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The Role of Non-State Religious Actors in Ghana’s Foreign 
Policy Decision-Making

Abdullah İmam Haruna

Abstract  
The end of colonial rule in Africa has brought about a new dimen-
sion in international politics, whereby the thinking of both state and 
non-state actors is no longer manoeuvred by the so-called colonial 
masters. However, the paradox of the newly-found freedom over the 
past six decades – in the case of Ghana – has been that rather than 
dampening the fires of religious differences among the citizenry, it 
has often made them more intense and in most cases threatened the 
very bases of social order and cohesion in religiously diverse socie-
ties. Traditionally, African societies and even states function through 
an elaborate system based on the family, the lineage, the clan, the tri-
be, and ultimately a confederation of groups with ethnic, cultural, lin-
guistic and religious characteristics in common. These were the units 
of social, economic, and political organizations and inter-communal 
relations before the tools of authoritarian rule were introduced by the 
European colonizers. These differences tend to have tremendous im-
pacts on how the independent nation-states in Africa relate to their 
foreign counterparts in the international system. Many of the crises in 
Africa are mostly triggered by ethnoreligious factors which have equ-
ally impacted on Africa's relations with state and non-state actors in 
the international community. This has been a common feature in Gha-
na’s foreign policy process since independence in 1957. This paper 
examines the impact of religious non-state actors on foreign policy 
decision-making in post-independence Ghana. 
Keywords: Ghana, Africa, Foreign Policy



6

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Comparison of Analysis and design of G+5 commercial 

Building using ETABS and Manual

Abdelaziz Yousuf Mohamed1*

Asfaw M. Lakew 

Abstract

The key purpose of this project is to get adequate familiarity in the 
way of planning, analysis and designing of building or structure with 
ETABS software and then comparing the result for manual analysis 
and design. We are demonstrating a commercial building Analysis 
and design by using ETABS (2013). the project is framed structure 
reinforced concrete of G+5.the essential code for general building in 
concrete constructions BS 8110-1: 19971 is used; therefore, we used 
limit state method for designing the structural members. This com-
mercial building is planned by referencing the national building code 
of UK (NBC). According to standard the commercial building has ap-
propriate ventilation, good system of water supply and excellent ele-
ctric installation, hence our project is applied the same phenomenon.

Keywords: Design, Analysis, Structure, ETABS

1 * Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Structural Engineering Subdi-
vision, Davutpasa Campus, Istanbul, Turkey



B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri

7

Remote Rural Electrification of Innovative Systems Based 
on Renewable Energy Sources: Case of Somalia

Abdiaziz Hussein Abdi2*

Abstract
Somalia has a large number of remote small villages that lack elect-
ricity due to financial and technical constraints and the likelihood of 
connecting with the high voltage gridlines in the near future is hard-
ly unexpected. Currently, the main electrical load in these villages is 
domestic feed from poor diesel-generated systems. This work aims 
to develop sustainable and economically viable solutions based on 
innovative systems of renewable energy. The use of solar energy is 
the only sustainable alternative to electrify these small villages since 
solar is an abundant source of energy in Somalia. Therefore, descrip-
tion and analysis of the constituent components of an autonomous 
photovoltaic system, sizing methodology and presentation of the va-
rious solutions is developed. The paper argues that this can bring a lot 
benefits to the country and a much higher quality of life experienced 
so far and it recommends actions for mitigation for a significant im-
provement of energy infrastructure in remote areas. 
Keywords: Rural Electrification, Renewable Energy, Innovative Sys-
tems, Photovoltaic System, Remote Villages

2 * Erciyes University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Electrical and Ele-
ctronic Engineering
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International Trade Challenges in East Africa

Abdihakim Mohamed Ahmed3*

Abstract
The Horn of Africa, is the region at the head of the Canal of Bab 
al-Mandab from the African coast, which is bordered by the Indian 
Ocean in the south, and the Red Sea in the north, and it is currently 
built on it: (Eritrea, Djibouti, Somalia, Ethiopia) and it adds some 
geographers areas like Sudan and Kenya due to the border and tribal 
overlap. And then was expanded the borders of the Horn of Africa 
- under the name of the Great Horn of Africa - to include ten count-
ries, stretching from Eritrea in the north to Tanzania in the south, to 
include Ethiopia, Eritrea, Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Sudan, 
Djibouti, Rwanda, and Burundi, and joined the state of South Sudan, 
the International Trade Challenges in East Africa is broad topic, but 
this paper will mention some important figures for this issue. 
Keywords: International Trade Challenges in East Africa And Its Im-
portance Economically and Strategically

3* Sakarya University, International Relations Department, Sakarya, Turkey
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The Terrorism Organization in East Africa “al-Shabaab”

Abdihakim Mohamed Ahmed4*

Abstract
This paper is concerned with the Terrorism Organizations in Africa 
in deeply Horn Africa. The Horn of Africa, with its narrow and wide 
borders, is a strategic area, overlooking the Gulf of Aden and overlo-
oking Bab al-Mandab, opposite the oil wells of the Arabian Peninsula 
and the Arabian Gulf and adjacent to the Great Lakes region of Cent-
ral Africa, which is characterized by rich water, oil and mineral re-
sources, and therefore was The region, a place of colonial rivalry that 
fueled conflicts within it, served its interests. And also is the source of 
the Nile River, where Egypt receives 85% of its annual share of the 
Abyssinian plateau, and 15% of the Great Lakes. Sudan, through the 
control of its tributaries and the establishment of several projects fun-
ded by the United States and Israel in order to reduce the amount of 
water entering Sudan and Egypt, which leads to the disruption of the 
development of the two countries, a threat to Arab national security.
Keywords: Terrorism, East Africa, al-Shabaab, Somalia

4 * Sakarya University, Department of International Relations 
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An Overview of Historical Milestone of Familial 

Mediterranean Fever

Abdikadir Hassan Abdullahi5*

Volkan Sözer6***

Hafize Uzun7**

Abstract
Familial Mediterranean fever (FMF) is a monogenic recurrent au-
to-inflammatory illness which is characterized through recurring 
periods of fever along with polyserositis. It is very common among 
the populations of Mediterranean origin including Arabs, Armenians, 
Turks, and Jews. FMF is symptomized as recurring polyserositis, fe-
ver and the Amyloid A. Amyloidosis (AAA) is the most severe and 
crucial complication associated to FMF. On the genetic basis, FMF 
is thought to be associated with the mutations in the Mediterranean 
fever gene (MEFV). The term Familial Mediterranean was at first 
coined by Heller et al., in 1958 when the origin of this syndrome 
was considered to be genetic with prevalence rates high in the pop-
ulation of Mediterranean basin. Treatment of FMF through colchi-
cine and MEFV gene being responsible for this disorder were two 
remarkable discoveries in the history. Though FMF is most prevalent 
in the Mediterranean, but it is also been transferred globally due to the 
immigration and travel in the recent times. Initial information about 
FMF in clinical terms was discovered by Galen in 2nd century. About 
200 years later, no significant researches were performed to elaborate 
the information about this disorder. Nevertheless, at the start of 11th 
century, a scientist interpreted the report published by Ibnu-Al-Sina 
which stated that Colchicum (Canon of medicine) is a plant that can 
be used in the treatment of gout disease and arthritis. In 1908, preced-
ed by 8 centuries of Sina’s work, Pelletier and Caventou, two French 
chemists, used Colchicum autumnal to isolate colchicine from it. Sie-

5 * Yıldız Technical University, Faculty of Science and Literature, Department of Bioche-
mistry
6 *** Yıldız Technical University, Faculty of Science and Literature, Department of Bioc-
hemistry
7 ** Istanbul CerrahPasa University, Faculty of Medicine, Department of Medical Bioche-
mistry, Istanbul, Turkey
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gal was defined to be the benign paroxysmal peritonitis followed by 
the details provided by Hellar and Sohar about this disease. In 1948, 
Reimann coined the phrase periodic disease for it. In 1956, a reported 
was generated by Cattan and Mamou in which they said that FMF is 
familial (1951) and could be amyloid. Moreover, in 1961, they gave 
the definition of FMF, and stated it to be autosomal recessive disease. 
Whereas colchicine was not used for treating FMF till 1972. In 1997, 
mutations in MEFV gene were connected with the susceptibility of 
FMF.

Keywords: Familial Mediterranean Fever, Mir-4520a, MEFV Gene, 
Amyloidosis, Rheb/Mtor Pathway
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Şah Veliyyullah Ed-Dihlevî’ye Göre Nübüvvetin İspatı 

Bağlamında Mûcizenin Yeri ve Yorumlanması

Abdul Rashid Puthıya Purayıl8*

Özet
“Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’ye göre nübüvvetin ispatı bağlamın-
da mûcizenin yeri ve yorumlanması” adını taşıyan bu çalışmada, 
Dihlevî’nin, İslam’ın itikadı konularında önemli bir yere sahip olan 
nübüvvet bahsindeki mûcize konusu üzerindeki, görüşlerinin değer-
lendirilmesi amaçlanmaktadır. Peygamberlik iddiası gibi önemli bir 
konuda iddia sahibi şahsın delillerle doğrulanması gerekli olduğun-
dan, mûcize peygamberliğin ispatında önemli bir yer tutmaktadır. 
Sıdk-ı nübüvvet konusunda mûcizelerin devreye girmesi ve bu mû-
cizelerin tabiat kanunlarıyla ilişkili olması, bilimsel açından üzerin-
de çokça tartışma yapılmasına neden olmuştur. Nitekim klasik islam 
düşüncesindeki Mûcize anlayışı, tabiat kanunlarının, Kuran’ın ifade-
siyle sünnetullah’ın ihlaline sebep olmaktadır. Bu sebeple bu mesele, 
islam düşüncesinde kelamcılar ve filozoflar arasında epeyce tartışıl-
mış ve böylece müspet ilimleri yakından ilgilendiren bir konu haline 
gelmiştir. Mûcize’nin bu temel sorunlarına vakif olan Dihlevî, mûcize 
ile ilgili görüşlerini oluştururken birkaç noktada genel olarak bağlı 
bulunduğu Ehlisünnet çizgisinden ayrılmakta ve kendi argümanlarını 
delillendirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Dihlevî’nin fikir çerçe-
vesinde mûcizenin zamanla bilime uygun bir biçimde anlaşılıp anla-
şılamayacağı da ayrıca ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şah Veliyullah Dihlevî, Nübüvvet, İspat, Mûci-
ze, İslam

