an equivalent circuit 
whose parameters are calculated using the experimental current-
voltage characteristic curve. The precise determination of these 
parameters remains a challenge for researchers, which led to a 
diversification in the models and numerical methods used for their 
characterization. Among the all adopted PV models, the one-diode 
and the two-diode models are the most utilized ones. In this paper a 
numerical method is described for computation of the parameters of a 
photovoltaic solar cell such as series resistance (Rs), shunt resistance 
(Rsh), diode ideality factor (n), diode reverse bias saturation current 
(I0) and photo-generated current (Iph), using the current-voltage (I-V) 
characteristic under illumination, in terms of the classical one-diode 
equivalent circuit. This study provides a simple method to determine 
the five parameters based on certain already known equations, the 
explicit method, the Voc slope method and on the iterative method. The 
aim of the proposed method is to find the five unknown parameters 
that guarantee the minimum absolute error between the P–V curves 
generated by the electrical model and the P–V curves provided by 
the manufacturers’ datasheets for different external conditions such as 
temperature and irradiance. The accuracy of this model is verified by 
making a comparison with other four parameters and five parameters 
methods already popular in the technical literature. This study is 
envisaged to serve as a useful reference for researchers in the field of 
PV modelling and simulation. The modeling method and the proposed 
circuit model are useful for power electronics designers who need a 
simple, fast, accurate, and easy-to-use modeling method for using in 
simulations of PV systems.
Keywords: Modeling, Solar Cell, Single-Diode, Cell Parameters
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Effects of Electric Field on the Properties of Carbon-Based 
Thin Films Deposited by Electron Cyclotron Resonance 

Microwave Plasma (Ecr-Mp) System

Wafaa S. A. Abusaid - Prof. Dr. Ramazan Esen
Abstract

In this study, carbon-based semiconductor thin films were deposited on 
glass and silicon substrates by electron cyclotron resonance microwave 
plasma chemical vapor deposition (ECR-MP CVD) system. Methane 
(CH4) gas was used as a carbon plasma source. Hydrogenated silicon- 
carbide thin-films (SixCy: H) (taking substrate as Si source) obtained 
for the first time. The optical and structural properties of the produced 
films were measured by spectrophotometer, Raman spectroscopies, 
X-ray diffractometer and atomic force microscopy (AFM). 

An external electric field was applied to the plasma during deposition 
some of the films that will help in optimizing the deposition. The 
influences of the applied bias voltage on the film properties were 
investigated. The effects of the deposition pressure on optical 
properties were also discussed. The results indicate that the band 
gap energy increases with increasing the deposition pressure while it 
decreases as the applied voltage increases. The optical transmission 
ratio decreases in the presence of the electric field. C and H ions with 
different q/m ratios result in different C/H film regions. The biased 
deposited films were more crystalline and more ordered structure as 
compared to unbiased films.

Keywords: Carbon Thin Films, CH4, ECR-MP CVD, Band Gap 
Energy  
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Time Series Analysis of Rice Prices using Box-Jenkins 
ARIMA Methodology in Hargeisa, Somaliland

Abdishakur Ismail Adam - Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu

Abstract

The international prices of agricultural commodities have been 
increasing considerably. This upward trend, which may cause a 
new food crisis, has attracted the attention of the world. Several 
explanations for these movements in prices have been provided 
by analysts, researchers, and development institutions. The main 
purpose of this study was to determine and get forecasts of rice prices 
in Hargeisa, Somaliland by using Box-Jenkins ARIMA modeling. 
Rice prices in Hargeisa were examined in order to identify if it is 
stationary or not. In order to check if it is stationary, we have used 
time series plot, correlograms and done Augmented Dickey-Fuller 
test. The results revealed that the data is non-stationary.  We have 
used some approaches such as taking differences to make the data 
stationary. After getting it stationary we have determined some time 
series Box-Jenkins models as candidates.  After that the determined 
models were compared with respect to the model accuracy criteria 
such as Akaike Information Criteria (AIC) and Bayesian Information 
Criteria (BIC). Then we have found the best model fitted well to the 
data set. After doing diagnostic checking we have calculated the 
forecasts. And all of the results of whole analysis were presented.   
The outcome of this study can aid both Somaliland government 
and policy makers in making optimal production decisions and in 
managing overall price risks.
Keywords: Agricultural Commodities, Trend, Box-Jenkins ARIMA 
Modeling, Stationary, Somaliland
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Unsymmetrical N2O2Tetradentate Schiff-Base 
Zinc (II) Complex Derived from Pyridoxal-S-

Methylthiosemicarbazone: Synthesis, Characterization, 
And Antioxidant Activity

Qumars Poladian - Yasemin Kurt

Abstract

In this study, a zinc (II) complex of tetradentate N1, N4-diarylidene-
S-methyl-thiosemicarbazone ligand was synthesized by the template 
reaction of pyridoxal-S-methylthiosemicarbazone and 2-hydroxy-
4-methoxy-benzaldehyde as starting compounds. The new complex 
and the starting thiosemicarbazone were characterized by elemental 
analysis, FT-IR, 1H-NMR, UV-visible, and ESI–MS spectra. In 
the zinc (II) complex, the ligand is coordinated to the metal ion as 
dinegatively charged tetradentate chelating agents via the N2O2 donor 
set. The unsymmetrical zinc (II) complex exhibits square-pyramidal 
geometry.  Antioxidant activity of the starting ligand and its Zn (II) 
complex were also determined with CUPric Reducing Antioxidant 
Capacity (CUPRAC) Assay.
Keywords:Thiosemicarbazones, Pyridoxal-S-Methylthiosemicarbazone, 
2-Hydroxy-4- Methoxy-Benzaldehyde, Template Reaction, Antioxidant 
Activity
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Passive Targeting Therapy for Delivery Nanocarriers Using 
Natural Antioxidant Glutathione-Loaded Niosomes

Hichem Moulahoum - Faezeh Ghorbani Zamani -Serdar Sanli

Suna Timur - Figen Zihnioglu

Abstract

Some pathologies treatments are often limited by the low penetration 
of agents proposed because of different factors. Therefore, 
nanocarriers such as niosomes not only are able to protect the content 
from degradation and prolong their circulation, they also modulate 
their distribution and metabolic stability. On the other hand, natural 
antioxidant peptides (glutathione, GSH) received a great interest due 
to its multipotent potential. Thus, GSH-loaded niosomes represent a 
good non-invasive strategy for delivery. In this work, we formulated 
GSH-loaded niosomes and their physicochemical and drug delivery 
potentials were assessed subsequently. Size and zeta potential were 
performed using dynamic light scattering reaching a size of 150 
nm. The encapsulation efficiency of the niosomes reached 99.9%. 
The stability and drug release characteristics were also followed. 
To explore the “anti-aging” effect of glutathione, in	 vitro protein 
glycation, aggregation and oxidation models were performed 
to test the inhibitory effect of GSH on protein alterations using 
spectrofluorometric methods and Thioflavin T assay. The results 
demonstrate that non-invasive treatment with niosomes appears to be 
significantly useful to improve diseases treatment.
Keywords: Nanocarrier, Niosomes, Glutathione, Drug Delivery, 
Anti-aging
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Seroprevalence of HIV And HBV Infections Among 
Pregnant Women Attending some Antenatal Care Services 

in Kano State, Nigeria

Umar Muazu Yunusa - Sulaiman Danjuma Dausayı

Zulaiha Gidado Mukhtar - Wasiu Ayodele Abıbu - Isa Yunusa

Abstract

The dreadful nature of HIV and HBV infections and their common 
route of transmission during pregnancy have made them become 
an important global health problem and a leading cause of maternal 
complications and neonatal deaths in both developed and developing 
countries. The current study determined the seroprevalence of HBV 
and HIV amongst pregnant women attending some antenatal care 
services in Kano state. Structured questionnaires were distributed to 
276 (14-49 years) consenting pregnant women across the six selected 
health facilities to obtained demographic and socio-economic 
data. A 3 ml venous blood sample was drawn by venipuncture and 
centrifuged at 3000 rpm for 5 min. The serum was tested for the 
presence of HIV antibodies using Abbott Determine HIV 1/2 test 
kit and HBV antibodies using a rapid diagnostic test kit (DiaSpot 
Diagnostics, USA). The χ2 test for independence was determined 
using GraphPad InStat software (version 3.0). Sociodemographic 
characteristics of the respondents showed 95.7% of the respondents 
as being married, 64.5% lived in a monogamous family, 62.4% petty 
traders, 26.8% unemployed, 57.4% of them were 21 – 30 years of 
age, 41.3% had Quranic education, 28.3% are 1st gravida while 
36.9% had more than 4 children. Additionally, 1.4% of HIV and 8% 
of HBV cases were confirmed. The chi-squared test for independence 
(χ2=13.078, P=0.0003) showed a significant relationship between the 
two variables. HIV and HBV infections existed in the study group. 
Regular screening, awareness, and health education programs on the 
mode of their transmission should be directed to pregnant women to 
prevent vertical transmission.
Keywords:  Seroprevalence, Pregnancy, HIV And HBV İnfections



B
ild

ir
i Ö

ze
tl

er
i

201

Implications of Perceived In-group Transgression: An 
Interface between Vicarious Cognitive Dissonance and 

Group-based Emotion

Faqih Omar

Abstract

Vicarious cognitive dissonance theory contributes substantially in 
understanding discomfort experienced among in-group, while group-
based emotions theory demonstrates distinct emotions experienced 
by group members specifically those resulted from transgression. 
However, both theories are embedded with ambiguity in terms of 
vicarious cognitive dissonance concerning discomfort concept. In 
terms of group-based emotions, on the other hand, cognition sources 
of experienced emotions are not that clear. The proposed model 
attempted to overcome the existing ambiguity by merging both 
theories for better understanding. In so doing, divergent pathways 
emerge following appraisal of acts of in-group. During transgression, 
several factors buffer first appraisal pathways of given acts as in-
group acts or as individual acts. Whereas appraisal path that leads to 
“individual act” aborts vicarious inconsistency induction, the appraisal 
path to “in-group act” splits into two directions. While the presence of 
justification leads to no vicarious cognitive dissonance-based group 
emotions, the absence of justification leads to vicarious cognition 
dissonance-based group emotion (guilt, shame, anger, fright). Thus, 
with respect to salient categorization, members may feel vicarious 
inconsistency as they detect a discrepancy between their prototypes 
and transgression perpetrated by in-group. In order to attenuate 
vicariously felt cognitive dissonance-based in-group emotion, various 
behaviors, based on the type of experienced emotion, are activated 
such as reparation and forgiveness and so forth. Hence, in the ensuing 
sections, the researcher espoused the rollout model through eliciting 
advantages of linking the aforementioned theories.
Keywords: Perceived In-Group Transgression, Group-Based 
Emotion, Vicarious Cognitive Dissonance
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Yabancı dil olarak Türkçede Nasreddin Hoca fıkraları 
örneğinde kalıplaşmış sözler öğretimi

Alena Ramanenkava

Özet 

Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi ne kadar vazgeçilmez ise kültür, 
espri anlayışı, halk masalları, danslar ve şarkılar da bir o kadar önem 
taşır. Yabancı bir dili işaretler sistemi olarak öğrenmek yeterli değildir, 
o ülkeye özel ruhu yansıtan bilginin de farkında olmak gerekmektedir. 
Yabancı dili iyi derecede kullanmak o ülkede yaşayan insanların hem 
davranışlarını ve esprilerini hem de gelenekleri, tarihini, deyimlerini 
bilmek demektir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal 
içeriği büyük önem taşır. Kullanılacak yazılı ve görsel materyallerin 
en önemli niteliği kültür taşıyıcısı olmalarıdır. Bu sebeple yabancılara 
Türkçe öğretimi için kullanılacak materyalin Türk kültürünü, ruhunu 
yansıtan unsurlarla bezeli olması; yabancıların Türkçeyi zevkli, verimli 
ve aynı zamanda kalıcı bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlayacak 
bir biçimde olması gerekir. Pek çok materyalin yanı sıra “Nasreddin 
Hoca Fıkraları” yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek 
değerli materyaller arasında yer alır. Bu materyallerin okuma, dinleme, 
yazma ve konuşma becerileri göz önünde bulundurulduğunda kelime 
ve dilbilgisi geliştirme konusunda kullanıma hazır olmaları, akılda 
uzun süre kalmaları, olumlu etki bırakmaları ve Türk kültürünü 
yansıtmaları bakımından oldukça dikkat çekicidir. Nasreddin Hoca 
fıkraları okuyucuya insan sevgisi, saygı, zekâ, esneklik gibi çağdaş 
özellikleri geliştirebilir, bu hikâyelerde geçen kalıplaşmış sözler 
atasözleri ve deyimlerde olduğu gibi insan ufkunu geliştirip kelime 
hazinesini zenginleştirebilir. Bu sözleri öğrenmeden bir toplumun 
dilini, kültürünü, ruhunu dünyayı anlayış biçimini ve bakış açısını 
anlayabilmek mümkün olmaz. Nasreddin Hoca’nın fıkraları 
kalıplaşmış sözler açısından çok verimli, faydalı bir kaynaktır. Bu 
açıdan fıkraları eğitim amaçlı kullanırken yabancı dil öğrenenleri 
sıkmadan, öncelikle onların ihtiyaç duydukları söz kalıplarını 
öğretebilmek, öğrenciyi güldürmek ve dolayısıyla dersi zevkli hâle 
getirmek açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Türkçe Öğretimi, Nasreddin 
Hoca’nın Fıkraları, Kalıplaşmış Sözler
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Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” İsimli Mevlidinin 
Rumca Tercümesi