8 * Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslami Bilimler 
Bölümü
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Rahmetullah El-Hindî’nin Kurduğu Savlettiye 
Medresesi’nde Osmanlı Devleti’nin Rolü

Abdul Rehman9*

Özet
Muhammed Rahmetullah b. Halilu’rahman El-Hindi (v. 1891) dün-
yada Hıristiyanlarla Hind Alt kıtasında yaptığı münazara ile meşhur 
olmuş Hind ulemasındandır. İzharü’l-Hak adlı eseriyle İslam pole-
mik geleneği ve Dinler Tarihi alanında ün kazanmıştır. Aynı zamanda 
Hind Alt Kıtasını işgal etmiş İngiliz devletine karşı 1857 yılında ya-
pılan Sipahi ayaklanmasında da yer almıştır. Bu yüzden dolayı İngi-
lizler tarafından idam cezasıyla yargılanmıştır. Rahmetullah Efendi 
bunun üzerine Hicaz’a hicret etmiştir. Osmanlı sultanı, Sultan Abdü-
laziz Han’ın (v. 1876) döneminde Türkiye topraklarında ve özellikle 
de İstanbul’daki Hıristiyan misyonerlerin yaptığı propagandası zir-
veye ulaşır. Bundan rahatsızlık duyan sultan Rahmetullah Efendi’yi 
Hicaz’dan İstanbul’a çağırır. Rahmetullah Efendi 1860 yılında İstan-
bul’a ulaştığında Sultan Abdülaziz kendisinden misyonerlere karşı 
yaptığı çalışmalarını Arapça olarak bir esere toplamasını ister. Bunun 
üzerine Rahmetullah Efendi İzharü’l-Hak adında iki ciltlik bir eser 
telif eder. İzharü’l-Hak adlı eser daha sonra Sultan II. Abdülhamid 
Han’ın (v. 1918) emriyle Türkçe olarak tercüme edilir. Rahmetullah 
Efendi Hıristiyan misyonerliğin önüne geçmek için Hicaz’da Savle-
tiyye adında bir medrese inşa eder. Bu medresenin inşası ve idame-
sinde Osmanlı’nın büyük rolü olduğu bir gerçektir. Sultan Abdülaziz 
Han (v. 1876) ve Sultan II. Abdülhamid Han (v. 1918) dönemlerinde 
Rahmetullah Efendi üç kez İstanbul'a çağırılmıştır. Osmanlı’nın İs-
lam dünyasına yaptığı maddi ve manevi desteklerin birçok örnekleri 
vardır. Bunlardan sadece biri Hicaz’daki Hind Müslümanları tarafın-
dan kurulan Savletiyye medresesine yapılan nakdi ve ayni yardım-
larıdır. Medreseye yapılan yardımları dışında medresedeki müder-
rislerinin maaşlarının ödenmesi ve medresenin talebelerine iki öğün 
yemek verilmesi de Osmanlı Devleti tarafından temin edilmiştir. Aynı 
zamanda Rahmetullah Efendi'nin şahsına yönelik göz ameliyatı, maaş 
verilmesi gibi yardımları da vardır. Rahmetullah Efendi’nin yeğini 
Bedrü’l-İslam Efendi Sultan II. Abdülhamid tarafından Meclise Ma-
arife tayin edilmiştir. Rahmetullah Efendi ve diğer Hind ulanın talebi 
üzerine Hind Alt Kıtasından hac vazifesi için Hicaz’a gelen misafirle-
9 * Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 
Dinler Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu
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Bu çalışmada Osmanlı Devleti tarafından Rahmetullah Efendi’nin 
şahsına ve Savletiyye medresesine yapılan yardımlarından bahse-
dilmektedir. Çalışmanın temel kaynakları Osmanlı arşiv belgelerden 
oluşmaktadır. Rahmetullah Efendi’nin hayatı ve çalışmalar hakkında 
ise genel olarak Hind Alt Kıtasında kaleme alınmış Urduca eserlerden 
istifade edilmiştir.       
Anahtar Kelimeler: Hicaz, Savletiyye Medresesi, İstanbul, Osmanlı
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Comparison of Mozambican Accounting System with 
Turkish Accounting System

Abdul Zainal Ussene10*

Abstract
Accounting is an information system which is supposed to possess, 
proper and secure accountability of the transactions, the real situation 
reflecting financial statements and at the same time, comparability of 
these statements. In Turkey, the binding of accounting to a certain or-
der begins with the “Law of Commerce” dated 1850. Indeed, the most 
important development in this regard is the general accounting plan or 
Uniform Chart of Account (Tekdüzen Muhasebe Planı), which began 
to be implemented in 1994, Banks and Firms were subjected to report 
their financial statements in accordance with standards issued by Ca-
pital Market Laws and Banking Regulation and Auditing and the use 
of accounting standards established by Turkish Accounting Standar-
ds Boards. In Mozambique, it emerged nine (9) years right after the 
declaration of national independence (1975), with private companies, 
the first step in the Accounting System was taken in 1984; The most 
important development of Mozambican accounting system was held 
in 2009, With the interest in developing the Capital Market as well as 
integrating companies on foreign stock exchanges, was established a 
new law based on International Financial Reporting Standards. The 
purpose of this study is to analyze and compare the basic outlines 
of accounting systems which are implemented in Mozambique and 
Turkey. In this study, history of both countries accounting system, 
‘Accounting plans or chart of account’, financial tables and country 
accounting standards are investigated, analyzed comparatively and 
results are evaluated.
Keywords: Mozambique, Turkey, Accounting System, General Ac-
counting, Comparison

10 * Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Bölümü, Yük-
sek Lisans Öğrencisi
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The Contribution of Natural Resources Towards the 

Economic Development of African Countries, in the Case 
of a Natural Gas Production Project in Mozambique (2020-

2023)

Abdul Zainal Ussene11*

Abstract
Due to civil war right after being independent from Portugal, which 
ended with Rome General peace accords (Acordo Geral de Paz, in 
Portuguese) between Mozambican civil war parties, the FRELIMO 
and RENAMO, on October 4, 1992, Mozambique is one of the poo-
rest countries in Africa struggling to develop its economy. Since then 
Mozambique is experiencing important social, political and economic 
resulting from the discovery and exploitation of natural resources, 
with emphasis on minerals that represent an opportunity to make the 
national economy more competitive. Recently with the discovery of 
Liquefied Natural Gas (LNG), Mozambique is implementing a huge 
project that considerable will not only raise the country’s economy 
but also give immense opportunities to Mozambican society towards 
the economic development. Moreover, the LNG project, would see 
Mozambique become one of the world’s leading natural gas exporting 
countries. As known, each project, has it’s impacts, whether positive 
or negative, especially for the non-industrialized countries like Mo-
zambique with hundred percent dependence of external investments. 
So, this research, based on some bibliography review, seeks to deepen 
on the contribution of natural resources towards the Mozambican eco-
nomic development with production of liquefied natural gas (LGN).
Keywords: Natural Resource, Liquefied Natural Gas, Economic De-
velopment, Mozambique, Gas Project, Job Opportunities

11 * Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Bölümü, Yük-
sek Lisans Öğrencisi
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Positive Communication: The New Shift in Interpersonal 
Communication

Abdulatif Hajjismael Ahmed12*

Abstract
Communication is the major key element in human interaction as they 
are social creatures. Naturally, human communication has both po-
sitive and negative aspects and to understand the complete view of 
communication effects, it is important to give attention to both sides. 
Even though social phenomena are full of both positive and negati-
ve emotional experiences, research indicate that negative interacti-
ons episodes are disproportionately weighted in affecting the people’s 
well-being or positive interactions. Positive communication scholars 
believe that the negative aspect of communication has been accen-
tuated as opposed to the positive side. Indeed, this perspective was 
and is absolutely enriching and necessary, but it is incomplete. Thus, 
the new scholarship has shifted the paradigm from accentuating the 
negative side of human behavior and communication to balancing the 
emphasis on both sides with more emphasis on the positive perspecti-
ve. As an independent field of study, positive communication is a new 
and emerging branch within the communication discipline that works 
toward increasing happiness or well-being through interpersonal in-
teractions. Thus, this paper aims to introduce the emerging paradigm 
shift in interpersonal communication by digging out the literature and 
theoretical reviews of the new approach of positive perspective in the 
disciplines such as positive psychology and positive communication, 
and to suggest on future directions. 
Keywords: Anti-social, Pro-social, Paradigm Shift, Positive Commu-
nication, Happiness

12 *Anadolu University, Department of Communication Design and Management, Eskisehir, 
Turkey, E-Mail: abdulatifha@anadolu.edu.tr
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Yönetişim ve Kamu Borç Birikimi İlişkisi: Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Örneği

Sadun Durak13* 

Abdulhanan Zarify14**

Özet
Devlet borçlarının GSYİH içindeki payı gittikçe artan bir hal almak-
tadır. Devlet borçlanması hakkında literatürde olumlu görüşler ol-
makla birlikte olumsuz olduğu yönünde görüşler de yer almaktadır. 
Ekonomide müdahale maksatlı kullanılabilen Devlet Borçlarının ne 
şekilde kullanılacağı ne zaman kullanılacağı ve hangi kaynaktan alı-
nacağı önemlidir. Ancak; borçlanmayı yapan hükümetlerin politika-
lardaki etkinliği ve yolsuzluğa duyarlılığı, ülkelerde hukuki düzen ve 
siyasi istikrar, kurumların yapısı ve etkinlikleri ile devletin düzenle-
yici rolü gibi durumlar Devlet Borçlanmasında belirleyici olmaktadır. 
Ekonomik olay ve olguların gerçekleşmesinde politik, psikolojik ve 
sosyolojik durumların etkisi göz önünde bulundurularak bu çalışma 
hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada kamu borç birikiminde yönetim 
kalitesinin etkisi WGI (World Governance Indicators) Dünya Çapın-
da Yönetişim Göstergeleri aracılığıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Örneklem grubu olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye 
olan 12 ülkenin 2005 ile 2016 yılları arası verilerinden dengeli panel 
oluşturularak analiz yapılmıştır. Sonuç olarak Politik istikrarın varlı-
ğı, Düzenleyici kalitenin varlığı ve Yolsuzluk kontrolünün sağlanması 
Kamu borç birikiminin düşmesi yönünde etkide bulunurken; Hukuki 
düzenin varlığı ise Kamu borç birikiminin artması yönünde etkide bu-
lunmuştur. Ses ve hesap verebilirlik ile devletin etkinliği değişkenleri 
ise Kamu borç birikiminde etkileri istatistiki olarak anlamsız bulun-
muştur.
 Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Devlet Borçlanması, WDI, Dengeli 
Panel Analizi, Driscoll- Kraay Regresyon Modeli, Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Örgütü 

13 * KDPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat E-Posta: sadundurak@gmail.com
14 ** KDPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat E-Posta: abdulhanan.zarify@ogr.dpu.edu.tr
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Professional Ethics of Muslim Engineers

K. M. Bodruzzaman15*

Abu Zafar Md. Imran16**

Abstract
This study aims to explore the effectiveness of Taqwa (God-Fearing) 
based ethics in the engineering sectors. The research focuses on how 
Islamic ethical values play a central role in removing the disorders 
that appear in this sector today. The study found that every profes-
sional should follow some code of conduct according to his/her ap-
pointment. Especially the Engineers have some defined mandatory 
professional codes of conduct by authorized bodies and employers’. 
Islam is the ultimate religion; therefore, the Muslim also has direct 
guidelines about his/her professional activities. Accordingly, A Mus-
lim engineer must have a direct path from Shariah. The paper contains 
the pros and cons of Islamic Ethical codes as well as it has focused 
on the topics which are the centre of achieving all the requirement of 
professional Ethics, and that is Taqwa or God-fearing. Also, the paper 
has discussed the main difference between secular and Islamic ethical 
principles. The Islamic ethical boundary is exceeded by an engineer 
without any enforcement by someone as it is correlated with God-fe-
aring. This paper relies on an analytical analysis that follows qualita-
tive methods and the data collected from primary and secondary sour-
ces; primary sources include the Quran and Hadith. The secondary 
sources are the related books and journals to ethics that are available 
online and offline. The analysis follows content analysis, interpretati-
on, and explanation of the qualitative information from primary and 
secondary sources. The suggested ethical guidelines for professional 
engineers from the Islamic perspective will play a central role in the 
development of professionalism in a more effective way than secular 
ethical codes of conduct in the engineering sectors.
Keywords: Muslim Engineers, Taqwa, Ethics, Islam, Secularism

15 * Lecturer, Department of Electronics and Telecommunication Engineering International 
Islamic University Chittagong, Bangladesh. Graduate Student in Islamic Law
16 ** Necmettin Erbakan University E-Mail: akmsyliiuc@yahoo.com
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Tv Haber Kanallarının Web Sitelerindeki Etkileşim: 

Al-Arabiya.net ve TRThaber.com Siteleri Üzerine 
Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Abubakr al-Owaa17*

Özet
Bugün tanık olduğumuz teknolojik gelişmeler, çok sayıda kullanıcıyı 
çeken bir dizi karakteristik özellikler barındırmaktadır. Bu özelliklerin 
en önemlilerinden birisi, medyadaki iletişim sürecinin eski dönemler-
deki gibi tek yönlü değil kullanıcının de iletişim sürecine dahil olarak 
bu sürece etkileşim kattığı gerçeğidir. Günümüzün teknolojik geliş-
meleri ışığında, elektronik gazetecilik de büyük ölçüde gelişmiştir. 
Nitekim internette basın alanında binlerce web sitesi görülmektedir. 
Aynı zamanda birçok tv kanalı, daha çok kullanıcıya ulaşmak amacıy-
la internette kendi web sitelerini kurmaya başlamıştır. Bu teknolojik 
gelişmeler bağlamında, "TRTHaber.com" ve "Al-Arabiya.net" haber 
kanalları da, kendi web sitelerini kurarak kullanıcılarına günün her sa-
atinde günün gelişmelerini anlık olarak sunmaktadır. Bu doğrultudaki 
mevcut çalışmada, TRT Haber ve Al-Arabiya kanallarının web sitele-
rini karakterize eden etkileşim unsurları tespit etmeyi amaçlanmıştır. 
Tarama yöntemi kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak 
içerik analizinden faydalanılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgula-
rından birisi, site içi etkileşim bakımından TRTHaber.com sitesinin 
Al-Arabiya.net  sitesine göre belirgin bir şekilde önde olmasıdır. Bu 
bağlamda; araştırma sonucunda tespit edilen bulgulara göre, TRTHa-
ber.com sitesinin genel etkileşim göstergeleri %81.56 oranındayken 
Al-Arabiya.net sitesi oranının ise %55.29 şeklinde olduğu görülmek-
tedir. Yani TRThaber.com etkileşim açısından Al-Arabiya.net'ten ile-
ride yer almaktadır. TRThaber.com'un Al Arabiya.net'ten önde olduğu 
etkileşim unsurlarından en önemlileri kullanıcıların siteyle olan ileti-
şim kanalları (Telefon ve Whatsapp) ve TRThaber.com'un Al Arabi-
ya'nın aksine haberlerini anlık olarak güncellenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Gazeteciliği, İçerik analizi, Etkileşim, 
TRTHaber.com, Al-Arabiya.net

17 * Marmara Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
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Ali El-Amin Mazrui’nin Hayatı ve Faaliyetleri

Adan Jarso Golole18*

Özet
1933 yıllında Kenya’nın Mombasa şehrinde dünyaya gelen Ali el-A-
min Mazrui (Ali Mazrui) eski Doğu Afrika’daki şehir devleti yönetici-
lerinden olan Mazrui ailesinden gelmektedir. Kendisi ve babası dâhil 
Mazrui ailesinden yaklaşık 25 kişinin ilim dünyasında boy gösterdiği 
bilinmektedir. Kariyerlerinde olduğu gibi eğitim hayatında da yaban-
cı ülkelerde eğitim gören bu düşünür, İngiltere ve Amerika’da oku-
muştur. 1966 yılında doktora unvanını kazandıktan sonra Doğu Afri-
ka’nın ve Uganda’nın en önemli üniversitelerden biri olan Makerere 
Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmıştır. 1973 yıllında 
bazı siyasî nedenlerden dolayı Makerere Üniversitesi’ndeki görevini 
bırakan düşünür, daha sonra Amerika’ya yerleşmiştir. 2014 yılında 
dünyaya gözünü kapatmış olan yazar bu zaman zarfında Amerika’da 
akademisyenliğini sürdürmüştür. Doğu Afrika’nın gelmiş geçmiş en 
önemli siyaset bilimcilerinden biri olan Ali Mazrui, Afrika siyaseti, 
İslam Tarihi, Svahili ve Arap şiirlerinin tahlili, sosyal değişimler vs. 
ile ilgili konularla uğraşmıştır. Ali Mazrui’nin göstermiş olduğu ba-
şarılardan dolayı onun hayatını okumak ve yazmak hem zevkli hem 
de gururlandırıcıdır. Özellikle kendisinin yıllık yazılarında paylaştı-
ğı bilgileri okumak inanılmaz bir şekilde okuyucu cezbetmektedir. 
Onun kıtalararasında bir konferanstan konferansa, bir sempozyum-
dan bir başkasına koşması ve yaptığı bu turlarda insanların hayatına 
dokunan konuları işlemesi, zekâsının muazzamlığını göstermektedir. 
Ali Mazrui’nin hayatını araştırırken bizden önce yazılan onun biyog-
rafisini ele alan yazılar ve Mazrui’nin kendi yıllığında yazdığı bilgi-
lere dayandık.  Özellikle 33 bültenden oluşan 1979’ten 2010’a kadar 
yıllıklarında Ali Mazrui hem yıl içinde üstlendiği görevler hem de 
kendi hayatı hakkında birçok konuya açıklık getirmiştir. Yazımızı Ali 
Mazrui’nin kendi yıllıkları ve araştırmacıların onun hakkında yazdığı 
bilgilerin ışığında ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Amerika, Afrika, Kenya, Ali Mazrui, Siyaset Bi-
limi

18 * Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dok-
tora Öğrencisi
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Sosyal Medyada Propaganda "S400 Savunma  

Sistemleri"nin Türkiye`ye Satılması ile İlgili Haberler: 
"Sputnik Türkiye" ve "Amerikanın Sesi" Örneği

Adam Ibrahimzada19*

Özet
Bu makalenin amacı sosyal medyanın propaganda olgusu üzerinden 
Türkiye`nin "S400 savunma sistemleri" alması ile ilgili "Sputnik 
Türkiye" ve "Amerikanın Sesi" haber sitelerinin "Facebookta" çıkan 
habelerinin hangi işlevde olduğunu ortaya koymak ve  bu haberler 
üzerinden nasıl propaganda yaptığını tesbit etmektir. Bu çalışmanın 
evrenini "S400 savunma sistemleri" ile ilgili "Facebookta" çıkan tüm 
yabancı haber siteleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 
"Sputnik Türkiye" ve "Amerikanın Sesi" haber sitelerinin "Facebook" 
sayfasındaki "S400 savunma sistemleri" ile ilgili yayınlanan haberler 
belirtmektedir. 2016`nın sonlarına doğru Türkiye ile Rusya arasında 
askeri savunma sistemi konusunda ortak işbirliği kararının alınmasın-
dan sonra Rusyanın "S400 savunma sistemleri"ni Türkiye’ye satışı ile 
ilgili gündemde haberler yapılmaya başlandı. Haber netlik kazandık-
tan sonra "Sputnik Türkiye" ve "Amerikanın Sesi" süreci yakın takipe 
aldılar. Bu çalışmada iki haber ajansının "S400 savunma sistemleri" 
ile ilgili 2019 yılında yaptığı haberlerin içerik analizi yapılmıştır. Ça-
lışmada iki haber ajansının mevcut konu ile ilgili en çok haber yapan 
ajansları olarak görülmüş ve farklı perspektiflerden haberi ele aldık-
ları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Propaganda, Sosyal Medya, S400 Savunma Sis-
temleri