Amet Molla Memet

Özet 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu başta olmak üzere, hayatından ve 
nübüvvetinden bazı kesitlerin manzum bir şekilde anlatıldığı mevlitler, 
İslam edebiyatı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Arap ve Fars 
edebiyatlarında da mevlitler yazılmasına karşın bu tür en büyük rağbeti 
Türk edebiyatında bulmuştur. Klasik Türk edebiyatı sahasında mevlit 
türünde kaleme alınmış zirve eser ise Bursa Ulucami’nin bilge imamı 
Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” isimli yapıtıdır. Günümüze 
kadar nazmedilmiş hiçbir mevlit metni, bu şaheserin üzerine çıkmış 
değildir. Osmanlı Devleti’nin büyük bir kaos içine düştüğü Fetret 
Devri’nde yazılmış olan “Vesîletü’n-Necât”, buhran geçiren toplumu 
ferahlatan ilahî bir nefes ve ihtilaf eden bireylere, tek kurtuluşun Hz. 
Muhammed’in sancağı altında toplanmak olduğunu haykıran bir ses 
olmuştur. Yazıldığı andan günümüze, mevlide olan rağbet ve muhabbet 
katlanarak artmış, önemli gün ve gecelerin vazgeçilmez nağmesi olup 
gönüllerdeki peygamber sevgisini coşturmuştur. Gösterilen bu alaka, 
tabii olarak farklı dillere tercüme edilmeyi de beraberinde getirmiştir. 
Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çerkezce gibi pek çok dile aktarılan 
mevlit, farklı etnik unsurlardan oluşan Osmanlı toplumunun bir 
parçası olan Rumların diline de çevrilmiştir.
Hazırlanan bu çalışmada merhum Tayyib Okiç’in “Çeşitli Dillerde 
Mevlitler ve Süleyman Çelebi’nin Mevlidi” isimli makalesinde 
işaret ettiği Rumca mevlit metni incelenmiştir. Çalışma iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde, Hristiyan Rumlar ve edebiyatlarında 
mevlit benzeri türler ile bu iki türün kıyaslaması ve Rumca mevlidin 
analizi yer alırken; ikinci bölümde ise eski harflerle yazılmış metnin 
günümüz harflerine çevrilmiş hali bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Süleyman Çelebi, Vesîle’n-Necât, Mevlit, 
Rumca, Tercüme
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Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların 
Ebeveynlerinin Belirli Değişkenlere Göre İyimserlik 

Düzeylerinin İncelenmesi

Shiva Saeighi Mameghani

Özet

Bu araştırmada, dil ve konuşma bozukluğu çocuğu olan ve olmayan 
ebeveynlerin iyimserlik düzeylerinin karşılaştırılarak, farklı 
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 
bağımsız değişkeni iyimserlik düzeyidir. Bağımlı değişkenleri ise 
çocuğun cinsiyeti, yaşı, kiminle yaşadığı, kardeş sayısı, doğum 
sırası, ebeveynlerin gelir ve eğitim düzeyleridir. Araştırma, 2018-
2019 yılları arasında Trabzon ilindeki dil ve konuşma bozukluğu 
çocuk sahibi ebeveynler ile, çocukları özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde eğitim alan ve normal çocuklara sahip olan ebeveynler 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 147 kız ve 
190 erkek çocuğunun ebeveynleri olmak üzere toplam 337 anne-
baba oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde gelişigüzel örneklem 
kullanılmıştır. Ebeveynlerin, iyimserlik düzeylerini belirlemek için, 
Türkiye’ de Balcı ve Yılmaz (2002) tarafından geliştirilen İyimserlik 
Ölçeği kullanılarak elde edilen iyimserlik verileri farklı değişkenler 
açısından incelenmiştir. Bu bağlamda Bağımsız Örneklem T-testi, Tek 
yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Çoklu Regresyon Analizi ve betimsel 
istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada dil ve konuşma 
bozukluğu olan çocuğa sahip ebeveynlerin iyimserlik düzeyleri, dil ve 
konuşma bozukluğu olan çocuğa sahip olmayan ailelerin iyimserlik 
puanlarının ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. 
Diğer önemli bulgular ise çocuğun cinsiyeti, doğum sırası, kardeş 
sayısı, ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve ebeveynleri ile birlikte 
yaşama değişkenleri açısından anlamlı farklılaşma görülmemekteyken 
ebeveynlerin gelir düzeyi ve iyimserlik düzeyleri anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Araştırmanın sonucunda tartışılarak ebeveynlerin 
iyimserlik düzeylerinin artırmaya dönük psiko-eğitim programları 
düzenlenmesi gerektiği önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dil Bozukluğu, Konuşma Bozukluğu, İyimserlik, 
Çocuk, Ebeveyn
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H. Z. Tagıyev’in “Müslüman Kız Okulu”nun Azerbaycan 
Kadın Eğitimindeki Yeri ve Rolü

Sabina Abbaslı

Özet

Yüzyıllardır farklı devletlerin müdahalesine maruz kalan Azerbaycan, 
XIX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’sı ve İran arasında Azerbaycan 
hanlıklarını ele geçirmek uğrunda yapılan savaşlar sonucunda Kuzey ve 
Güney olmakla ikiye parçalanmıştı. Çarlık Rusya’sı sadık memur ordusu 
yetiştirmek için halk arasında eğitimi yaygınlaştırmaya çalışmıştır. XIX. 
yüzyılın birinci yarısında Kuzey Azerbaycan’da halk eğitim sisteminin 
yeni oluşmaya başladığı bir dönem olmasına rağmen kadın eğitiminin 
sistemli bir hal alması daha uzun bir zaman gerektirmiştir. Bu dönemde 
devlet tarafından açılmış okullar olmadığından, kadınlara eğitim dini 
eğitim almış kadın mollalar tarafından evlerde açılan okullarda veya 
mescitlerde verilmekteydi. Kız okulları genel olarak büyük şehirlerde 
açılıyor, köylerde ise neredeyse kız eğitiminden bahsedilmiyordu. 
Ruslar tarafından kızlar için açılan okullara Müslüman aileler çocukları 
dinden çıkar korkusuyla kızlarını göndermiyorlardı. Müslüman kızların 
dünyevi eğitim alabilecekleri okullarsa mevcut değildi. Azerbaycan 
Türkü aydınlar uzun yıllar kadın eğitimi konusunda mücadeleler 
vermiştir. Yeterli donanıma sahip bir okulun açılmasıysa petrol zengini 
Hacı Zeynelabidin Tagıyev tarafından gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir 
eğitim almamasına rağmen, bir toplumun ilerlemesinin ancak eğitimle 
mümkün olduğunu görebilecek kadar ileri görüşlü bir kişi olmuştur. 
Hacı Zeynelabidin’in faaliyetlerinde kadın eğitimi de çok önemli bir 
yere sahipti. “Kadını eğitirseniz, toplumu eğitirsiniz” düşüncesinde 
olan Tagıyev, halkının bilim ve teknolojide ilerlemesi, sömürgecilikten 
kurtulması için kadının bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyordu. 
Tagıyev’in Müslüman kızların eğitim alabilmeleri için Bakü’de 
okul açmak isteği defalarca geri çevrilse de o, bu hayalinden asla 
vazgeçmemiştir. Nihayet, 7 Ekim 1901 yılında şehrin ileri gelenlerinin 
katılımıyla okulun resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Okul faaliyetinin ilk 
yılından itibaren büyük rağbet görmeye başlamıştı. Bu çalışmamızda 
okulun açılması sürecinde yaşanan zorluklar ve engeller, okulun tüzüğü, 
eğitim sistemi gibi konular ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan,	Çarlık	Rusya’sı,	Kadın,	Eğitim,	Tagıyev
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Kız Öğrencilerin Bakış Açısından Toplumsal Evlilik 
Olgusu: Bir Nitel Araştırma Olarak Konya Örneği

Hedayat Eydi Tarakameh

Özet

Bu çalışmada evlilik bir toplumsal olgu olarak günümüzde veya 
postmodernizm sosyologların ifadesiyle; postmodern dönemde bu 
toplumsal olgunun doğasını bir nitel araştırma çerçevesinde ele alınmıştır. 
Evlilik bir toplumsal olgu olarak günümüzde gelişmiş toplumlarda 
geleneksel evlilik olgunun yanında yeni modern ve postmodern dönemlerin 
ürünleri altında farklı evlilik biçimleri meydana gelmiştir. Bu arada 
bazı kendi kültürüne veya yaşam tarzlarına bağlı kalan veya gelişmekte 
olan toplumlarda bile geleneksel evlilik durumundan etkilenmiştir. Bu 
bağlamda günümüzde geleneksel evlilik ile postmodern evlilik veya yeni 
evlilik biçimleri arasında, geleneksel veya gelişmekte olan toplumlarda bir 
tür gizli toplumsal çatışmaların yaşanmakta olduğu görülür. Bu bağlamda 
örnek verecek olursak; İran kendi kültürüne ve dinine bağlı kalmaya 
çaba gösteren bir ülke olarak, hatta 1979 yılındaki İslami Devriminin 
asıl amacı öze dönüş gibi idealleri taşıyarak ortaya çıkmıştır. Buna 
rağmen günümüzde İran toplumunda geleneksel evliliklerin azalması 
ve gençlerin beyaz evlilik biçimini tercih etmeleri tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada sözü geçen kavramsal çerçeveyle yola çıkarak ve veri toplamak 
için hem de yüksek derecede sonuçlara varabilmek için derinlemesine 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmamızda amaçlı örneklem yöntemi 
kullanarak, Konya’da lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim 
gören kız öğrencileri çalışmanın örneklem grubu olarak tercih edilmiştir. 
Çalışmanın tüm verileri toplandıktan sonra kodlama, yorumlama ve 
analizler gerçekleşmiştir. Genel olarak şu üç kavram yani; Evliliğin doğası, 
evliliği etkileyen faktörler ve ideal evlilik bu çalışmanın üç ana kavramları 
olarak kategori edilmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda en önemli elde edilen 
sonuç şudur ki; Konya’da farklı bölümlerde ve düzeylerde eğitim gören 
kız öğrencilerin bakış açısından; günümüz itibariyle evlilik bir toplumsal 
olgu olarak akışkan ve ekonomik (evlilik marketi) durumuna gelmiştir 
ayrıca bu çalışmanın sonuçları, Bauman’nın akışkan modernite teorisi ile 
ve ekonomik teorileri ile uyuşmakta olduğu tespitte bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Evlilik,  Akışkan Evlilik, Nitel Araştırma, Kız 
Öğrencileri, Konya
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Sosyal Değişim Süresi İçerisinde Çin Toplumunda Artan 
Boşanma Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış

Huerxida Abudureyimu

Özet

Modernleşme çabası içinde gün be gün küreselleşmeye yol alan 
günümüz toplumlarında bireysel ve toplumsal değer ve tutumların hızlı 
değiştiğine tanıklık etmekteyiz. Her toplum varlığını sürdürebilmek 
için aile kurumuna ihtiyaç duyar. Sanayileşme, şehirleşme ve 
teknolojik gelişmeler, diğer kurumlar üzerinde olduğu gibi aile 
kurumunu da etkilemiş durumundadır. Ailenin yapısı, fonksiyonu 
ve rollerindeki değişim bazı sosyal sorunları da beraberinde 
getirmektedir, bu sorunlardan biri de gün be gün artmakta olan 
boşanmadır. Çin toplum yapısında da küreselleşme ve sanayileşmeyle 
ilgili olarak bir dizi değişimler ortaya çıkmaktadır. Özellikle de 1978 
yılında Çin’in Reform ve Açılış politikasını başlamasıyla gelişen 
sanayi, 1992 yılında planlı ekonominin Pazar ekonomisine geçişi 
sanayide kadın işçilere olan ihtiyacı arttırmıştır,  70’li yıllarından 
sonar sert bir şekilde uygulanmış planlı doğum politikası bir taraftan 
ataerkil toplumda kürtaj yoluyla kız bebekleri doğumunu kısıtlayıp 
nüfus dengesizliğini getirse, öbür taraftan gelişen eğitimle her şeyi 
hâlihazır büyümüş eğitimli kız çocukların sayısını arttırmıştır. küresel 
ekonominin gerektirdiği iş fırsatları kırsal alanlardan büyük sanayi 
şehirlerine göçü hızlandırmıştır. 1978 yılından sonra ortaya çıkmış tüm 
bu gelişmeler kadınları eskisi kadar sadece evde faaliyet göstermekten 
çok toplumsal üretime katılmaya tetiklemiş durumundadır. Ayrıca 
yukarıda gösterilmiş her bir değişimin kadınlara getirmiş olduğu sosyal 
statüsünün ve değerin artması, ekonomik serbestlik ve özgürlüğü 
elde etmesi, eskisi kadar evliliğe ve erkeklere bağlı kılmamakta, 
ayrıca küresel medyanın insan beyninde oynadığı bireysel özgürlük 
çığlığı ile beraber toplumun temel hücrelerinden biri olan evliliği çok 
büyük çapında etkilemektedir ve boşanma oranlarını son yıllarda aşırı 
derece yükseltmektedir. Bu araştırma, Çin’in 1978 yılındaki Reform 
ve Açılış politikasından sonra ortaya çıkan sosyal değişimler etkisiyle 
artmakta olan boşanma olgusunu literatür araştırması ve devlet resmi 
kaynaklarındaki verilerle sosyolojik bir analiz etmeyi hedefe almıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişim, Evlilik, Boşanma Toplumsal Değer 
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Hall’un Geniş ve Dar Bağlamlı Kültür Yaklaşımı 
Çerçevesinde Rus ve Türk Kültürünün Karşılaştırılması