19 * Yüksek Lisans Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, E-Posta: adam.ibra-
himzada@gmail.com
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1908-1910 Yılları Arasında Bosna-Hersek'te Yayınlanan 
Tarik Dergisi ve Arebica Adlı Alfabenin Önemi

Adnan Kajević20*

Özet
Tarik, 1908-1910 yılları arasında Bosna-Hersek’te Arebica alfabesiyle 
yayın hayatını sürdüren bir dergidir. Dergi ayda bir kere Arap alfabe-
siyle Boşnak dilinde yayınlanıyordu. Derginin sahibi Brčko (Brçko) 
şehrinden Hadži Fehim Aga Kučukalić (Kucukaliç) bir tüccar olup, 
derginin editör ve başyazarı makamında Cemâleddin Cauşeviç bulun-
maktadır. Tarik dergisinin ana önemi, makalelerinin çoğunun Boşnak-
lar arasında Arebica olarak bilinen ve Boşnak diline uyarlanmış alfa-
be ile yayınlanmasıdır. Arebica, yirminci yüzyıl başında Cemâleddin 
Cauşeviç taahhüdüyle ortaya çıkan alfabedir. Alfabenin amacı, Bos-
na-Hersek Müslümanlarının 1878'de Berlin Kongresi'nde uğradıkları 
medeniyet değişikliğinden sonra yavaş yavaş kullanılmamaya başla-
nılan Arap alfabesi ile bağlantısını sürdürmekti. Avusturya-Macaris-
tan yönetimi ile birlikte gelen kültürel değişikliklere hazır olmayan 
Boşnaklar yeni dilin, yanı sıra eğitim sistemini de reddetmişlerdir. 
Meydana gelen sosyal değişikliklerin giderileceği geçici bir çözüm 
bulunmalıydı. Cemâleddin Cauşeviç, Arap alfabesini Boşnak diline 
uyarlayarak yeni eğitim sisteminin kabulü konusunda Boşnak halkı 
tarafından olumlu olarak değerlendirilecek olan reformlara sebep ol-
muştur. İki yıldır yayınlanan bu dergi okuyucular tarafından büyük 
bir coşkuyla kabul edilmiştir. Çalışmada, Tarik dergisinin içeriğine 
odaklanılarak Arebica alfabesinin değerini ve Boşnak halkının üze-
rinde bıraktığı etki incelenecektir. Nitelik itibariyle dinî, ekonomik 
ve sosyal konuları ele alan bu derginin önemi tartışılacaktır. Sonuç 
itibariyle bu derginin iki yıl boyunca okuyucular üzerinde ne gibi bir 
etkisi olduğu bu çalışmayla daha iyi anlaşılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek, Tarih, Dergi, Arapça, Dinî Eğitim

20 * Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve Sanatları 
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Traditional Trade Route of Indian Ocean: The Study About 

Indian Trade Route

Ahammed Ishac Chembirika Ebrahim21*

Abstract 
A trade route is a logistical network for the commercial transport of 
goods. The period from the middle of the 2nd millennium BCE to 
the beginning of the common eras saw societies in Southeast Asia, 
Western Asia, the Mediterranean, China, and the Indian subcontinent 
develop major transportation networks for trade. This paper focus on 
trade over bodies of water. The Arabs and Indian merchants maintai-
ned a good relationship in the field of trade.  The Arabs did not prefer 
a single trade routes, but they started to find new trading between 
world. They started step by step moving from one place to another 
place through sea. This route was used for networks of commerci-
al and noncommercial transportation. This maritime route played a 
significant role on developing good network with Indian people and 
islands. This trade also helped spread of Islam, Hinduism and Bud-
dhism to the east and west. This Maritime Silk Road opened a road 
for understanding coastal cultures in the Indian Ocean. This paper 
throws lights on trade route of Arabs before and after Islam. Not only 
that trying to review oldest trade routes and islands between Indian 
and Arabian sea. The same time attempting to read over Arab trave-
lers and their exploring the Indian ocean experiences. The questions 
about how they travelled and what was the travel strategy, what were 
goods exported and how they maintained relationship culturally and 
economically.
Keywords: Indian Ocean, Trade Route, Arab, Maritime Relation

21 *  Sakarya University, Faculty of Theology, Department of Islamic History and Arts, Do-
ctoral Scholar, https://orcid.org/ 0000-0003-3502-1226, E-Mail: ishacsahibksd@gmail.com
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On Rohingya Refugees Residing in The Community in 
Southern Bangladesh and Resettlement Experience

Ahmed Burhan

Abstract
As part of its humanitarian intervention for Rohingys refugees in 
Bangladesh, Humanitarian Relief Foundation (İHH) NGO conduct-
ed a field assessment aimed at better understanding conditions and 
needs of Rohingys refugees in Bangladesh. The assessment target-
ed Arakanese residing, resettlement within the host community in 
the Southern governorate of Teknaf and was carried out during the 
year of 2012 and 2017. The results obtained showed in particular un-
met needs, assistance and protection gaps, resettlement and critical 
psychosocial conditions of refugees. Hence this thesis examines the 
UNHCR Refugee Admission Program as the tool to resolve the pro-
tracted situation of Arakanese displaced persons because the program 
provides the greater number of refugee admissions. The site selection 
is in Kutupalong camp temporary shelter, the largest shelter in Ban-
gladesh with the largest number of departures to the third country 
resettlement. Given the very limited job opportunities, most of the 
refugees showed to rely almost totally for their survival on charity 
aids. While food and non-food items distributions have a good out-
reach capacity, cash/rent assistance is not sufficient and discontinu-
ous. Rental support is furthermore considered the most urgent need 
by the great majority of the refugees. Education and health seem to be 
accessible to the majority of the refugees; however given that most of 
them came in the last months, many children could not yet enroll in 
Bangladeshi public schools and felt behind in classes though. Many 
protection concerns were raised by the participants in the assessment. 
Cases of labor exploitation, discrimination, violence and cheat were 
witnessed. Children and women refugees are considered to be more 
at risk than men in terms of psychological and sexual violence, first of 
all if they belong to female headed households. Child labor and early 
marriage are acknowledged as existing phenomena among Rohingys 
refugee, although they are not fully perceived as something negative. 
The violence experienced in Arakan, together with displacement liv-
ing conditions highly affected refugees in terms psycho-social dis-
tress. Especially women and children have few opportunities to ac-
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cess safe spaces and benefit from psycho-social support. Eventually, 
relations with the local host community are generally described as 
positive, although spaces and initiatives that could facilitate dialogue 
and exchange are lacking. In particular, Rohingys refugee feel the ne-
cessity of social safe spaces for their community. Although the results 
of this assessment derive from a limited sample population and cut 
across a high variety of issues, this paper aims at contributing to an 
improved knowledge of the needs and conditions of Rohingys refugee 
in Bangladesh so as to help humanitarian actors to design and plan 
their interventions.
Keywords: Rohingya Refugees, Resettlement, Refugee’s Camp, Ban-
gladesh Community
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Türk Dizileri Çok Boyutlu Bir Reklam Aracı

Ahmed Qadir Ali22*

Özet
Televizyon ya da daha genel ifadesiyle medya, gelişen teknolojik im-
kanlarla beraber, bireylerin yaşamlarında bir karar mekanizması ola-
rak yer almıştır. Olup biten her şeyi; olup bittikten ya da egemen güç-
lerce kurgulanarak yeniden üretildikten sonra evlerinden takip etme 
imkanı bulan bireyler, sorgulamaktan ve sonuç çıkarmaktan uzak bir 
kimliğe bürünmüştür. Dünyada gün geçtikçe; dizi yapımlarının ora-
nında büyük artışlar gözlenmesi, kamuoyunda dizilerin etkileri konu-
sunda çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Televizyon 
dizilerinin, yüksek izlenme oranları akabinde televizyon kurum ve 
kuruluşlarına, dizi yapımcılarına ve çalışanlarına yüksek oranlarda 
getiriler sağlaması bir yana dizilerin izleyici kitlesinin üzerindeki et-
kileri gerçekten de pek çok açıdan irdelenmeye değer bir husustur. 
21. Yüzyılın başlangıcından Türk dizileri Dünya’da seyirciler tarafın-
dan beğenilmektedir. Bu diziler izleyiciler üzerinde ekonomik, siyasi, 
kültürel ve toplumsal etkiler bırakmaktadır. Ayrıca televizyon kuru-
luşlarına yönelik iyi bir gelir kaynağı haline gelmektedir. Türk dizileri 
bir yandan televizyonun etkileyici bir gelir kaynağı sayılırken başka 
taraftan diziler kendisi reklam aracına dönüştüğünü söylenmektedir. 
Ayrıca dizilere yansıyan reklamlar ise hem ticari hem ideolojik özel-
likler gösterir. Çünkü Türk dizilerinde görülen her konum, meta ve 
ürün sonuçta seyircinin gözüne girip sipariş verilecek. Bundan dahası 
dizinin çekilme ve üretimini sağlayan ideolojiye göre dizi kurgulan-
maktadır. Bu makalede televizyon dizilerinin etkisi kısaca değinildik-
ten sonra Türk dizilerinin televizyonun reklam kaynağı olarak üze-
rinde durulacaktır. Sonrasında Türk dizileri dolaylı bir reklam olarak 
irdelenecektir. Sonuçta ideolojik propaganda aracı olarak Türk dizile-
rinin değerlendirilmesi verilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Türk Diziler, Reklam, Propaganda 

22 * Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Radyo Televizyon 
ve Sinema Doktora Öğrencisi
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Koronavirüs Salgını Döneminde Çevrimiçi Akademik 

Toplantıların Yaygınlaşması: Avantajları ve Dezavantajları 
Üzerine Bir Araştırma

Aigul Kabirova23*

Özet
Çin’de 2019’un Aralık ayında ortaya çıkıp hızlı bir şekilde tüm dün-
yaya yayılan koronavirüs (Covid-19 salgını) ülkeleri sosyal izolasyon 
ve karantina politikalarına yöneltmiştir. Sosyal hayatın izole olması 
çevrimiçi akademik toplantıların yaygınlaşmasına da neden olmuştur. 
Bu çalışmada, gözlemler sonucunda, çevrimiçi akademik toplantıların 
(başlıca, seminer ve konferansların) avantaj ve dezavantajlarını be-
lirlemeye çalışılmıştır. Gözlemler sonucunda, akademik toplantıların 
çevrimiçi olarak düzenlenmesi bilim dünyasına olumlu etki yapacağı 
umut edilmekte, daha çok gelişerek geleneksel akademik toplantıların 
yer değiştireceği veya ikisinin birbirini tamamlayacağı düşünülmek-
tedir. Çalışmada, küresel virüsün öğrettiklerine bir bakışın ardından 
çevrimiçi akademik toplantıların gözlemler sonucunda belirlenen 
avantaj ve dezavantajları sunulmuştur. Bu  çevrimiçi akademik top-
lantılar için ABD, Kaliforniya, San Jose merkezli Zoom uygulaması 
en çok tercih edilen uygulama olmaktadır. Dolayısıyla çevrimiçi aka-
demik toplantıların yaygınlaşmakta olduğu dönemde dezavantajları-
nın pek çoğu Zoom’un kullanılmasını bilmemekten meydana gelmiş-
tir. Bunlar; sahte, kötü niyetli kişilerin katılması, seslerin çakışması, 
konuşmacı sesinin duyulmaması, ekran paylaşımı sorunlarının ortaya 
çıkması gibi dezavantajlardır. Günümüzde bu dezavantajlar gideril-
miş durumdadır dolayısıyla çalışmada dikkate alınmamıştır. Bununla 
birlikte, çalışmada bilgisayara ve İnternete bağlı (sunum paylaşımı 
sırasında antivirüs programı eksikliği nedeniyle İnternet açıkken rek-
lamın çıkması, ekranın donması gibi) sorunlar göz ardı edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Virüsün Öğrettikleri, Zoom, Aka-
demik Toplantılar, Çevrimiçi Toplantılar

23 * Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
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Mermer Atığının Geopolimer Üretiminde 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Aigul Kabirova24*

Mucteba Uysal25*

Orhan Canpolat26***

Özet
Günümüzde, Türkiye’deki mermer ürünler üreten fabrikalarda mer-
mer atıklarının değerlendirilmediği ve dolayısıyla çevresel açıdan 
sorunlar yarattığı tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmada, üretimin-
de atık malzemelerin değerlendirildiği yeni nesil bir malzeme olan 
geopolimerin üretiminde mermer atığının kullanlabilirliği araştırıl-
mıştır. Böylece, mermer atığının hammadde olarak yapı malzemeleri 
endüstrisinde kullanabilirliğini sağlayarak mevcut çevresel sorunların 
giderilmesi amaçlanmıştır. Geopolimerler; kalsine edilmiş kaolin, ze-
olit ve bentonit gibi doğal malzemeler, ve (veya) kömürün yanması 
sonucunda oluşan cüruf ve uçucu kül, boksitlerden alüminyum üreti-
mi 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 çözeltilerle tepkimesi sonucu 
elde edilmektedir. Geopolimerler, analog malzemelerle kıyaslandı-
ğında bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir.  Bu çalışmada, Türkiye’nin 
İstanbul şehrinde faaliyet gösteren Üntaş Mermer Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şirketi’nde mermerin işlenmesi sürecinde oluşan mermer atığı-
nın geopolimer harç üretiminde dolgu malzemesi olarak kullanılabi-
lirliği incelenmiştir. Bunun için, çökeltme havuzundaki mermer atığı 
(şlam) laboratuar koşullarında 105oC’deki etüvde kurutulmuş, kırıl-
mış ve öğütülmüştür. Daha sonra agrega olarak kullanılan dere kumu, 
%25 ve %50 oranlarında eleme sonucu elde edilen mermer tozuyla 
ikame edilmiştir. Araştırma sonucunda üretilen geopolimer harçların 
üç günlük basınç dayanım değerleri tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Geopolimer Harç, Mermer Atığı, 
Mermer Tozu, Çevre Dostu Malzeme, Yeşil Malzeme

24 * Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
25 ** Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
26 *** Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
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Yeni Düzenleme ÇerçevesindeYabancıların Çalışma Özgürlüğü

Dr. Aigul Nurmukhambet

Özet
04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu [YUKK] yürürlüğe girmeden önce yabancıların çalışma 
hakkına dair hükümler 27.02.2003 tarih ve 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda [YÇİHK] ve Yabancıların Ça-
lışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer 
almaktaydı. 28.07.2016 tarih ve 6735 Uluslararası İşgücü Kanunu-
nun [UİK] yürürlüğe girmesiyle, belirtilen kanun ve yönetmelik yü-
rürlükten kalkmıştır.  UİK’un 26. maddesi gereği diğer mevzuatta, 
mülga YÇİHK’a yapılan atıflar UİK’na yapılmış sayılacaktır. Ayrıca 
YÇİHK’da yer alan “çalışma izni muafiyet teyit belgesi” veya “ça-
lışma izni muafiyet belgesi”, “çalışma izni belgesi” ibarelerinin ye-
rine “çalışma izni muafiyeti” ve “çalışma izni” ibareleri yer almıştır. 
Yeni Kanun ile getirilen bir diğer değişiklik Türkiye’de bir yükse-
köğretim kurumunda örgün öğretim programına kayıtlı yabancı öğ-
rencilerin çalışmalarına hak sağlanmasıdır. Ayrıca daha önce bilinen 
çalışma izni türleri yanında “Turkuaz kart” olarak adlandırılan yeni 
çalışma izni türünün kanunda düzenlenmiş olmasıdır.  Çalışmamızda 
hem YUKK’da hem UİK’da getirilen yeni hükümler irdelenecektir. 
Bu bağlamda çalışma izni türleri, çalışma izni ve çalışma izni muafi-
yeti başvuruları, çalışma izni ile çalışma izni muafiyeti başvurusunun 
reddedileceği haller ve çalışma izninin iptali konuları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılar, Uluslararası Koruma, Çalışma İzni, 
Çalışma İzni Muafiyet Belgesi
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Discrimination Issues, Human Resource Management, And 
Its Domino Effect Toward Malaysia's Future

Muhammad Aiman Awalluddin27*

Abstract
This study discusses the importance of Human Resource Manage-
ment (HRM) in administering and managing the diversity of human 
resources, particularly in Malaysia. The issues of racial and religious 
discrimination have become a norm, and cognitively influence the 
way of Malaysia's society thinks and behaves. And indirectly affect 
the policies and programs of HRM in some firms in Malaysia. Ad-
versely, discrimination is regarded as a "normal thing" as it is being 
accepted as a populist tool by several politicians and part of the na-
tional agenda. Discrimination in Malaysia is not only affecting the 
business firm but also hinders the progress of the nation in becoming 
a highly-income country. People are not only an essential resource 
for an organization but also a jewel to thrust the development of the 
country.  The issues of racial discrimination in Malaysia often not 
being acknowledged and not being appropriately addressed as some 
studies tend to discarded and discussed this matter in little scope to 
avoid any tendency of being called racist and having a negative pub-
lic opinion. However, to fix a system, the issues should be discussed 
thoroughly from the root of the problem. In doing so, this paper ulti-
mately sees the problems in affected scope ranging from micro-level 
issues (individual/employee), meso-level issues (organization), and 
macro-level (nation). This study uses a critical analysis methodology 
by criticizing the issue of discrimination in Malaysia. The paper also 
studies the impacts of discrimination on firms and highlighting the 
importance of seeing human resources in a holistic view as well as 
prompting that human resources in Malaysia should be viewed in ter-
ms of Resource-based aspects, which assist the firms in achieving 
competitive advantage. The paper seeks to contribute towards open-
ness by being neutral on the issues and urging respected parties to 
address problems seriously, not only as a populist agenda. 
Keywords: Human Resource Management, Discrimination, Human 
Capital, Malaysia

27 * School of Management, Sakarya University, Turkey



32

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Koronavirüs Karşısında Orta Asya Ülkeleri

Aizhan Aitbaeva

Özet
COVID-19 salgını henüz tıbbi bir fenomen olmaktan çok artık so-
syo-politik bir fenomen olarak incelenmektedir. Elektronik medy-
anın analizine ve ilgili konularda bir dizi akademik çalışmaya dayalı 
olarak olayları “hic et nunc” ilkesine göre anlamaya yönelik bir gi-
rişim olan çalışmanın önemi budur. Makalede virüsün Sovyet sonrası 
Orta Asya’da yayılmasının siyasi sonuçları analiz edilmektedir. Aynı 
zamanda çalışmanın temel amacı, bölge ülkelerinde koronavirüs en-
feksiyonunun yayılmasına karşı mücadele alanındaki kalıpları tespit 
etmek ve siyasi yönetişimin iç özelliklerine bağlı olarak alınan ted-
birler arasındaki farkı göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Orta Asya, Ekonomi, Küresel, Ön-
lem, Kriz
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Popüler  Kadın  Dergilerinde  Temsil: Türkiye  ve Kırgızistan  
Kadın  Dergileri   Üzerine   Karşılaştırmalı  Bir İnceleme