Linar Khaziev

Özet

Küreselleşme süreci hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor, 
ülkeler arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırıyor. Ekonomik açıdan 
bu durum kişiler arası iletişimin gelişmesine ve farklı kültürlerden 
temsilcilerin yer aldığı uluslararası şirketlerin sayısındaki büyümeye 
katkıda bulunur. Bu tür organizasyonlarda daha etkili iletişim için 
yöneticilerin, kendilerine emanet edilen kişilerin ulusal kültürünün 
özgünlüğünü daha iyi anlamaları gerekir.
1980’lerde ortaya çıkan kültürlerarası iletişim çalışmalarına yönelik 
işlevsel yaklaşıma göre kişilerin davranışları ve iletişim kurma 
biçimleri o kişinin ait olduğu kültür tarafından belirlenir ve dolayısıyla 
herhangi bir kültürün taşıyıcısının eylemlerini tahmin edebiliriz. 
Kültürlerarası etkileşimdeki kültürel farklılıkların karşılaştırılması, 
bize iletişimin başarılı veya başarısız olduğuna dair bilgi verir. Bu 
makalede Rus ve Türk kültürünün özelliklerinin analizi, E. Hall’un 
“Geniş ve Dar Bağlamlı Kültürler” teorisi çerçevesinde sunulmuştur. 
Bizce Rusların ve Türklerin Hall tarafından ifade edilen beyanları 
kabul edip etmemelerine göre anket sonuçları, Hall’un teorisinin 
gerçekliğe olan yakınlık derecesini anlamamıza olanak sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hall, Geniş ve Dar Bağlamlı Kültürler, 
Kültürlerarası İletişim, Rus Kültürü, Türk Kültürü
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İdeolojinin Terör Eylemleriyle Uygulanması İçin Siyasal 
Psikolojik Nedenleri, Taliban'ın Afganistan'daki Örneği

Mehrabuddin Sherzad
 Özet

Gündelik siyaset literatürde, genellikle ideolojiyi çok kullanılmaktadır. 
Özellikle dünyada radikal gruplar kullanıldığından, “ideoloji” kelimesi 
defalarca, hatta bazen din, mezhep, okul ve düşünce ile eşanlamlı olarak 
kullanılmıştır. İlk bakışta ideolojiler halkın zihnini ve eylemlerini 
milliyet, ırk, din, hükümet ve kadın-erkek arasındaki ilişkisi ve çevreye 
karşı insani sorumluluk olarak şekillendiren bir düşünce sistemi 
olarak ifade edilmektedir. Bazı gruplar, örgütler ve siyasal hareketler 
ideolojini uygulamak için çeşitli yollarla takip etmekte ayrıca bazı 
durumlarda, terör ve terör eylemleri ile kullanılmaktadır. Psikoloji ve 
siyaset bilimleri arasında, zaman içinde siyasal davranışların daha iyi 
anlaşılması için liderlerin siyasal davranışlarını, grupların ve bireylerin 
siyasal kişiliklerin özeliği teorilere ve kavramlara dayandırarak 
analiz etmeyi amaçlanmaktadır ve bir sosyal bilim alanı olarak bir 
bağlantı kurulmuştur. Bu alan suikast, terör, siyasal aşırılık, savaş, 
soykırım ve etnik köken gibi davranışlarla ilgili fikirleri içermektedir. 
İdeolojik teröristler grupların örneklerinden biri Afganistan’daki 
Taliban’dır. İç çatışmada yer alan ülkeler arasında Afganistan, 2001 
yılında imzalanan Bonn Anlaşmasının ardından uluslararası barış 
çabalarına ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Ancak, bu çabalar 
Afganistan’da kalıcı barışı tesis etmeyi amaçlayan temel hedeflerine 
ulaşmayı henüz başaramamışlardır. İktidardan uzaklaştırılan Taliban, 
terörist grupların yüzünü değiştirildi, İslami ideolojiyi uyarlamak ve 
hedeflerine ulaşmak için terörist eylemlerini kullanmaktadır. Bu 
çalışmada, oluşumlarının nedenleri ve ideolojinin, terörist eylemleri 
ve onların siyasal psikoloji üzerinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Siyasal psikoloji, Terör, Taliban
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Ürdün’deki Suriyeli Mültecilerin Hukuklarının Üzerinde 
Bir Araştırma

Ömer Melkavi

Özet

Herkes bildiği üzere Arap ülkeleri yaklaşık yedi yıl önce gayet 
tuhaf bir şekilde değişmeye başlamıştır hem de kapsamlı ve büyük 
bir düzeyde , ilk olarak Tunus’tan başlayıp Mısır, Libya, Yemen’e 
geçip daha sonra ise Suriye’ye ulaşmaktadır ,ve tam olarak Suriye’ye 
gelince 2011 yılında ‘’ halk hareketleriyle birlikte Suriye’de halk 
kitlesel yürüyüşler düzenleyerek Baas rejiminden reform talebinde 
bulunmaya başlamıştır . Buna bağlı olarak Suriye’ye bakılınca 
durumu diğer Arap ülkeleri gibi olduğunu sanılabilir ki, ancak dikkat 
bir düzeyde bakılırsa tam tersi bir durumu buluruz , ve gerçekten 
2011 yılından yaşadığımız şu ana kadar oradaki durum geçtiği her 
aşamadan daha kötü oluşmayı devam etmektedir çünkü iç savaşı 
yüzünden binlerce insanlar hayatını kaybetti aynı zamanda binlerce 
masum insanlar yaralanmıştır.
Buna göre Suriye’deki insanlar savaş nedenleriyle artık yakın ülkelere 
mülteci olarak girmeye başlamaktadır örnek Türkiye, Lübnan, ırak 
ve Ürdün, ancak yakın ülkelere gerdikten sonra oradaki hükümetleri 
tarafından sığınmacıların yerleştirilmesi için özel kamplar 
kurulmaktadır. Ve onların içinde bütün mülteciler yaşarken sürekli bir 
şekilde gayet zor ve kötü durumlara ve sıkıntılara maruz kalmaktadır, 
işte buna göre bu araştırmamızdaki söz konusu şu kamplardaki ve 
onların dışındaki yaşanan kötü durumlardan birkaç sıkıntıları seçip 
onların hakkında kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeleri: Ürdün, Suriye,  Suriyeli Mültecileri, Ürdün’deki 
Mülteciler, Ürdün’deki Mültecilerin Hukukları
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Kıbrıs Türklerinin Özgürlük Mücadelesinde Radyo 
Yayınları

Shafıullah Qaderi

Özet

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu stratejik 
konumunu korumayı başarmış Kıbrıs, bütün sömürgeci ülkelerinde 
gözdesi olan Akdeniz’in doğusunda bir adadır (Doğanay ve Altun, 
2016: 33).  İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan ekonomik ve 
sosyal olarak zor durumda kalmıştır. Yaşadığı sorunlara çözüm bulmak 
isteyen Yunanistan, Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs adasının kendisine 
verilmesini talep etmiştir. Bu talep reddedildiği için eski Yunan 
subayı Georges Grivas tarafından EOKA terör örgütü kurulmuştur. 
Böylece Yunanistan Kıbrıs adasında huzur bırakmamıştır (Tarakçı, 
2010: 53). Bu sıkıntılar Türkiye’nin garantör ülke olarak 20 Temmuz 
1974 tarihinde adaya müdahale etmesiyle büyük oranda sona ermiştir. 
Bu baskı döneminde Kıbrıs Türkü varlığını sürdürmek için mücadele 
etmiştir. Bu mücadelelerinde iletişim araçlarının etkisi büyüktür. Bu 
çalışmada Kıbrıs Türklerinin 1974’e kadar kullandıkları basın yayın 
aracı olan radyo üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türkleri, Medya, Bayrak Radyosu, 
EOKA, Özgürlük Mücadelesi
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Sensitization and Desensitization Caused by Media Among 
the Audience: The Case of Pakistan

Rubab Batool - Vedat Çakır

Abstract

Media has a wide range of impacts on audience which in turn 
affects various sectors of the world like world economy, refugee 
crisis, elections, War on terror, racism and social balance etc. This 
study discusses how the different ways in which an event or idea is 
covered by the mainstream media affects the audience and in turn 
the events themselves. The main effects studied are sensitization 
and desensitization. Where sensitization urges support among the 
audience towards an event, desensitization does the opposite and 
decreases people’s interest in certain ideas or news. Regardless of 
the huge differences in their impact, repetition of news and ideas has 
been highlighted as the popular and common cause which can result 
in either of them. The lack of in-depth study creates a gap in proper 
understanding of sensitization and desensitization as separate topics 
and thus their possible causes and consequences for audience. This 
study aims to fill this gap by consideration of possible factors other 
than repetition of news in causing sensitization or desensitization. This 
study has been conducted using literature review method. The results 
will be used to seek possible guidelines that could enable media to 
perform its duty in most ethical manner.
Keywords: Normalization, Sensitization, Desensitization, Impact of 
Media, Media Effects, Impact on Audience, Mean World Syndrome
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Filistin Sineması: Bir Mücadelenin Hikayesinden Bölünmüş 
Bir Gerçekliğe

Safaa Said

Özet 

Filistin İsrail işgalinden beri bağımsız ve özgür bir ülke olmamış ve 
altyapısı(Sosyal, politik, ekonomik ve kültürel) sürekli yıkıma maruz 
kalmıştır. Filistin sineması bu durumdan hem etkilenmiştir hem de 
etkilemiştir.  İsrail işgali Filistin’i farklı coğrafi bölgelere böldü ve 
bu da Filistin halkının coğrafyaya göre parçalanmasına yol açmıştır. 
Fakat İsrail işgali tarafından sadece Filistin’inin coğrafyasını 
parçalara parçalanmamış, ayrıca her şey Filistin’e ait parçalanmış ve 
muhakkak Filistinli sineması dahildir. Bunun için her film, geldiği 
bölgenin atmosferini ve özelliklerini yansıtan belirli bir coğrafyaya 
sahiptir.  Bu makale Filistin sinemasını 1935’ten günümüze kadar 
mücadele ve olayların tarihi sunar ve filmlerin özelliklerini geldikleri 
coğrafi bölgeye göre ve Filistinliler için sinemanın nasıl İsrail’in 
işgali karşısında bir mücadele aracı olduğunu sunmaktadır.  Sinema 
halkın tarihi bir referansı olduğundan dolayı Filistin sineması İsrail 
işgalinin Filistin’i bölmek ve parçalamak için nasıl çalıştığını 
göstermektedir. Dolayısıyla, yukarıdaki noktaları sunmak için, 
makale Filistin’de farklı alanlarda üretilmiş bir dizi Filistinli filmi 
tanıtmıştır. Filistin’deki İsrail işgalinin neden olduğu zararın Filistin 
sinemasına nasıl yansıdığını ve İsrail işgalinin Filistin coğrafyasına 
bölünmesiyle bölünmüş bir sinemada sona erdiğini gösteren filmler 
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sinema, Filistin Sineması, İşgal, Parti, Devrim, 
Mücadele, Tarih
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Framing of the Yellow Vest movement in the newspapers of 
Bangladesh

Tariquil Islam

Abstract

Yellow Vest is a grassroots movement, which has turned into a violent 
movement. This movement unfolded while ‘centrist’ president 
Emmanuel Macron decided to increase the price of fuel. In defense of 
his decision Macron argued that, high price of fuel would discourage 
people to use fossil fuel responsible for global warming. He expected 
that his decision would be a positive step to protect our environment. 
But the people of France reacted negatively. They accused him of 
patronizing the rich and neglecting the poor. 17 November started 
the Yellow Vest movement. There was not a single organizer of this 
movement. Protesters used social platforms to be organized. From 
the very beginning, Newspapers of Bangladesh shed light on this 
movement. Newspaper reported the turning points of the movement. 
It depicted the movement as a violent movement. The main objective 
of this article is to understand the framing of Yellow Vest movement 
in the Newspapers of Bangladesh. Qualitative research method was 
followed for this research. This study shows how media frame the 
movement by using certain words and photos.
Keywords: Yellow Vest movement, Bangladesh, Framing, Protest, 
Violence
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Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Aigul Nurmukhambet