Aizhannat Abdimalikov

Özet
Kapitalizmin gelişimi ve etkinliğinin artmasıyla mal ve hizmetlerin 
üretim kapasitesinde önemli bir artış olmuş; bu kapasite artışı tüke-
timi ve tüketim  kültürünü  dayatmıştır.  Küresel  köy  haline  gelmiş  
dünyamızda  düşüncelerimizi,  satın  alma  davranışımızı, konuşma-
mızı, nasıl giyinmemizi, nasıl  tüketmemizi  bize  öğreten  reklam-
lar  oldukça  fazladır  ve  rutin  hayatımızda  bizi  etkiliyor. ‘Harca  
harca  bitmez’ sloganlarıyla tüketimi  hayatımıza  uygulamaktadırlar. 
Tüketmeden var olamadığımız toplumlarda yaşadığımız şu günlerde 
firmalar, reklamlar aracılığıyla tüketicinin bilinçaltında yer etmeyi 
ve mağazada ürün/hizmetle karşılaşıldığında satın alımı sağlamayı 
amaçlamaktadırlar. İhtiyacımız  olmadan  direk satın  almaya  yöne-
liyoruz. Çalışmanın amacı, Türkiye’de  basılan  Elele ve  Kırgızis-
tan’da   basılan  Bishkekchanka  dergilerinde  kadınların tüketim kül-
türüne eklemlenmesi amacıyla kullanılan söylem stratejilerinin ortaya 
çıkarılmasıdır  ve iki  ülke  kadınlarının  hangi  sorunlarla  karşılaş-
tıkları,  ortak  sorunları, ortak  tüketimleri  ve farklılıkları,  kadınların 
rölleri incelenmiştir. Dergi metinlerinde sıklıkla kullanılan: “Stil, stil 
ikonu olmak, klas olmak, güzelliğini keşfetmek, güzellik sırları, asa-
let, zarafet, şıklık, şıklık yarışı içinde olmak, şıklığından taviz verme-
mek, şıklığı tamamlamak, ışıltı, aristokrat görünüm, her ortamda fark 
edilmek, saray esintileri, neyi-neredene zaman giyeceğini bilme” gibi 
kavramlarla,  kamusal alanda modern ve aristokrat görünüm ideal-
leştirilerek sunulmaktadır. Dergilerdeki  blogerlerin  veya  yazarların  
hangi  konular  üzerinde  kadınları eğittikleri, modern  kadının  ya-
şamı, çağıldırılışı ortaya  koyulmaktadır.  Bu kimliğe erişim için de 
tüketim salık verilmekte. Batı veya modern karşıtı söylemine karşın 
modern olma ve yine Batı temelli modern kadın kimliği özendiril-
mektedir. Dergilerin yayınlanmasıyla birlikte kadınlar kendi duygu 
ve düşüncelerini ifade etmede rahat bir ortam bulmuşlardır. Kadınlara  
motive  veren, kendileri  özgür  ve güçlü  hissettiren,  kadınların  ortak  
konusunu takdim  eden dergilerdir. Dergilerde  kadın  güzel, özgür, 
kariyer  ve  ailede  başarılı, eğitimlidir. Çalışmamda ilk olarak Türk ve 
Kırgız  kadınının modernleşmesi yolunda değişimler, feminist düşün-
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ce, düşünce akımlarının kadınlara tanınan haklara yönelik düşüncele-
ri, değerlendirmeleri, kadın dernekleri ve kadın dergilerinde yazıları 
olan kadın yazarlar hakkında bilgi verilmiştir  ve  toplumsal  cinsiyet 
kavramlarına  değinmiştir. Dergilerde tüketime  yönelik  reklamlar, 
mesajlar, kadın  kimlikleri,  blogerler, kadın sorunları, iki  ülke  ara-
sında  kadınların  benzezlikleri  ve  farklılıkları  ile ilgili  konular  
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kırgızistan, Kadın Dergileri
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Tetova Şehrinin Mekân Konfigurasyonundaki Gizli Ağda 
Oluşan Kamusal Mekanları İrdelemek

Ajla Limani28

Özet
Çalışmanın amacı Tetova şehrinde özel aile evlerinin bahçelerinde 
oluşan geçiş mekanlarını ve oradaki kamusallığın boyutunu tartışmak 
olacaktır. Mahallelerin içinde özel evlerin bahçelerinde oluşan bu 
alanlar bize kamusal ve özelin fotoğrafını farklı bir açıdan bakmamı-
za sebep olmaktadır. Şehir adına ve toplum olma adına Tetova örneği 
özel mekanların komşuyla ve mahallede yaşayanlarla paylaşılan bir 
mekân örgütlenmesine sahip olan bir şehir olmaktadır. Konuyu kamu-
ya kimlerin görüldüğünü anlamak, toplum olma adına bir örgütlenme 
örneğini göstermek olucaktır. Günümüzde uzman kişiler tarafından 
mahallelerin güvenliği tartışma konusu olurken Tetova örneği organik 
bir tavırla olaya farklı bir bakış getirmektedir. Bireyin seçiminden çok 
bir sosyal kodlama olan kapicik olgusu insanların birbirleriyle hem 
bağlarını koparmadan sosyal bütünlülük adına bir mesaj vermektedir. 
Verilerin az olduğu bu olguda, doktora tezinde, daha detaylı çalışıla-
cağı için Mehmet Pashe Deralla mahallesindeki bir örnekle oluşan 
geçiş mekanlarıyla kamusal hayatın nasıl farklı bir renk aldığı ortaya 
konulucaktır.

Anahtar Kelimeler: Tetova, Kamusal, Özel, Mekan Konfigurasyonu

28 * Mimar Sinan Güzel Santlar Üniversitesi
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Production and Application of CVD Graphene in Solar Cells

Ala K. Jehad29*

Kemal Kocabas30**

Metin Yurddaskal31***

Abstract
The incredible properties that graphene is distinguished by, opens up 
a wide range of applications, such as optical electronics, energy stora-
ge, composites and solar cells. In photovoltaic applications, graphene 
has been used as a transparent conducting film, active light-harvesting 
material, transparent electrode and hole-transporting material. The 
excellent electrical conductivity, high transparency and flexibility of 
graphene make it a strong alternative candidate for indium tin oxide 
(ITO) electrode. The ITO has a rare brittle nature and high production 
cost that limit its flexible devices.
In this study, Graphene/silicon Schottky junction with a top-window 
structure has been produced. Mono- and multi-layer graphene sheets 
have been synthesized by Chemical vapor deposition (CVD) method, 
which is considered as a leading method to produce graphene for hi-
gh-performance electronics. N-type (111) single c-Si substrate with a 
resistivity < 0.04 Ωcm and thickness 250-300 µm has been used with 
1 cm2 area. Graphene (mono- & multi-) sheets was transferred on 
the silicon substrate and covered the active are of 3.3×3.3 mm2 after 
etching the SiO2 layer. The key parameters that help to enhance the 
power conversion efficiency (PCE) of the cell have been considered. 
The study illustrates the challenges in producing these cells and high-
lights some points to improve the cell-efficiency.
Keywords: Graphene, CVD, Photovoltaics, Schottky Junction, Effi-
ciency, Silicon Solar Cell

29 * The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Physics, Dokuz 
Eylul University, Turkey E-Mail: ala.jehad13@gmail.com
30 **   Faculty of Science, Department of Physics, Dokuz Eylul University, Turkey
31 ***   Faculty of Engineering, Department of Metallurgical and Materials Engineering, 
Dokuz Eylul University, Turkey
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The Rising Security Cooperation Between Turkey and 
Africa: An AssessmentFrom the Military Perspective

Alexe Fridolin Kenfack Kitio32*

Abstract
Since the end of the Cold War, Turkey is successfully increasing its 
presence in Africa. Therefore, the decade 2000s is particular because 
in the aftermath of the so called “Opening policy” of Turkey to Africa 
in 1998, the implementation went so quickly. Successively 2005 is 
marked "Day of Africa in Turkey", while Turkey is admitted as stra-
tegic partner of the African Union in 2008. In this dynamic, Turkey's 
presence in Africa has generally been analyzed through political and 
diplomatic partnership, the strengthening of economic and trade co-
operation, the development and humanitarian assistance cooperation, 
as well as diversified cultural partnerships. And yet these aspects alo-
ne are not enough to account for the rich density of the partnership 
between Turkey and Africa, which has continued to diversify, particu-
larly in terms of security and military. Indeed, while security coope-
ration is included in the general report of the first two Turkey-Africa 
Conferences in 2008 and 2014, it is curious to see that so far no serious 
scientific research has captured this dimension. This communication 
aims to highlight Turkey's security and mainly military cooperation 
in Africa. At the heart of these exchanges lays a network of security 
and military agreements concluded with more than twenty countries. 
This partnership then extends through various training programs and 
defense military industry exchanges. The Turkish military base in So-
malia, the first of its kind in Black Africa, also remains an example 
of proximity and efficiency in the new grammar of Turkey's foreign 
policy of security in Africa.  
Keywords: Turkey, Africa, Security, Military, Cooperation

32 *Ph.D. Candidate of Gazi University’s, Graduate School of Social Sciences 
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Islamic Civilization in Andalusia its Importance and the 

Reasons for its Downfall

Alhussain Alawad Alhassan33*

Abstract    
Islamic history is a very important science because it shows the means 
of success and the causes of degradation and adds to people’s ages 
and experiences. This is indispensable for those who want to advance 
their knowledge in Islamic sciences. Islamic history needs studies that 
are concerned with investigating and documenting the historical news 
to which the hands of the tampered and the opponents have extended. 
Most of our history has been written after the demise of these count-
ries and whoever will be satisfied with them will not come aftır he 
reyimse, otherwise why was he coup against them and their change? 
And he true fruits will not appear unless our history is written with 
clean ablution hands that accompany he meanings of fear of God, stri-
ve for fairness and absorb he meanings that were driving these souls, 
and he material interpretation of he history of a nation that believes in 
he unseen will not be valid and please what God has. Andalusia had a 
great role in influencing Europe and its neighbouring kingdoms, and 
when the Umayyad state was established in Andalusia, Cordoba the 
intention was for many people of Europe to seek knowledge. The long 
Muslim rule of Andalusia lasted nearly 800 years. Today, the southern 
region of Spain is still known as Andalusia, and it is considered as 
one of the sectors that make up modern Spain and maintains many 
buildings dating back to the era of the Islamic State in Andalusia. The 
Spanish language carries many words that originate from the Arabic 
language. The history of medieval Spain did not know the geographi-
cal or racial separation between Muslims, Christians and Jews. And 
had it not been for the coexistence of these three sects, Spain would 
not have emerged from the cycle of backwardness and darkness that 
the rest of the European countries lived in. The Arabists were the con-
tact between the two parts of Muslim and Christian Spain, and they 
interacted and were exposed to mutual influence.
Keywords: Andalusia, Civilization, Islamic History, Its Important-Is-
lam 