Özet 

Türkiye’de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 2012 yılının 
Eylül ayında uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bireysel başvuru 
yolu Türkiye’de yeni bir kurumdur. Bununla birlikte karşılaştırmalı 
hukuka baktığımızda bu kurumun birçok ülkede eskiden mevcut 
olduğunu görebiliriz. Bu bağlamda Almanya, İspanya, Avusturya, 
Arjantin, Arnavutluk, Andorra, Azerbaycan, Belçika, Benin vs. bazı 
ülkelerde Anayasa mahkemesine bireysel başvuru kurumu kanunen 
düzenlenmiştir. Belirtilmelidir ki, kurumun kapsamı, uygulama şekli 
ve ismi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. 
Türk hukukunda bireysel başvuru yolunun kabul edilmesinin en önemli 
nedeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru sayısını 
azaltmak ve iç hukukta kişilerin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu Ek Protokollerle güvence 
altına alınmış olan haklarının daha etkin bir şekilde korunmasını 
sağlamaktır.
Çalışmamızın asıl amacı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
yoluna ilişkin Türk hukukundaki hükümleri genel hatlarıyla incelemek. 
Bu bağlamda bireysel başvuruda bulunma şartlarına, bireysel başvuru 
usulüne ve bireysel başvuru sonucunda verilecek kararlara ilişkin 
genel bilgilere yer verilecektir. Konu yalnızca özel hukuk açısından 
incelenecektir. Ceza ve idare hukuku açısından herhangi bir inceleme 
yapılmayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru Hakkı, 
Hak Arama Yolu, Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması, Başvuru 
Şartları
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Suçun Manevi Unsurları ile Hatîe İlişkisi Bakımından Türk 
ve Irak Ceza Kanunlarının Felsefesi

Jamal Jalal Mustafa

Özet

Türk Ceza hukuku öğretisinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesinden sonra suç genel teorisine ilişkin ciddi 
bir çeşitlilik ve farklılaşma ortaya çıkmıştır. Suçun unsurlarının 
neler olduğundan, suç teorisindeki bir kavramdan ne anlaşılması 
gerektiğine kadar pek çok hususta, birbirinden çok farklı görüşler 
meydana çıkmıştır. Şöyle ki; getirilen yeni düzenlemeler hatîeyle 
(kusurlulukla) ilgili Alman doktrinindeki tartışmalar Türk doktrinine 
taşıması nedeniyle tatbikatta kafa karışıklığı yaratıp belirsizliklere yol 
açmıştır. Başka deyişle, 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesiyle 
beraber Türk ceza hukuku literatüründe en keskin ayrım hatîe ve 
manevi unsur kavramlarının muhtevası ve suç genel teorisindeki yeri 
hususunda ortaya çıkmıştır. Bazı yazarlar hatîe ve manevi unsuru 
birbirinden ayrı kavramlar olarak mütalaa ederken; bazıları da bunları 
birbiriyle aynı anlamına gelen kavramlar olarak ele almaktadırlar. 
Arap ceza hukuku literatüründe ise böyle bir ayrımlaşma söz konusu 
olmayıp hatîe ile manevi unsuru aynı kavram olarak kullanılmakta. 
Dolayısıyla, bu makalede hatîe ile manevi unsuru ilişkisini belirtmek 
amacıyla ilk olarak hatîenin ne anlamına geleceği, esasını açıklayan 
teorileri ve sonunda Irak başta olmak üzere, Arap ceza hukuklarının 
ve Türk ceza hukukunun bu husustaki görüşleri ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hatîe (kusurluluk), Culpabilité, Suçun Manevi 
Unsuru, Türk Ceza Kanunu, Irak Ceza Kanunu, Hatîe ile Manevi 
Unsur İlişkisi.
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Afganistan İslâm Cumhuriyeti’nde Yargı Teşkilâtı

Khatera Sadat

Özet

Bir ülkedeki yargı teşkilatı o ülkede adaletin sağlanması için 
faaliyet gösteren en önemli birimdir. Bu itibarla, yargı teşkilatını 
analiz etmek, o ülkenin hukuki yapısı ile ilgili çok önemli bilgiler 
sunmaktadır. Bu çalışmanın hedefi 2002’de kurulan Afganistan İslam 
Cumhuriyeti’nin yargı teşkilatını ayrıntılı bir biçimde ele almak ve 
bu teşkilatı geliştirecek bazı teklifler sunmaktır. Farsça, İngilizce 
ve Türkçe kaynaklara dayanan bu çalışma muhteva olarak iki ana 
başlıktan oluşmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Yargı Teşkilatı, Hukuk Sistemi, 
Modern Hukuk, İslam Hukuku
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Arnavut ve Türk Hukuk Sisteminde İflas Kurumu

Fatmira Mulaj - Aydın Ebrar Günal

Özet 

‘İflas’ kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, ‘parayı pulu bitirmek’ 
anlamını taşımaktadır. Malı tükenen kimseye veya hakkında ticaret 
mahkemesi tarafından iflas kararı verilmiş gerçek veya tüzel kişiye 
de “müflis” denilmektedir. Yabancı dillerdeki iflasın karşılığına 
bakıldığında ise Almanca “Insolvenz”; İngilizce ise “bankruptcy” 
kavramları ile ifade edilmiştir. Genel anlamda iflas, “borçlunun mali 
imkânlarını yani tüm malvarlığını kısmen veya tamamen kaybetmiş 
(tüketmiş) olması” demektir. Bir iflas hukuku terimi olarak ise “iflâs” 
kavramı “borçlunun malvarlığının alacaklılar lehine tasfiye edilmesi, 
borçlunun mevcudunun tüketilmesi, borçlunun aktiflerinin pasiflerini 
karşılamayacak kadar azalması, borçlunun ödeme kabiliyetini 
kaybederek aciz haline düşmesi” anlamlarına gelmektedir. Bir 
kimsenin iflâs etmesi için, bütün malvarlığının tükenmesi ve borca 
batık hale düşmesi gerekmez. Ancak, borçlunun mali durumu kötü 
olursa, borcunu ödediği halde, iflâs etmekten kurtulabilir. Aynı 
zamanda, borçlunun malî durumu iyi olursa da borcunu ödemediği 
halde, iflâsına karar verilir. Bu çalışmanın amacı, tüzel veya gerçek 
kişilerin ödeme güçsüzlüğü durumunda takip edebileceği bir yol 
olan iflas kurumunu incelemektir.  Konu, Arnavutluk ve Türk hukuk 
sisteminde yer alan düzenlemeler dahilinde karşılaştırmalı olarak 
anlatılacaktır. İlk olarak iflas kavramı açıklanacak olup, Arnavutluk 
iflas hukukunda yer alan 27.10. 2016 tarih-110/2016 sayılı İflasa 
Dair Kanuna göre iflasın süjeleri üzerinde durularak iflas kararı, iflas 
masası ve iflasın hukuki sonuçları ele alınacaktır. Ardından Türk iflas 
hukukunda bulunan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında 
konu karşılaştırmalı olarak incelenerek iki hukuk sistemindeki iflas 
prosedürünün çerçevesi çizilecektir. 
 Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Türkiye, İflas Kurumu, İflas 
Prosedürü, İcra ve İflas Kanunu
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Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Anayasasında Güçler 
Ayrılığı İlkesi Üzerine Bir İnceleme

Ahmad Khan Dawlatyar

Özet

Afganistan’ın yeni siyasi tarihi incelendiğinde siyasi iktidar bir kişi/
Kral ya da bir grubun elinde olduğu ve iktidar demokratik yöntemlerle 
değil de kalıtsal ve darbe sonucunda el değiştirdiği görülmektedir. 
İktidara gelen kadrolar, yeni anayasa yaparak kendi rejimini oluşturmaya 
çalışmıştır. 11 Eylül 2001 yılında Taliban’ın müttefiki olan El-Kaide, 
ABD’nin New York şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısı bu örgüte 
mensup olan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini teyit etmiştir. ABD 
başta olmak üzere NATO, Taliban ve El-kaideye karşı savaş açmış ve 
bu savaşın sonucunda Taliban rejimi yıkılmıştır. Taliban devredildikten 
sonra Afganistan’da yeni bir siyasi süreç başlamış ve bu bağlamda 
ülkenin siyasi sistemiyle yönetim sistemini belirlemek için uluslararası 
toplumun gözetiminde Almanya’nın Bonn şehrinde “Bonn	Konferansı”	
düzenlenmiştir. Konferansa katılanlar 9 gün boyunca kendi aralarında 
tartışmış ve sonuçta	 “Geçici	 İdare” üzerinde anlaşmışlardır. Geçici 
İdare 6 ay içinde siyasi iktidarı Geçici İdareden Geçiş/İntikal idaresine 
devretmek için Yüce Meclis’i Haziran 2002’de toplantıya çağırmış ve 
Yüce Meclis siyasi iktidarı Geçici İdareden Geçiş/İntikal İdaresi’ne 
devredilmesine karar vermiştir. Geçiş İdaresi’nin önemli görevlerinden 
biri de Anayasa taslağını hazırlayıp onaylanması için Yüce Meclisi 
toplamaktır. Anayasa taslağı aşamalı olarak “Tesvit Komisyonu” ve 
“Tetkik Komisyonu” hazırlanmış ve 4 Ocak 2004’te Kurucu Meclis 
tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Güçler ayrılığı, bir ülkede 
insanların hak ve özgürlüklerini korumak ve yönetenlerin despotizme 
eğilmelerini önlemek için devletin iktidarını tek kişi veya organa değil, 
yatay biçimde birbirini denetleyen ve dengeleyen üç organa (yasama, 
yürütme ve yargı) verilmesini esas alan bir mekanizma olarak demokratik 
anayasal rejimlerin temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Güçler 
ayrılığı ilkesi farklı hükümet sistemleri (Başkanlık, Yarı-Başkanlık 
ve Parlamenter) biçiminde uygulanmaktadır. Bu bağlamda 2004 
yılında yapılan Afganistan Anayasasında güçler ayrılığı ilkesinin nasıl 
kurumsallaştığını, siyasi organların karşılıklı ilişkisi/iş birliği, denge ve 
denetim mekanizmalarını belirlemek ve uygulanmakta olan hükümet 
sisteminin çoğulcu bir yönetimin oluşturma konusunda performansını 
değerlendirmek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kalimeler: Afganistan, Anayasa Güçler Ayrılığı, Yasama, 
Yürütme, Yargı
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Farmers and Intermediaries’ Awareness of Emerging 
Technologies: An Inquiry İnto Application of Blockchain 

Technology in Cocoa Bean Food Supply Chain 
Management in Ghana 

Salisu Musah - Tunç Durmuş Medeni
 Abstract

Cocoa production is known of its crucial role towards food security 
and economy. Ghana as the second leading producer of cocoa beans 
has been earmarked as 2019 world’s fastest growing economy by 
IMF in its World Economic Outlook. That notwithstanding, Ghana is 
trailing behind as far as the application of emerging technologies are 
concern. 

The objectives of the researchers were threefold. First was to 
ascertain farmers’ awareness of emerging technologies. Second, was 
to determine the extent to which emerging technologies have helped 
in surmounting the challenges faced by intermediaries to enhance 
efficiency and transparency of cocoa bean food supply chains. To do 
this, a secondary source of data was analyzed from various related 
sources and inquiry into blockchain technology application was also 
made through questionnaire administration.

Findings from the study revealed that majority of farmers and 
intermediaries were not aware of emerging technologies. The 
study also established that blockchain technology and some 
emerging technologies helped in reducing major challenges faced 
by intermediaries and that consequently increased efficiency and 
transparency and traceability in cocoa production and processes.

Keywords: Blockchain Technology, Food Supply Chain, Emerging 
Technology, Cocoa
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Kişniş Yaprak Ekstraktının Yenebilir Film Üzerine 
Antioksidan Etkisinin Araştırılması

Ainiwaer Tudi - Cemalettin Sarıçoban

Özet

Kolay bozulma eğiliminde olan yağlı gıda ürünlerinin muhafaza 
esnasında karşılaşılan önemli zorluklardan biri lipit oksidasyonudur. 
Antioksidan kullanımı gıda maddelerinin raf ömrünü arttırır, oksidasyonu 
geciktirir ve bu sayede besinsel kaybı ve israfı azalmaktadır. Günümüzde 
gıdalarda kullanımı için izin verilen sentetik antioksidanlar (BHT, BHA, 
PG, DG, TBHQ) vardır. Sentetik antioksidanlar üründe büyük miktarlarda 
kullanılırsa, potansiyel olarak karsinojeniteye sebep olabilir. Üstelik 
tüketiciler sağlık üzerindeki etkilerinden dolayı doğal içerikli kaynaklara 
eğilim gösterir. Bu nedenlerden baharatlar ve bitkisel ekstraktlar gibi 
doğal antioksidanlar kullanılarak ürünün raf ömrünü artırmaya yönelik 
metotların geliştirilmesi arzu edilir.
Bu çalışmanın amacı, yenilebilir filme farklı oranlarda ilave edilen kişniş 
yaprağı ekstraktının antioksidan aktivitelerini ortaya koymaktır. Bu amaç 
kapsamında: farklı oranlarda (%0, %2, %4 ve %6) kişniş yaprağı ekstraktı 
yumurta akı yenilebilir filme ilave edilerek doğal bir antioksidan olarak 
aktiviteleri belirlenmiştir. Antioksidan madde olarak kullanılan kişnişle 
ilgili nem analizi yapılmıştır. Kişniş yaprağı ekstraktı ve yenilebilir filmin 
DPPH değerleri ile L*,	a*	ve	b* renk değerleri ölçülmüştür.
Sonuç olarak, kişniş bitkisinin nem miktarı %11,33 olarak bulunmuştur. 
Kişniş yaprak ekstraktının L* değeri 30.04, a* değeri 15.03 ve b* değeri 
ise 30,65 olarak belirlenmiştir. Kişniş yaprak ekstrakt oranı arttıkça L* ve 
a* değerlerinin azaldığı, b* değerlerinin ise arttığı görülmektedir (p<0.05). 
En düşük L* ve a* değeri %6 kişniş yaprağı ekstraktı içeren gruplarda 
saptanmışken, en yüksek b* değeri ise %6 kişniş yaprak ekstraktı içeren 
grupta saptanmıştır. Kişniş yaprak ekstrakt oranı arttıkça DPPH değerleri 
de artış olduğu tespit edilmiş ve %6’lik oranda DPPH değeri %11,23 
olarak tespit edilmiştir. Bu oranda (%6) DPPH değerinin diğer oranlardan 
daha yüksek DPPH değerlerine sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan Aktivitesi, Kişniş Yaprağı Ekstraktı, 
Lipit Oksidasyonu, Yenilebilir Film, Sentetik Antioksidan
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Moringa (Moringa oleifera) Bitkisinin Özellikleri ve 
Hayvan Beslemede Kullanımı

Foudelou Issaka Ibrahıma - Figen Kırkpınar

Özet 

İnsanların beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi göz ardı edilemez. 
Hayvansal gıdaların kalitesini, hayvan sağlığı, manejman, yem ve yem 
katkı maddeleri etkiler. Hayvanların sağlıklı bir üretim yapabilmeleri 
için başta enerji ve protein olmak üzere birçok besin maddesi yemler 
ile yeterli ve dengeli olarak karşılanmalıdır. Hayvansal üretimde yem 
ihtiyacının hızla artması ve yem üretiminde karşılaşılan kısıtlar nedeniyle 
günümüzde kullanılan yem hammaddelerinin alternatifleri aranmaktadır.
Mucize ağacı olarak adlandırılan moringa bitkisinin kök, kabuk, tohum 
ve tohum yağı ile yaprakları insanların ve hayvanların beslenmesinde 
kullanılmakta olup, sağlık ve kozmetik alanlarında da yararlanılmaktadır.
Moringa’nın ham protein (HP) içeriği %7 ila %39 arasında değişmekte 
olup en yüksek HP içeriğine sahip kısımları tohumlardır. Daha sonra 
sırasıyla çiçekler, yapraklar, tüm bitki, saplar ve kabuk gelmektedir. 
Kabuk, sap ve yapraklar yüksek düzeyde ham selüloz içermektedir. 
Moringa, antioksidanlarca zengin olup, içeriğinde yüksek düzeyde A, 
C ve D vitaminleri bulunmaktadır. Yapısında taninler, fitatlar, tripsin 
inhibitörleri, saponinler, oksalatlar ve siyanür gibi anti-besleyici faktörler 
bulunmakla birlikte insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek 
düzeylerde değildir.
Moringa genel olarak yumurtacı ve etlik piliçlerin karma yemlerinde 
%2,5 ila %10, koyun ve keçilerde günlük tüketilen kuru maddenin 
%50’si, tavşanlarda %30’u, balıklarda ise canlı ağırlık bazında %10 
önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda yemlere Moringa ilavesi verim 
parametreleri, rumende metan üretimi, hayvansal ürünlerin yağ asidi 
profili, antioksidan etkinliği ve organoleptik özelliklerini olumlu 
etkilemiştir. Bu derlemenin amacı, moringa bitkisinin, hayvan beslemede 
kullanılabilirlik potansiyelinin ortaya konması ve yetiştiriciliğinin teşvik 
edilerek kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla 
moringa bitkisinin özellikleri ve hayvan beslemede kullanımı ile ilgili 
bilgiler verilerek yapılan araştırmalar özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif yem kaynağı, Hayvan besleme, Moringa	
Oleifera
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Su Ürünlerinde Kullanılan Bazı Moleküler Markör 
Yöntemleri ve Aday Genler

Ahmed Imad Mohammed - Marwan Fadhıl - İbrahim Aytekin

Özet 

Son yıllarda moleküler genetik alanındaki gelişmeler sayesinde 
popülasyonlar ve bireyler arasındaki farklılıklar DNA temelinde 
tespit edilebilmektedir. Bu farklılıklardan yararlanarak verimler ile 
ilişkilerin tespiti, hastalıklara direnç, ebeveyn tayini, akrabalık ilişkisi 
ve damızlık seçimi gibi faaliyet için moleküler markör sistemlerinden 
başarılı bir şekilde faydalanılmaktadır. SSR, RFLP, RADP, SNP, 
ALFP, gen ekspresyon ve aday gen yaklaşımı gibi Moleküler markör 
yöntemlerini su ürünlerinde kullanımı gün gittikçe artmaktadır. 
Günümüzde bazı aday genlerin fonksiyonu bilinmekle birlikte 
çok sayıda aday üzerinde halen araştırmalar devam etmektedir. Bu 
genlerin bilinmesi yetiştiricilere ekonomi bakımından çok önemli 
avantajlar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı su ürünlerinde kullanılan 
bazı moleküler markör yöntemleri ve aday genler hakkında bilgi 
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Balık Yetiştirme, Moleküler 
Markör, Aday Gen
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Antilipase Activity of Moringa oleifera Aqueous Extracts

U.F. Magaji - O. Sacan - R. Yanardag

Abstract

Moringa	 oleifera is the most widely cultivated specie among 
the 13 cultivars of the Moringaceae family due to its nutritional, 
phytochemical and pharmacological properties. In Africa and Asia, it 
is widely consumed as food, or used for treatment of inflammations, 
gastrointestinal complications, cardiovascular diseases, hepatic 
and renal disorders. Obesity is a worldwide public health problem 
associated with metabolic derangements that include insulin resistance, 
hyperlipidaemia, pulmonary embolism, hypertension, apoplexy and 
osteoarthritis. Hypothyroidism, colon cancer, social discrimination, 
depression and physical inability are also common among overweight. 
The management of obesity and its accompanying morbidity is an 
important 21 century public health challenge. Commonly used drugs 
are associated with side effects such as euphoric action and addiction, 
loss of appetite, risk of haemorrhage stroke, valvular heart disease, 
pulmonary hypertension and stimulant effect. More so, inhibition 
of pancreatic lipase (EC 3.1.1.3), which is central for digestion of 
triglycerides in small intestine is widely employed in the management 
of obesity. In this study, the pancreatic lipase inhibitory activity of 
aqueous Moringa leaves, roots and seeds was investigated. Antilipase 
activity of the aqueous extracts increased in a dose dependent 
manner. Aqueous leaves and seeds extracts exhibited higher lipase 
inhibitory activity (IC50 = 3.26 ± 0.26 mg/ml and 5.77 ± 0.24 mg/ml 
respectively) than the aqueous root extract (IC50 = 11.97 ± 0.22 mg/
ml). The aqueous extracts showed potential lipase inhibitory activity, 
thus may play vital role in modulating lipid absorption, decrease 
degenerative and pathological defects of obesity and circumvent side 
effects of anti-obesity drugs.
Keywords: Moringa	Oleifera, Lipase Inhibition, Obesity, Coronary 
Heart Diseases
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Antifungal Activities of Wood Ash Extract of Delonix 
regia and Mangifera Indica Against Selected Fungal Plant 

Pathogens

W.A. Abibu - A.O. Adams - A.O. Abibu

Abstract

Wood ash is composed of organic and inorganic residue remaining 
after the combustion of wood. It is used as a means of biological 
control which has served as an alternative disease control to the 
chemical method. Wood ash extracts of Delonix	regia	and	Mangifera	
indica were investigated for their antifungal activities at different 
concentrations against some selected fungal plant pathogens namely, 
Aspergillus	 tamarii,	 Fusarium	 oxysporium,	 Sclerotium	 rolfsii	 and 
Cercospora	purpurea. Antimicrobial activity which was expressed as 
zones of inhibition was carried out using agar well diffusion methods. 
At 15% w/v concentration, Mangifera	indica showed the highest zone 
of inhibition ranging from 8.00 - 18.00 mm while the least zone of 
inhibition was recorded in 5% w/v concentration at values of 6.00 - 
8.20 mm. No zone of inhibition was recorded in Fusarium	oxysporium	
and	Sclerotium	rolfsii at this concentration. More so, Delonix	regia 
showed the highest zone of inhibition ranging from 10.00 - 12.20 mm 
at a concentration of 15% w/v. While the least zone of inhibition was 
recorded in 5% w/v concentration at values of 4.20 - 5.40 mm and 
no inhibition was recorded in Fusarium	oxysporium	and	Sclerotium	
rolfsii. This study shows the prospect of wood ash extract as a potential 
antifungal agent against fungal plant pathogens which have caused 
great economic loss to agricultural crops.
Keywords: Wood Ash, Plant Pathogens, Biological Control, Toxicity 
Tests, Antimicrobial Assay
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Teaching Arabic in Bangladeshi Universities: A Study on 
International Islamic University Chittagong

A.K.M Bodruzzaman
 

Abstract

Arabic as an international language is taught all over the world, 
especially in Muslim countries, to understand the Holy Quran and 
Sunnah whether the mother language is Arabic or not. Although 
Bangladesh is not an Arab country, it has a historical relationship 
with the Arabic language from the very early time when Arab 
preachers came to Bengal to preach Islam therein. After long run 
now, Bangladesh has become the 4th largest Muslim country in the 
world and there are being taught many compulsory Arabic courses in 
the primary and secondary level students in all the religious schools 
and colleges, On the other hand, at the tertiary level, Arabic is also 
considered an important subject since some university offered two 
(B.A. Honors and Masters) courses in Arabic and Islamic Studies. If 
we notice the universities of Bangladesh considering their teaching 
Arabic, International Islamic University Chittagong (IIUC) will be 
in the best position in this regard. This Islamic University offered 
some mandatory Arabic courses which have to complete all schools 
(School of Arts, School of Business, School of Science and School 
of Shariah), students, according to the university course curriculum 
policy and mentionable that the medium of instruction of the school 
of Shariah and Islamic studies is Arabic. In this paper, the research 
focuses on how IIUC plays a crucial role in teaching classical Arabic 
and sharing knowledge in Bangladesh through their compulsory 
Arabic course curriculum. The paper also will shed light on the 
problems and prospects of teaching Arabic in tertiary education in 
Bangladesh.
Keywords: Teaching Arabic, IIUC and Medium of instruction
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Challenges of Financing Healthcare in Ghana: Evidence 
from the Oguaa Mansin Mutual Health Insurance in Cape 

Coast, Ghana

Mohammed Abdul-Latif

Abstract

The study sought to examine the challenges of financing the Oguaa 
Mansin health insurance scheme. A descriptive qualitative research 
design was adopted and a sample size of 12 respondents was used 
out of 15. This is because the assistant director, the public director 
and one secretary were on official duties outside the country during 
the time of the interview.  Interview guide was used to collect the 
data. Data was analysed manually using themes developed in line 
with the research questions. The study found that means of financing 
the scheme includes mass registration, social health insurance 
strategy and direct taxation strategy. Challenges mentioned were 
maturation time, frustration, card collection, and drugs covered by 
the scheme. Managers mentioned too many exempts from the scheme 
and inability to identify the true poor in the informal sector as key 
challenges. Subscribers recommended that the scheme should be free 
from politics, diseases covered must be widened, and maturation time 
must be reduced. How long will Government continue to sponsor the 
scheme? Alternative but sustainable measures must be found. With 
regards to the conclusion, the study recommended that, the scheme 
should intensify its public education to enroll more members and 
increase its membership base.
Key words: National Health Insurance Scheme, Challenges, Social 
health Insurance, Oguaa Mansin, Ghana
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Ekonomik Büyüme ve Nükleer Enerji Tüketimi Arasında 
İlişki: Bir Panel Veri Analizi

Abdulhanan Zarify - Muhammet Yunus Şişman

Özet 

Enerji, özellikle de nükleer ve yenilenebilir enerji politikaları ülkelerin 
ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu 
çalışmada, ülkelerin alternatif enerji kaynaklarının ülke ekonomileri 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, mevcut enerji çeşitliliği 
bakımından en kapsamlı olmaları bakımından dünyada nükleer 
reaktöre sahip olan veya nükleer enerji üreten 28 ülkeyi kapsamaktadır. 
Araştırma kapsamındaki ülkelerin yenilenebilir enerji, fosil yakıt, 
elektrik tüketimleri ve ekonomik büyümeleri arasındaki ilişki 1995-
2017 yılları arasında panel veri analizi çerçevesinde incelenmiştir. 
Çalışma sonuçları, nükleer enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi 
ve elektrik tüketimi ile söz konusu ülkelerin ekonomik büyüme 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki var olduğunu ortaya koymuştur. 
Araştırmada dikkati çeken önemli bulgulardan birisi her bir enerji 
türünün büyüme ile olan ilişkisinin farklılık göstermesi olmuştur. 
Özellikle, fosil yakıtların büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olmamasına karşın alternatif enerji kaynaklarından yenilebilir enerji 
ve nükleer enerjinin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı ve pozitif 
etkisi olması bu enerji kaynaklarının önemini ekonometrik olarak da 
göstermiştir. Sonuç olarak, bu anlamlı ilişkiyi göre, sanayileşmek ve 
büyümeyi hedefleyen ülkelere nükleer enerji ve yenilenebilir enerji 
alanlarında yatırım yapılmasını önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji, Ekonomik 
Büyüme, Rassal Etkiler Panel Veri Analizi
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Su Kaynakları Yönetiminde Politikalar ve Sorunlar: 
Etiyopya Örneği