33 * Ph.D Candidate, Sakarya University,  Institute of Social Sciences, Department of İsla-
mic History and Art E-Mail: bestgo1992'@Gmaıl.Com.
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Siyasal İletişimde Liderlerin Retorik Stratejileri Yeni 
Zelanda Başbakanı'nın Camilerde İbadet Edenlerin 

Teröristler Tarafından Öldürülmesinden Sonraki 
Konuşmasını Üç İkna Kanıtına Göre Analizi

Ali ElzainAbdalwahab Ideis34*

Özet
İkna, siyasal iletişimin ilgilendiği temel konulardan birisidir. Bu ça-
lışmada, Siyasal İletişimde Liderlerin Retorik Stratejileri, Yeni Ze-
landa başbakanının camilerde ibadet edenlerin teröristler tarafından 
öldürülmesinin ardından yaptığı konuşmada kullandığı siyasi iletişim 
stratejilerini ele alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda Aristoteles tara-
fından yapılan üç ikna kanıtına göre Ethos, Pathos ve Logos (Ethos: 
konuşmacının ikna edebilmek için kişisel bir gücünü ortaya koyması-
dır, Pathosizleyicilerin coşkusunu harekete geçme gücüdür, ve Logos 
İkna edici kanıtlarla gerçeğin ispat gücüdür) Yeni Zelanda başbakanı-
nıncamilerdeibadet edenlerin teröristler tarafından öldürülmesinden 
sonraki konuşmasınıanalizyapılmıştır. Bu çalışmanın önemi, dünya-
nın tanık olduğu İslam'a karşı açık bir düşmanlıktır. Eğer bir Müslü-
man yanlış bir şey yaparsa buna terörizm denir. Diğer dinlerden biri 
İslam karşıtı bir eylemde bulunursa buna terörizm denmez. Aksine, 
önyargının net göründüğü diğer açıklamalar denir. Bulgular Yeni 
Zelanda başbakanı'nın izleyiciyi etkilemek için birçok duygu (kor-
ku, samimiyet, sevgi ve merhamet) kullandığını ve istenen fikirleri 
iletmek için bazı konulara yoğunlaştığını göstermektedir. Son olarak 
konuşmacı, kitleyi etkilemek için Aristoteles'in bahsettiği bütün ikna 
yöntemlerini kullanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Retorik, Siyasal İletişim, ikna, Yeni Zelanda, 
Aristoteles

34 * Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 
Doktora  Öğrencisi
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Bir Toplumsal Kalkınma Destek Örgütü’nün Girişimi

Alif Ngimbi Diambu35*

Latifa Hassan36**

Özet
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve onun çatısı 
altındaki dernekler, çeşitli faaliyetlerinde Türkiye'deki bütün ulusla-
rarası öğrencilere eğitim ve öğretim hayatları boyunca eşlik ediyorlar 
ve destek oluyorlar. UDEF’in eğitim ve kardeşlik kampı kapsamında 
yer alan faaliyetler de konuya örnek teşkil ediyor. Değişik ülkelerden 
gelen uluslararası öğrenciler, kendilerini karşılıklı buluşma alanla-
rında bir araya getiren bu çok kültürlü ortamın keyfini çıkarma fır-
satı buluyorlar. Bu çalışma, Toplumsal Kalkınma Destek Örgütü'nün 
(ORADEC: Organisme d'Appui au Développement Communautaire) 
esin kaynağı olan UDEF'in faaliyetlerinin etkilerinden birini sunmak-
tadır. ORADEC örneği, uluslararası öğrencilerin değişimin üst akıl-
larını oluşturmak üzere koalisyon yapmaları ve daha iyi işbirlikleri 
oluşturmaları yönünde bir çağrıdır. ORADEC, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci üyelerinin bir kısmının, UDEF 
ve İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği işbirliği ile katıldık-
ları eğitim ve kardeşlik kamplarından sonra doğdu. ORADEC, be-
yin fırtınası tekniklerini kullanarak fikir üretme, proje geliştirme ve 
çalışma üzerine odaklanan vizyondur. ORADEC, Kongo toplumu en 
başta olmak üzere, mevcut durumlarının daha fazla farkına varmayı, 
kendi kendine yeterli olmayı ve azgelişmişliğinin nedenleri irdeleme-
yi ve bunlarla mücadele etmenin yollarını sunarak değişime inanmayı 
amaçlıyor. ORADEC, mümkün olduğu kadar çok insanı kapsayacak 
şekilde çok sayıda alanda iş yaratılmasını hedefliyor.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Kalkınma, İş birliği, Uluslararası 
Öğrenciler, ORADEC, Demokratik Kongo

35 * İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
36 ** Anadolu Üniversitesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler 
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Mali’de Sığırcılığın Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine 
Yönelik Yürütülen Çalışmalar

Alpha Saloum Cisse37*

Özet
Mali, önemli bir hayvancılık kültürüne sahiptir. Batı Afrika’da, hay-
van varlığına göre (her türlü) hemen Nijerya’dan sonra, ikinci sırada 
yer alınmaktadır. Hayvancılığın ulusal GSYİH'ya katkısı %19.2 bu-
lunmaktadır (2009). Sığır popülasyonu bakımından Batı Afrika’da ilk 
sıradadır (11415900 baş, 2017). Bu  bölgedeki en büyük hayvancı-
lık ihracat ülkesidir (2017 yılında 504733 baş sığır; 109.612  milyon 
dolar karşılığı). Bu büyük potensiyele rağmen, süt  için artan talep 
birkaç nedenden dolayı karşılanamıyor. Sığır popülasyonunda verim 
potansiyelini artırmak için melezleme ve seleksiyon çalışmaları ger-
çekleştirilmekte. Üretimi iyileştirmenin en büyük zorluklarından biri 
uygulanan hayvancılık sistemi, beslenme, sağlık ve genetiktir.
Bu çalışmada Mali’ye ilişkin genel bilgiler (nüfus, yüzölçümü, iklim 
gibi) Mali’de farklı türlere göre hayvan varlığı, et ve süt üretimi, kişi 
başına et ve süt üretimi, yetiştirilen sığır ırkları, et ve süt verim dü-
zeyleri, uygulanan hayvancılık sistemleri, yem üretim durumu (yem 
kaynakları), sığırcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar (genetik 
ıslah, hastalıklarla mücadele, yem kaynaklarının iyileştirilmesi, ye-
tiştiricilerin eğitimi gibi) ve benzeri konularde bilgiler aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler:  Mali, Sığırcılık, Et ve Süt Üretimi, Genetik Islah

37 *   Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
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Local Accounting Standards Transition to International 

Accounting Standards, A Comparison Between Turkey and 
OHADA Member Countries

Amadou Thierno Diallo38*

Abstract
By analyzing how Turkey and OHADA member countries have been 
shifting their local accounting standards to meet those of the interna-
tional accounting, this study is aimed to look at the evolution of these 
two accounting systems. Furthermore, factors that favor the transition 
and difficulties that countries may face in the process will be analyzed 
as well. Based on the existing literature, there will be first, a summary 
of the OHADA accounting system, secondly, a brief presentation of 
the Turkish accounting system and thirdly, from a historical aspect 
there will be an analysis of their evolution process towards the inter-
national accounting standards. At the end, factors that both may en-
courage and discourage the transition process in those countries will 
be discussed. Giving to the realities of each country, moving towards 
the adoption of international accounting standards can be a quite chal-
lenging and a long-term process in which multiple adjustments may 
be needed. Also, countries can differ in terms of, historical past, level 
of development, cultural and socio-economic aspects which can all 
influence the process. However, as the business world become more 
connected, standardized financial information has become more need-
ed and so is the need to have a common set of accounting standards. 

Keywords: Ifrs, Ohada, Syscohada, Turkey, Accounting Transition

38 * Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Muhasebe ve Finans Bölümü, Sakarya
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Proposal of a Repair Mortar Based on Lime, Marble Sand 
and Brick Fines From Demolition Waste

Amina Benbertal  39*

Dr. Azzeddine Chettih

Abstract
Algeria has a heritage portfolio rich in historical monuments from 
the Ottoman era; nevertheless, the importance of this wealth is not 
yet translated into studies and research that are concerned with the 
typologies and characteristics of historical, architectural and aesthetic 
of these monuments. The objective of this work is to propose a strat-
egy for the development of a Fahs palace called "Palace of the Blind" 
in El Biar at the capital city Algiers. This palace was built during the 
Ottoman era. Following the diagnostic report carried out, the idea of   
exploiting the waste for a new repair technique is proposed. It is based 
on the study of a repair mortar made from waste marble and brick. 
Laboratory tests will be carried out to study the properties of this ma-
terial, which is proposed for repairing pathologies at this site. The use 
of marble and brick waste (construction materials for the site to be 
studied) makes it possible to eliminate waste by recycling and use, 
hence protecting the environment, and helps to solve certain prob-
lems linked to the lack of aggregates. The addition of brick fines is an 
alternative to improve the performance of the new elaborate material 
which derives from an earlier study.
Keywords: Ottoman Architecture, Fahs, Blind Palace, Sustainable 
Rehabilitation, Improved Mortar

39 * Mimar Sinan Üniversitesi 
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19. Yüzyılında Osmanlı Bosnası’nda Yabancı Konsolosluklar