Awol Kedir Jewaro - Prof. Dr. Osman Çetinkaya

Özet

Su kaynaklarının, toplumun refahının korunmasını amaç edinerek, 
ekonomik ve teknik kriterlere uygun biçimde tarihi süreçte insanı 
ihtiyaçları, tarım ve endüstri sektörleri için tahsis edilmektedir. Su 
kaynaklarının yönetimi sürdürülebilir kalkınma, sosyo-ekonomik 
gelişme, enerji ve gıda güvencesinin sağlanması, sağlıklı ekosistemler 
ve insanın hayatta kalması için kritik öneme sahiptir. Ancak son 
yıllarda su kaynakları ve yönetimi, tüm dünyada karmaşık ulusal 
ve uluslararası su politik çatışmalar, sosyal ve çevresel problemler 
nedeniyle birçok sorunlar karşı karşıyadır. Bu çalışmada su kaynakları 
yönetiminde derin sorunlar yaşayan Afrika ülkesi Etiyopya örneğinde 
sınır aşan su kaynakları, hidro-politik sorunları, kaynakların tahsisi ve 
yönetimi ele alınmaktadır. Ayrıca Etiyopya’da su kaynaklarının mevcut 
durumu, potansiyeli ve sorunları da tartışılmaktadır. Tarihi boyunca 
Nil Nehri’nin kullanım ve tahsisi ile ilgili anlaşma ve uygulamalar ele 
alınmakta ve sorunlar değerlendirilmektedir. Sorunların çözümü için 
su kaynaklarına yönelik genel politikalar ve Birleşmiş Milletlerin su 
ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşabilmek için öngördüğü 
yaklaşımlar ve Nil Nehri anlaşmazlıkları ile ilgili çözümler üzerinde 
durulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Etiyopya, Sınır Aşan Su Sorunları, Su 
Kaynakları, Su Politikaları, Su Sorunları, Su Yönetimi
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The Process Of Making ‘Arabic Language As Language 
Of Science (A Process For Creating A Global Empire And 

Civilization)

Abdullah Farrahi - Bagher RastakhizBaghan

Abstract

The main problem in this article is to understand how ‘Arabic 
Language changed into Science Language in a new empire after 
developing geographical borders. Our hypothesis is based on this idea 
that the process of changing ‘Arabic language into Science language 
happened in order to expose to intralingual challenges and crises, 
and in contact to other languages, among scientists, particularly, 
syntacticians, jurists, theologians, and philosophers; and finally, this 
process achieved to its climax in the first age of Abbasid dynasty. Our 
method in understanding the historical propositions in this article has 
been based on explanatory-intellectual method. The first important 
step in the stabilization of ‘Arabic language and the conversion of this 
language into a standard language among faithful Muslims was taken 
by transmitting through the ignorance poetry to Qur’ānic revelation; 
the first consequence of this event was the emergence of the science 
of reciting and writing by ‘Arab Muslims. With the expansion of 
geographical boundaries of Muslims, the necessity to formulate 
‘Arabic language as the formal language was recognized by Muslims, 
new-Muslims, and non-Muslims, and linguistics became one of the 
main interests of scholars and scientists within the realm of Islam 
so that, the human was referred to as speaking and rational animal. 
But the first governmental steps towards a translation movement were 
taken by the Calif Hishām ibn ‘Abd al-Malik, which was intended 
to establish a new Bureaucratic system through the translation 
of Persian works on governance. But translation as an inclusive 
movement, which was carried out with great enthusiasm by scholars 
and scientists within the Islamic empire, is certainly related to the first 
era of Abbasid. Translations were also mainly done by people like Ibn 
al-Muqaffa‘, or institutions such as “the House of Wisdom” (Bait al-
Ḥikmah) from Greek, Syriac, Persian, and Sanskrit into ‘Arabic. 
Keywords: Arabic Language, Islamic Empire, Translation Movement
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ilgili İnançlar
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Polad Alikhanlı

20. Yüzyılın başlarında Azerbaycan`da 
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Gulsara Akimkanova Sosyal Medyada Reklam: Türkiye’de 
Yayınlanan Ampirik Kanıtların 
İncelenmesi 
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Technical Efficiency Of Commercial Banks In The Gambia: 
An Empirical Analysis From 2005 to 2009

Bubacar Malang Fatty

Abstract

This study examines overall technical efficiency of commercial 
banks in the Gambia from 2005 to 2009. Also, the study examines the 
influence of banks’ specific characteristics on efficiency measures. Two 
stages of efficiency analysis are applied in this study. In the first stage, 
the study employs Data Envelopment Analysis (DEA) methodology 
to evaluate the overall technical efficiency which decomposed to 
pure technical efficiency (PTE) and scale efficiency (SE), under the 
assumption of Constant Returns to Scale (CRS) and Variable Returns 
to Scale (VRS). The study employs two inputs (operating expenses 
and total deposits) and two outputs (loans and advances and income) 
based on intermediation approach. The second stage of the study uses 
Tobit Regression Model to examine the influence of banks’ specific 
characteristics (i.e. banks size, profitability and market power) on 
efficiency measures. The results from DEA indicate that the majority 
of Gambian banks are fully efficient in terms of PTE, under the 
assumption of VRS. Moreover, it is found that the main source of 
inefficiency of CBs in the Gambia from 2005-2009 is technical and 
scale inefficiency. The study found that Trust Bank Limited (TBL) is 
the most efficient bank in the Gambia during the five years period, 
while International Commercial Bank (ICB) was found to have the 
lowest efficiency level in the same period. The results from linear 
regression analysis indicate that only bank’s size is significantly and 
positively associated with TE and SE, while both profitability and 
market power were negatively associated to TE and SE.
Key Words: Technical Efficiency. Commercial Banking. DEA. The 
Gambia
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Arnavut Kültüründe Taş Kültü ile İlgili İnançlar

Fatma Shehu

Özet

Doğanın bir parçası olan taş ve kaya yüzyıllardır insanların dikkatini 
çekmiştir. Taş ve kaya kültünde taşın şekli, büyüklüğü hatta rengi bile 
önemlidir. Taşın şekli ve rengi neye benziyorsa o adıyla anılırdı. Taşın 
büyüklüğü ise o taşın yüksek derecelere ulaştığını düşünmüşlerdir. 
Günümüzde bazı dini, maneviyatı yüksek olan kişiliklerin bastığı ve 
dokunduğu taşlar kutsal olarak kabul edilir ve ziyaret edilir.
Arnavutlar arasında, Avrupa ve Dünya'nın diğer halklarında olduğu 
gibi, taşa yönelik özel bir kült vardı; belli özel taşların doğaüstü 
özelliklerine inanılarak onlara yönelik özel ibadetler geliştirilmiştir. 
Taşın ayrılmaz bir parçası olduğu ayinler ve manevi yaşam 
uygulamaları vardı. Bu inanç ve ibadetler, portatif olan taşların yanı 
sıra tabanı derinliklerde veya kayalık kütlelerde bulunan değişik 
boyutlardaki taşlara yönelikti. 
Bu makalede, Arnavut kültüründe taş kültü etrafında oluşan inançları, 
ayin ve ritüele ilgili törensel uygulamaları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Taş, Kült, Ritüel, İnanç
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20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan`da İlk Anadilli Basın - 
Şark-i Rus

Goshgar Baylarov - Polad Alikhanlı

Özet

Birinci bölümde 20. Yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası`nda ve 
Azerbaycan`da olan siyasi durum, Şark-i Rus gazetesinin yayına 
başlaması ve büyük aydın Muhammed ağa Şahtatlı`nın uzun süredir 
Azerbaycan`da olmayan anadilli basını nasıl oluşturabildiği hakkında 
kısa bilgi verilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde Şark-i Rus gazetesinin siyasi ideolijisi, 
kültürel yazıları, kısacası bir gazete olarak içeriği analiz edilmiştir. 
Muhammed ağa Şahtahtlı Şark-i Rus`un birinci sayısında yayınlanmış 
"Niyet ve Meramımız" başlıklı makalesinde gazetenin fikri yönü, 
hangi idealler uğruna mücadele edeceği hakkında basit bir dille 
yazmıştır ki, Şark-i Rus`un meramı halkın bilgilenmesine, fikirlerinin 
aydınlanmasına, dolayısıyla kültürel gelişimine hizmet etmektir.
Muhammed ağa Şahtatlı ve Ahmet Ağaoğlu arasında yapılan ve 
gazetede yer alan polemikler de çalışmanın araştırma konuları 
arasında kendisine yer bulmaktadır.
Çalışmanın Sonuç kısmında gazetenin kapanması ve bunun nedenleri 
belirtilmiştir. Gazetenin kapanmasında kişisel faktörlerin, ona karşı 
yönelik sert eleştirilerin rolu araştırılmıştır.
Çalışmada arşiv belgeleri, kitaplar ve akademeik makaleler kaynak 
olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çarlık Rusyası, Anadilli Basın, Şark-i Rus, 
Muhammed ağa Şahtatlı, Ahmet Ağaoğlu
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Çalınmış Libya Baharı

Gulnora Saidakhmedova

Özet

2010 yılının sonu ve 2011 yılının başlarında Orta Doğu devletlerinde 
bir anda patlak veren Arap Baharı ve Arap Krizi olarak isimlendirilen 
ayaklanma, protesto ve yönetim değişikliklerinin dalgası Tunus ve 
Mısır’dan sonra Libya ülkesine de sıçradı ya da önceden planlanıp 
bekleyen isyancılar Arap Baharı etkisinde ortaya çıktı. 42 yıl boyunca 
yönetimi elde tutmayı başaran ve Libya’nın refah düzeyini iyi 
dereceye getiren Muammer Kaddafi, ilk başta yönetimi terk etmemek 
için devrime karşı çok direndi, ama isyancılar dış ülkelerden destek 
aldıktan sonra ve işin içine BM ve NATO ülkeleri girdikten sonra 
kaçmak ve gizlenmek zorunda kaldı. Ardından memleketi Sirte'de 
Ulusal Geçiş Konseyi birlikleri tarafından yakalanmış ve sonra da 
öldürülmüştür. Tunus’ta ve Mısırda yaşananlar sert çatışmalara sahne 
oldu. Ayaklananlar yönetim ve yöneticileri değiştirmeyi başarabildi, 
Libya’da yaşananlar ise bir iç savaşa dönüştü ve uluslararası askerî 
müdahaleye yol açtı. Neticede Libya parçalandı. Parçalanan Libya’da 
şu anda iki taraflı hükümet sorunu ortaya çıkmıştır ve hala çatışmalar 
devam etmektedir. Farklı dış ülkeler tarafından desteklenen iki taraf 
birbiri ile savaşmaya devam eden Libya’da, Kaddafi sonrası henüz 
istikrar sağlanamadı. Arap Baharı Libya Kışına döndü.
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Tunus, Mısır, Libya, NATO 
müdahalesi, Birleşmiş Milletler
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Sosyal Medyada Reklam: 

Ampirik Kanıtların Gözden Geçirilmesi

Gulsara Akimkanova

Özet

Bu makale, sosyal medyada reklamcılıkla ilgili akademik ve ampirik 
araştırmaların güncel bir incelemesini sunmaktadır. Çalışma için 
Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez) veri tabanı arandı ve 53 ilgili çalışma 
belirlendi. Belirlenen çalışmaların bulguları, ortaya çıkan dört tema ile 
düzenlenmiştir: sosyal medyada reklam kullanımı, tüketici tutumları, 
sosyal medya alışkanlığı ve marka. Araştırılan konuların ve önemli 
sonuçların yanı sıra, her makale ile ilgili yayın yılı, araştırma yöntemi, 
örneklem, ölçülen yapılar ve analiz şekli incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Reklam, Ampirik Kanıtlar, Web 2.0
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Hussein Shukur Kuzey Irak’ta Yaşayan Millet Türk 
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İsmail Seyrek
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In Turkey 
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İncelenmesi 
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2018 Tweet Of Doublıng Tarıffs: An 
Event Study Analysıs
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Kuzey Irak’ta Yaşayan Millet Türk Müdür Türkmen Midir?
Hussein Shkukr

Özet 

Türkmeneli bölgesinde en çok tartışılan konulardan biri olan bizim 
Türk veya Türkmen olmamızdır. Türk kelimesi bilim adamına göre 
ilk olarak Orhun yazıtlarında görünmektedir. Ancak bazı bilginler 
Türk kelimesinin daha eski metinlerde olduğunu iddia etmektedirler 
örneğin Asya Çivi yazılarında "Tourki" , Asurca Çivi yazısında ise 
"Turukku",  Ünlü tarihçi Hammer, Tevrattaki Togharma adının 
Türk olduğunu söylemektedir. İslam veya Arapların Türkler ile 
teması önce Hz. Ömer, sonrası Hz. Osman zamanında olup da her 
Türkçe konuşana "Türk" demeye başlamışlar. Türklerin nereden 
geldikleri hakkında en yaygın rivayet ise Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın 
Şecer-i Terakime'sinde, Türklerin Nuh peygamberin oğlu Yafes'in 
oğlunun ismi Türk olup Tufan'dan sonra onu kuzeye göndererek 
yerleşmiş. Türkmen kelimesinin anlamı ise J.V. Araic'a göre Türk 
ve Kuman sözcüklerinden gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut ile Ebu'l 
Gazi Bahadır Han'a göre ise Zülkarneyn'in Balasagun'a gidip de 
sadece 22 Türk gördüğünde onlara "Türkmaned" demiştir. Necip 
Asım'a göre Türkmen'deki (men-man) eki adam anlamına gelir. İslam 
Ansiklopedisindeki bilgilere bakılacak olursa; Türkmen kelimesinin 
Türklerin İslam'ı kabulünden sonra ortaya çıkmaktadır. 13. Yüzyıldan 
sonra Türkçe konuşan halka hem Türk hem de Türkmen denmeye 
başlandı. Göçebe olana Türkmen, yerleşiklere ise Türk denildi. Son 
zamanlarda Türkmen'in tarihi ile ilgili araştırmalarda, Türkmen 
kelimesinin Türk-İman'dan gelmesini söylemektedirler ki Müslüman 
olan Türk anlamına geliyor. Irak Türklerine neden Türkmen 
denmektedir. Birçok kaynağa göre Türkmen kelimesinin ortaya 
çıkışı 11. Yüzyıldan sonradır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi İslam 
Ansiklopedisinde 13. Yüzyılda ortaya çıktığını söylemektedir. Fakat 
Türklerin Irak'a ilk gelişi 7. Yüzyıldadır. Ondan sonra da 10. Yüzyıl 
Selçuklular ve 15. yüzyılda Kanuni ile büyük göçler olmuş. Türk 
sözcüğünün anlamları (Kuvvetli, güçlü, ter edilmiş, cesaret, olgunluk 
çağı vs) Türkmen sözcüğü ise ( Türk’e benzeyen, Türk eri, Türklük, 
kocaman, Tüccar) anlamını vermektedir. Terimleri inceledikten sonra 
Türkmen kelimesi; Türk kelimesinden türemektedir. Bazen de Türk 
ve Türkmen terimlerinin anlamları birbirlerine çok yakın olup bazen 
de aynı anlama gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Türkmen, Müslüman, Irak, Oğuz
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The Determinant Of Exchange Rate In Turkey

Ismael Mohammed Nasir - İsmail Seyrek

Abstract

This study aims to investigate the macroeconomic determinant of 
exchange rate in turkey. The dataset that we use in the analysis is 
within the period 2006Q1- and 2018 Q4. In this research the stationary 
analysis of the series is determined by the Augmented Dickey Fuller 
Test (ADF) and the PP (Phillips-Perron test) unit root tests. The study 
employed the econometric analysis such as Vector Autoregressive 
(VAR) Method; Johansen co-integration test is used to determine 
whether there is a long-term relationship between variables. The 
coefficients of the long run relationship between the variables are 
estimated by the Vector error correction model (VECM).
The ADF and PP unit root test results show that the series are stationary 
at first difference (I1). According to Johansen co- integration 
test results, it has been found that there is a long-run relationship 
between the variables involved in the analysis. From the Johansen 
normalization result in the long run Trade Openness (LNTROPP), 
Reel GDP (LNRGD) and money supply (LNM2) has a positive 
impact while foreign direct Investment inflow (LNFDIINFLOW) and 
consumer price index (LNCPI) has negative impact on (LNREER) on 
average Ceteris paribus. The coefficients are spastically significant 
at 5% level. Finally, The null hypothesis (r = 0) that there is no co- 
integration relation between variables is rejected against the alternative 
hypothesis that there is a co-integration relation in the model. 
Keywords: Exchange rate model, exchange rate determinant, VAR, 
Johansen Co-integration analysis, VECM, Turkey



250

B
ild

ir
i Ö

ze
tl

er
i

Household Budgeting: A Case Study of Gwale Local 
Government Area

Kamal Tasiu Abdullahi

Abstract

Household forms part and parcel of the economy regardless of its 
size. From the economic point of view, the household contributes to 
the economic activities of a country such as production, exchange, 
and consumption of goods and services. At the microeconomic 
level, in a two-sector model, there is a positive correlation between 
household and economic development due to the contribution it 
makes in the provision of raw materials, services, and job creations. 
The differences of the standard of living of a household which is 
attributed to basic necessities, resources available for consumption, 
and the cost of purchasing what is needed to satisfy the household 
needs to result in the need for household budgeting. Well-Planned 
budgeting can realistically be regarded as a wise decision to take 
because it gives a roadmap on how much money will be spent and how 
much can be saved. It also serves well for people with low income or 
salary to manage what they have and live according to their earnings. 
However, in most cases, the idea of household budgeting is seen as a 
misconception especially in developing countries, Nigeria included, 
and this is related to either lack of knowledge or the economic hardship 
they experience. This main purpose of this paper is to find out how 
significant household budgeting is in Gwale Local Government Area 
of Kano State, Nigeria. To carry out this study, 50 questionnaires will 
be administered, and based on the findings; the conclusion will be 
derived to see the impact of household budgets. 
Keywords: Household, Budgeting, Household budgeting, Income, 
Expenditure
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1960’lı Yıllarda Türkiye ve Kazakistan Sinemasında Çocuk 
İmgesi

Kımbat Akhaeva
 Özet

Hayatımızın sosyoloji, politik, kültürel problemlerini hangi taraftan 
ele alsak bile gelecek nesile miras olacağı kuşkusuz. Her dönemin 
belli depremi sadece yetişkinleri değil hayata yeni adım atlayan 
‘saf, geleceği’ simgeleyen çocukların dünya görüşünü değiştirmiştir. 
‘Gelecek – yetişkinlerin elinde’ ata sözü boş söylenmesi demektir. 
Her bilimsel vatandaşın gelecek nesile sağ kültür mirasını temsil 
etmesi farzdır. Sinema dili çok güçlüdür. Bugüne kadar saklanan 
çocuk filmleri depolanmıştır ve tarihi keşfetmemize olanak verir. 
Bu eserde 21.yüzyıldaki yetişkin, ebeveynler nasıl bir bakışta 
büyüdüler sorusuna yanıt vermeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Türk 
ve Kazak sinemasında çocuk imgesi irdelenecektir. 1960’lı yıllarda 
ekrana yansıyan Hulki Saner’in ‘‘Ayşecik canımın içi’’ ve Abdolla 
Karsakpayev’in ‘‘Benim adım Hoca’’ filmleri sosyal, kültürel, politika 
bakışlardan analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İmgesi, Türk Sineması, Kazak Sineması, 
Ayşecik Canımın İçi, Benim Adım Hoca 
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Uluslararasılaşma Sürecinde Nan Lin’in 

Sosyal Sermaye İncelenmesi

Majed Almatari

Özeti

İşletmelerin hedeflerini gerçekleştirmek ve kaynaklarına kolayca 
ulaşılmak üzere Entelektüel Sermaye (beşeri, kültürel, teknoloji, örgütsel 
veya sosyal sermaye) önemli bir rol oynamaktadır. Son 40 yılda Pirre 
Bourdieu, James Coleman, Ropert Potnam ve Nan lin’in çalışmaların 
sayesinde sosyal sermaye kavramı gelişmiştir. Amerika’daki Duke 
Üniversitesinde Çin etnik kökenli Profesör Nan Lin’in araştırmalarında, 
sosyal sermaye ile firmaların kar kazanması arasındaki ilişkiye yer 
vermiştir. Ona göre sosyal sermaye insanlar arasındaki ilişkilerde 
yatırım sürecidir. Bu makalede kavramsal çerçeve olarak sermaye ve 
sosyal sermaye kavramları tartışılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki ihracat 
yapan firmalarına birkaç öneri verilmiştir. Bu makalenin amacı 
uluslararasılaşma sürecinde sosyal sermayede neden yatırım yapılması 
gerekli sorusuna cevap vermeye araştırılmıştır. Literatür taramasından 
sosyal sermaye ve sosyal ilişkilere yatırım yaparken bilgi yaratılması 
ve kaynakların ulaşılması kolaylaştırır. Küreselleşme sürecinden dolayı 
sınır ötesine ihracat ve ithalat faaliyetleri oldukça artırılmaktadır. 
Küresel rekabet ortamında firmaların stratejilerinde sosyal sermaye 
odaklanmasıyla rekabet avantajı kazanabilir. Bununla beraber sosyal 
sermaye ekonomik gelişmelerde katkı bulunmaktadır. Çünkü sosyal 
sermaye ve sosyal iletişim ağlarının işletmenin performansına destek 
verir ve olumlu bir şekilde etkilenebilmektedir. Sosyal ilişkilerin 
kurulmak sürecinde özellikle uluslararası firmalarla güven derecisini 
arttırılmak için grup olarak iletişim oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca 
ihracatçılar modern sosyal medya Facebook, Twitter, Youtube vb. 
kullanmalıdır. TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin ihracat 
hacmi, ithalat hacmine göre 55 milyar dolar daha azdır. Bu dış ticaret 
açığının nedeniyle döviz krizi bulunur. Bu yüzden Türkiye’nin ihracat 
rakamları arttırılması gerekiyor. Dolaysıyla Türkiye’deki firmalar 
uluslararası pazarlarda sosyal ilişkiler ve ağlarının kurulması büyük bir 
biçimde faydalanmasını sağlar. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Nan lin’in Sosyal Sermaye, 
Yatırım, İhracat, Türkiye
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Turkish Steel Producer Companies Reaction to Trump's 
August 10, 2018 Tweet of Doubling Tariffs: An event Study 

Analysis

Suadiq Mehammed Hailu

Abstract
Stock markets are reacting to different events that happened inside 
or outside the company. The dissemination of information on social 
media is one of the events that affecting the performance stock 
market. The main aim of this paper is to examine the reaction of 
steel producer companies listed in Borsa Istanbul to Trump's tweet of 
doubling tariffs on steel products importing from Turkey to the US on 
August 10, 2018. Event study methodology was applied to analysis 
the study. The historical stock price data was collected from Yahoo 
Finance for five big steel producer companies, 5 days before and 5 
days after event day. The sample companies in this study are Çemtas 
Çelik Makina Sanayi ve Ticaret (CEMTS), Eregli Demir ve Çelik 
Fabrikalari (EREGL,Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret(GENTS), 
Iskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) andKardemir Karabük Demir 
Çelik Sanayi ve Ticaret(KRDMD). The market model was used to 
determine the abnormal stock return. A t-test was used to examine 
the significance of abnormal return returns of these five companies, 
and BIST100 used as the market index.  The finding shows that, 
from the sample companies under study; CEMTS, EREGL, GENTS 
and KRDMD stocks are not significantly affected by Trump’s 
tweet. ISDMR was the only stock among the samples that affected 
negatively and significantly with t-statistic (-2.18) at 5% significance 
level. In general, these finding indicated that Trump’s Tweet was not 
significantly affected the performance of Turkey’s steel producer 
companies listed in Borsa Istanbul. 
Keywords: Abnormal Return, Market model, Social media, Stock 
market, Tariff, Twitter
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Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
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Large-Area Chemical Vapor Deposition 
of Monolayer MoS2 on Glass Substrates 
as a Prototype for Transition Metal 
Dichalcogenides
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A Real Time Object Detection Usıng Opencv And 
Tensorflow

Abutaleb M. S. Khery - Ahmed M. A. Alı - Adem Alpaslan Altun

Abstract

In recent years, as the technology gets developed, the field of 
computer vision has been expanded rapidly and successfully. Some 
of these successes have come from applying machine learning (ML) 
methods in solving computer vision problems. While others have 
come from developing new methods and models for computer vision 
issues. The main purpose of computer vision is understanding and 
analyzing the digital images’ contents. That’s why in computer vision 
systems, the ability of object detecting was one of the most important 
challenges. The importance of object detection came from that, if an 
object is detected, it gives a chance to get additional information about 
detected object as well as the scene. These information can be simple 
or detailed information. In this paper, we develop a TensorFlow based 
real-time object detector using OpenCV. In our case study, we used 
a Raspberry Pi to perform a real-time object detection task from the 
Pi camera. In addition, we explain general concepts, practices and 
methods that related to object detection technique. 
Keywords: Machine Learning, Object Detection, Computer Vision, 
Tensorflow, Opencv
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Characterization Of Some Coksfoot  (Dactylis Glomerata 
L.) Ecotypes From The Natural Rangelands Of Eastern 

Anatolia

Ahmad Nabhan - Ösmetullah Arvas

Abstract

Coksfoot (Dactylis	glomerata L.) is one of the most important forage 
grasses which used as a cool-season persistent and perennial forage 
grass in Turkey, and many other countries that have temperate and 
cold climates.  This research was carried out during 2018 growing 
season in Eastern Anatolia region in Turkey, which is a gene center 
and home of many rangelands and forage crop species. The research 
aimed to determine some morphologic characteristics of natural 
coksfoot  (Dactylis	 glomerata L.) which were collected from 20 
different locations of Eastern Anatolia in 2018. The results of this 
study showed large differences to the numbers of the tiller/plant, plant 
height, blade width for flag leaf, blade length for the flag leaf, spikelet 
length,  internode length, panicle length, 1000 seed-weight,  these 
traits were ranged between 1 to 35. 45 to 150 cm,  1.5 to 7 mm, 2.40 
to 23 cm,  3.7 to 10.10 mm, 6.2 to 33 cm, 2.8 to 20,5 cm , 0.30-1.20 
g, respectively. Based these findings, it will be possible to exploit the 
useful genotypes for good traits in the  future breeding programs
Keywords: Dactylis	glomerata , Coksfoot, Morphological Character, 
Characterization, Eastern Anatolia
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Bentonitin Geopolimer Üretiminde Kullanılabilirliğinin 
Araştırılması

Aigul Kabirova - Mucteba Uysal - Orhan Canpolat - Furkan Şahin  
Yurdakul Aygörmez - Mukhallad Almashhadani - Selim Pul

Özet

Günümüzde, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak karbondioksit 
(CO2)’in atmosfere salınması nedeniyle küresel ısınma ve çevre 
korunması dünya çapındaki öncelikli hedefler olarak belirlenmektedir. 
Çevre, karbondioksit emisyonun oldukça azaltılması, atık ve yan 
ürünlerin depolanmasından kaçınılması ile korunmalıdır. Dolayısıyla, 
yeni çevre dostu yapı malzemelerinin araştırılması ve uygulanılması 
geleceğimizin garantisidir. Bu tür malzemelerin biri geopolimerlerdir.  
Geopolimerler; kalsine edilmiş kaolin, zeolit ve bentonit gibi 
doğal malzemeler ve (veya) kömürün yanması sonucunda oluşan 
cüruf ve uçucu kül, boksitlerden alüminyum üretimi sırasında 
ortaya çıkan kırmızı çamur gibi sanayi atık maddelerin su camı 
(Na2O(SiO2)n veya K2O(SiO2)n), sodyum hidroksit (NaOH) veya 
potasyum hidroksit (KOH) gibi çözeltiler ile tepkimesi sonucu elde 
edilmektedir. Geopolimerler, analog malzemeler ile kıyaslandığında 
bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir. Çalışmada, laboratuvar şartlarında 
çeşitli derecelerde kalsine edilen bentonit (metabentonit) ile üretilen 
geopolimer harçların daha ileri araştırmalarda kullanabilirliği 
tartışılıyor.  Ayrıca, 650 oC ve 900 oC derecelerde kalsine edilen 
bentonitin metakaolin ikame edilmesi ile üretilen geopolimer harçların 
basınç dayanımı değerlerinin arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Geopolimer Harç, Bentonit, 
Metabentonit, Metakaolin, Çevre Dostu Malzeme, Yeşil Malzeme
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Design a Fuzzy and Vector Controller for the Induction 
Motor in Simulink

Maimaijiang Aishan

Özet

Bu makale, endüksiyon motoru vektör hız kontrolü için kompakt bir 
yumuşak bilgi işlem bulanık mantık kontrol sistemi sunar. Asenkron 
motorun hız kontrolü, maksimum tork ve verim elde etmek için daha 
önemlidir. Kontrol stratejisi, endüksiyon motor besleme kaynağının 
voltaj frekans oranını sabit tutmaktan oluşur. Bulanık mantık 
denetleyicisi, geleneksel PI hız denetleyicisine kıyasla nispeten iyi 
bir performans elde etmeyi önerdi. Yumuşak bir hesaplama tekniği 
- Asenkron motorun minimum kayıpla daha iyi hız kontrolü için 
bulanık mantık önerilmiştir. Bu yazıda bulanık mantık tabanlı bir 
hız kontrol sistemi sunulmuştur. Önerilen denetleyici MATLAB 
/ SIMULINK yazılımı ile tasarlanmıştır ve DC motor hız kontrolü 
dahil çeşitli çalışma koşulları için test edilmiştir. Sonuçlar makalede 
önerilen kontrolörün daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Simulink, Yumuşak hesaplama, Bulanık Mantık 
Denetleyici, Vektör Kontrol, Asenkron Motor
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Large-Area Chemical Vapor Deposition of Monolayer MoS2 
on Glass Substrates as a Prototype for Transition Metal 

Dichalcogenides

Yahaya Shehu - Feridun Ay - Nihan Kosku Pergoz

Abstract

Transition metal dichalcogenides have received massive attention 
recently due to their transition from indirect (in bulk) to indirect 
when confined to a monolayer. Their unique properties, such as 
photoluminescence of ~ 104 and absorption coefficient of ~106 cm-

1, make them suitable in electronic and optoelectronic applications. 
However, the growth of large-area TMDs is one of the challenges 
inhibiting their commercial-scale production. Chemical vapor 
deposition (CVD), the most cost-effective bottom-top approach, has 
shown promising results to overcome this challenge. Recently, larger 
monolayer TMDs flakes have been achieved by switching from using 
SiO2/Si to using Glass substrates in the CVD experiments. Herein, by 
using MoS2 as a prototype, we demonstrated the growth of a large-area 
monolayer TMDs on glass substrates by CVD method reaching the 
length of ~ 518 µm. We observed the change in the size and shape of 
the MoS2 flakes as a function of distance from the MoO3 precursor and 
attributed it to a strong temperature gradient of the CVD system. By 
analyzing our Raman, photoluminescence, and AFM characterization 
results, we confirm the monolayer nature of the grown MoS2. The 
heterogeneity and locations of the A exciton, B exciton, and A- on 
the monolayer MoS2 flakes were discovered by deconvolution of the 
integrated photoluminescence map. This work provides an insight 
into the way forward to commercial-scale production of monolayer 
TMDs for cost-effective electronic and optoelectronic applications.
Keywords: 2D Materials, MoS2, Optoelectronic, Glass Substrate, 
Raman Spectroscopy, Photoluminescence Spectroscopy, Atomic 
Force Microscopy, Excitons
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Chemical and Morphological Effects of Humic Acid on 
Cotton Plant Growing under Salinity Stress Conditions

Mohammad Alobaidy - Ahmed Hussien Hanafy Ahmed

Essam Darwish

Abstract

This experiment was carried out in the wire house as well as in the 
Plant Analysis Lab. of the Plant Physiology Section, Faculty of 
Agriculture, Cairo University, Giza, Egypt, during the two successive 
seasons (2011 and 2012) to determine the effects of humic acid (HA) 
foliar applications on the growth, yield and chemical composition of 
Egyptian cotton (Gossypium	barbadense L. cv. Giza 90) plants grown 
under saline soil conditions. A mixture of soil, clay: sand (1:1), was 
used as a plant growing media. Three different doses of humic acid 
(0, 1 and 2%) were sprayed on plants; plants were sprayed eight times 
started at the day 45 after planting and repeated every 15 days. Before 
sowing cotton seeds, 0, 3000, 6000 and 9000 ppm of salt mixture 
(2 NaCl: 2 CaCl2: 1 MgSO4) were added into soil mixture in each 
pot. Salinity caused a significantly and gradually decreases in the 
growth characters, yield and its components, and activities of IAA 
and free GAs by increasing salinity level while salt stress increased 
ABA activity. Applications of HA positively affected cotton growth 
and yield under salt stress conditions. These treatments resulted in 
increase in morphological characters e.g., (plant height, number 
of leaves/plant, leaf area/plant, number of fruiting branches/plant, 
number of flowers/plant, shoot dry weight and root dry weight). 
Also, HA increase chemical constitutes related to salt tolerance e.g., 
activities of IAA and free GAs while activity of ABA was decreased. 
as well as lint percentage were decreased. As a result of promoting 
growth induced by previous foliar applications, yield components 
e.g.; number of total bolls, number of closed bolls and seed cotton 
yield increased. Generally, humic acid at 1% applications recorded 
the highest values of growth and yield characters. 
Keyword: Cotton, Salinity, Humic Acid, Growth Characters, Bioassay 
Of Plant Hormones, Yield
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Conservation Laws for a generalized CH equation

Mohanad Alaloush

Abstract

In this work we study a generalized CH equation 

where a, b and c are arbitrary constants. In nonlinear science, 
conservation laws are of fundamental importance, and they indicate 
in an isolated physical system that a particular property is measurable 
(such as mass, momentum, or charge) as the system evolves over time. 
In order to solve evolutionary equations, the study of conservation 
laws of the KdV equation was a milestone in the exploration of 
some techniques including Miura transformation, Lax pair, inverse 
scattering transformation and bi-Hamiltonian structures. In the field 
of differential equations there are many applications of conservation 
laws. For example, using conservation laws Lax proved theorems of 
global existence. From the point of view of the variational derivative 
approach and a Maple-based package which is called GeM. We find 
conservation laws from multipliers in the first order using a Direct 
method, first Homotopy method and second Homotopy method were 
used to compute explicitly the fluxes for the six cases of coefficients.
Keywords: Conservation Laws, Integrable Equations, CH Equation, 
Gem Package, Multiplier



264

B
ild

ir
i Ö

ze
tl

er
i

Segment Lemmalar ve Bazı Uygulamaları

Sayed Abdul Hannan Sadat - Vakıf Cafer - Taner Büyükköroğlu
Özet 

İki kararlı polinomu birleştiren polinom segmentlerinin kararlılık 
problemi birçok uygulamaya sahiptir. Kenar Teoremine göre (Edge 
Theorem), bir polinomlar politopunun karalı olması için gerek ve yeter 
koşul politopun uç noktalarını birleştiren polinom segmentlerinin 
kararlı olmasıdır. Bu polinom segmentelerinden kararlılık sınırında 
köke sahip olan bir kenar segment lemma ile belirlenir. Bu çalışmada, 
farklı kararlılık bölgeleri için segment lemmalar verilmiştir. Uygulama 
olarak, kararlı polinom politopları oluşturulurken bu lemmalar 
kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polinom, Kararlılık, Segment Lemma, Politop
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Tüketim Kültürü ve Medya Üretmeden Tüketme

Hasan Isoev

Özet

İnsanoğlu, var olduğu veya dünyaya teşrif buyurduğu günden 
beri ileriye doğru hep bir sıçrama hamlesinin içinde olmuştur. 
Geçmişte, insanın tek başına yaşamış olduğu bir dönemin varlığı 
bilinmemektedir. Diğer insanlarla birlikte varlığını sürdüre gelen 
insan, insanların birlikteliklerini evrim sırasıyla tanımlamış ve farklı 
aşamalar, değişmeler ve gelişmelerden geçerek bugüne gelmiştir. 
İnsan, var oluşundan bu yana her zaman bir şeylere ihtiyaç duymuş 
ve ihtiyacını karşılamak için de tüketmiştir ama bireyin tüm yaşamını 
kapitalist düşüncesi kuşatınca, onun yaşamı daha da maddileşmeye 
başlamıştır. Milletlerin zenginliği artık fetihlerle kazanılan topraklarla 
veya sahip oldukları ganimet maddeleriyle değil, üretim ve ticarette 
göstermiş oldukları üstün başarılarıyla ölçülmeye başlanmıştır. Üretim 
ve ticaretteki artış ve değişim, bu ülkelerde bir yandan mal birikimini 
sağlarken diğer yandan da ekonomik gelişmeye sebep olmuştur. Mal 
ve gelir artışı ise tüketimde değişime neden olmuş, üretimi garantiye 
alma açısından tüketimin ve tüketicinin önemi her geçen gün artmış, 
kendine ait anlamları ve ritüelleri olan bir kültüre dönüşmüştür. 
Bu çalışmada, tüketim kültürünün ortaya çıkışı, gelişimi ve medya 
ile olan etkileşimini, medya sayesinde gittikçe daha fazla tüketerek 
kendini göstermeye çalışan ve kendi yaşamını metalara yüklenen 
anlamlar sayesinde zenginleştiğini düşünen tüketiciler üzerinde bir 
literatür incelemesi yapmayı hedefledik.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Kültür Medya Hedonizm Kapitalizm
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Regional Economic Cooperation and Developing Economic:

 A Case Study Of Afghanistan

Fatema Ebrahimi

Abstract

Business in economic literature has been introduced as the driving force 
behind economic development. The benefits of regional cooperation 
have drawn the attention of developing and developed countries to 
this issue. In this study, the benefits of regional cooperation and its 
impact on economic development are discussed to seek for an answer 
to the question of whether regional cooperation can be used as an 
approach to economic development in a developing country such as 
Afghanistan. To achieve the objective of the study, the volume of trade 
with neighboring countries (as a region) and Turkey is evaluated. It 
has calculated Afghanistan's relative advantage in recent years, so it 
can be used in trade between the country and its neighbors. The trade 
density index between Afghanistan and neighboring countries and 
Turkey indicates that trade in the region is high, But Afghanistan's 
trade with Pakistan is higher than other neighboring countries. 
Afghanistan can take advantage of its comparative advantage in 
producing fruit, poultry, and trade with neighboring countries for 
economic development.
Keywords: Cooperation Economy, Developing Economics, Region, 
Relative Advantages