Amina Lila 40*

Özet
19. Yüzyıldaki siyasal değişimler, en iyi siyasal aktörlerin uluslararası 
politikalarında görünür olmaktadır. Bu yüzyıldaki yeni fikir akımları, 
ulus-devlet hayalleri, edüstri devrimin yarattığı farklılıklar hem bü-
yük güçlerin ittifaklarına hem de her develtin özel siyaset yütümesine 
neden olmuştur. Bu açıdan İngiltere başta olmak üzere, Büyük Güçle-
rin konsolosluk faaliyetleri izlemek dönemin uluslararası siyaseti ve 
Osmanlı İmparatorluğun iç durumu anlamak için önem taşımaktadır. 
Bosna Hersek, 19. Yüzyılda uluslararası ilişkilerde ‘Doğu Sorunu’ 
çerçevesinde diğer Osmanlı topraklar gibi Büyük Güçlerin çatışma 
alanı olmuştur. Büyük Güçlerin aralarında rekabeti çerçevesinde, ser-
had eyaleti olan Bosna’daki olayları daha yakından takip edebilmek 
için konsoloslar kurmuşlardır. Konsolosların faaliyetleri ve raporları 
önemi ise, güvenli yoldan bilgi edebilmek ve durumu hem Osmanlı 
Devleti’ne karşı hem diğer devletlere karşı kendi çıkarları doğrultu-
suna çevirilmelerinde görülmektedir. Saraybosna’daki konsolosların 
ve Mostar ve Travnik gibi diğer şehirlerde konsolos vekillerin rapo-
ralrarı ve faaliyetleri dönemin tarihi anlamak için büyük anlamak ta-
şımaktadır. Bu çalışmanın amacı Bosna örneğinde bazı konsolosların 
rölü göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bosna, Konsolos, Doğu Sorunu, İngiltere, Avust-
ruya, Rusya, Diplomasi

40 * Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Bölümü 
Yüksek Lisans Öğrencisi
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Modelling of Thermoelectric Cooler Driven by 
Segmented Thermoelectric Generator

Aminu Yusuf41*

Hasan Tiryaki42**

Nevra Bayhan43***

Sedat Ballıkaya44****

Abstract

Thermoelectric coolers (TECs) being active cooling systems are in-
creasingly being used in thermal management applications in aero-
space, military, space, refrigeration, computer and electronic indus-
tries. These applications will sometimes require the TECs to operate 
remotely as in space, military, or desert. In these areas, supplying 
power to the TEC could be hard and expensive. However, heat energy 
coming from the Sun, military equipment or space rockets can easily 
be converted to electricity by thermoelectric generators (TEGs). The 
problem of power supply could be eliminated when TECs are driven 
by high power segmented thermoelectric generators (STEGs). In this 
report, a micro-TEC system was modelled; based on its input cur-
rent requirement a STEG was designed using genetic algorithm. The 
STEG-TEC model was then implemented in Comsol Multi-Physics 
and the model’s performance was analysed. It was found that a min-
imum of 0.4A is required by the TEC to produce surface cooling of 
273K which is recommended for refrigeration application. The STEG 
is able to provide this current at temperature gradient of 200K. Final-
ly, a maximum COP of 0.21 is achieved through an input current of 
0.4A at the 10K temperature gradient of the TEC.    

Keywords: Modelling, Thermoelectric, Cooler, Generator, Segmen-
tation, Driven 
41 *Department of Electrical-Electronics Engineering, Istanbul University Cerrahpasa 
E-Mail: basinunwala@gmail.com
42 ** Department of Electrical-Electronics Engineering, Istanbul University Cerrahpasa
43 *** Department of Electrical-Electronics Engineering, Istanbul University Cerrahpasa
44 **** Department of Physics, Istanbul University
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1992-1994 Yılları Karabağ Savaşı

Amrah Bayramov45*

Özet

Dünyanın sıcak çatışma alanları listesinde yer alan Dağlık Karabağ 
bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan için büyük önem arz etmektedir. 
Bölgede iki ülke arasında rekabetin Çarlık Rusya’nın bölgeyi işgaline 
kadar dayanmaktadır. XX. Yüzyılın başlarından itibaren bu rekabet 
halklar arasında savaşa dönüşmüştür. 1905 yılından, Sovyetlerin böl-
geyi işgaline kadar Dağlık Karabağ ve çevresinde on binlerce sivil 
insan savaşlar sonucu katledilmiştir. Sovyetlerin 1923 yılında bölg-
eye özerklik vermesi ve Doğu Zengezur bölgesini Kürdistan Kazası 
olarak adlandırması, halklar arası kardeşliği değil de düşmanlığı 
körüklemiştir. Bu düşmanlık yıllarca sessizce gelişmiş ve Sovyetler 
Birliği’nin çöküşü ile savaşa dönüşmüştür. Azerbaycan ve Ermenistan 
arasında 1992 yılının ilk aylarında patlak veren Karabağ Savaşı, 1994 
yılında ateşkesle sonuçlansa da siyasi arenada hayla sorun çözümünü 
bulamamıştır. Çalışmada Karabağ Savaşı’nın detaylarını incelemek 
amaçlanırken, nitel araştırma yöntemlerinden belge ve doküman an-
alizi kullanılmıştır. Çalışmada her iki ülkeyi savaşa götüren nedenler 
ve Karabağ Savaşı zamanı düzenlenen askeri operasyonların yanı sıra 
siyasi olaylara da yer verilmiştir. Sonuç olarak bölgede düzenlenen 
askeri operasyonlar ve savaş zamanı gerçekleşen siyasi olaylar kro-
nolojik araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karabağ Savaşı, Gence İsyanı, Siyasi Istikrar-
sızlık, Askeri Operasyonlar

45 * Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
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Batı Medeniyetinin Doğu Kökenleri (Karşılaştırmalı Bir 
Tarihsel Çalışma)

Ardalan Ahmed46*

Özet

"Bu çalışmanın amacı, Yunan uygarlık tarihiyle ilgili genel bir değer-
lendirme yapmak ve bu önemli uygarlığın en önemli yönlerini ortaya 
koymaktır. Bu araştırma bize, uygarlığı alışveriş açısından bölgenin 
diğer uygarlıklarıyla etkileşim halinde olan bir toplumu sunmaktadır. 
Öyle ki uygarlık kimliğimizi tanımayı tamamlamak için bu uygar-
lığın ana hatlarını öğrenmek kaçınılmaz olmuştur. Nitekim Yunan 
toplumu, kendisinden önce Ön Asya bölgesindeki Mısır, Suriye, 
Mezopotamya ve Küçük Asya’da ortaya çıkan ve uygarlıkta gelişen 
toplumlardan etkilenmiştir. Kendisinden önce gelen bu büyük uygar-
lıklardan etkilenmiştir. Bunun sebebi, Yunan uygarlığıyla bu uygar-
lıklarının etkileşim halinde olmasıdır. Bu etkileşim, binlerce yıldan 
beri birçok yüzyılı ilgilendirmiştir. Bizim yaşadığımız bölgeyle ilgili 
bu durum, alışveriş, etkileme ve etkilenme şeklinde görülmüştür. Her-
hangi bir uygarlık kimliği, bu iki yönle oluşmaktadır. Ayrıca uygarlık 
etkenlerimizin önemli bir kısmını, tanımadan anlamamızın imkânı 
yoktur. Bu araştırmamda eski Yunan tarihinin en önemli uygarlık faa-
liyetlerinin altını çizmeye çalıştım. Çünkü bir Yunan felsefecisi der 
ki: “hiçbir şey yoktan var olmaz.” Batıda kabul gören düşünce ise 
Yunan mucizesidir. Yani Yunanlar, her şeyi yoktan var etmişlerdir. 
Bu düşünceye göre Yunanların ulaştıkları sonuçlara, kimse onlardan 
önce ulaşmamışlardır. Sanat, edebiyat ve bilim alanlarında öncesiz 
başarılara sahiptirler ve tüm bu alanlarda önceki uygarlıklardan öne 
geçmişlerdir. Bu araştırmayı yazmakta izlemiş olduğum yöntem, 
sadece siyasi yönle sınırlı kalmayan uygarlık tarihi yazımıdır. Bu 
araştırmada araştırmacı, topluma genel bir bakışla bakar ve ekono-
mik, sosyolojik, siyasi, fikirsel ve sanatsal alanları görür. Nihai sonuç 
ise bu alanların etkileşimi, toplumun gerçek tarihi olduğudur. 

Anahtar Kelimeler: Yunan Uygarlık, Mezopotamya, Uygarlığın 
Şartları, Sanat, Fikir, Edebiyat

46 * Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, Tarih Bölümü
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Kırgızistan’da Fethullah Gülen Cemaatinin Yapısı, 

Faaliyetleri ve Devletle Olan İlişkisi

Arslanbek Kenzheshov47*

Özet 
Fethullah Gülen cemaati “Hizmet” hareketi adıyla Kırgızistan bağım-
sızlığını kazandıktan sonra 1992 yılında ülkeye gelmiştir. Cemaat Kır-
gızistan’ın Millî Eğitim Bakanlığı’ndan akredasyondon geçmiş, faaliyet 
göstermek için lisansını almıştır. Lisansını almasıyla uluslararası “Sebat” 
(yeni adı Sapat) eğitim kurumunu kurmuşlardır. Gülen cemaati Kırgızis-
tan’a geldiğinden beri (28 sene içerisinde) 16 okul, 1 üniversite, eğitim ve 
dil merkezleri, farklı amaç güden vakıf ve dernekleri kurmuşlardır. Gülen 
cemaati Kırgızistan’nın ilgili devlet kurumundan dini cemaat olarak tes-
cillenmemiştir. Cemaatin ismi genellikle “Sebat” uluslararası eğitim ku-
rumu ile beraber anılmaktadır. Bu nedenle Gülen cemaati Kırgızistan’da 
dini cemaatten ziyade eğitim alanında faaliyet gösteren kurum olarak bi-
linmektedir. 
Türkiye resmi olarak 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan askeri darbe giri-
şiminin arkasında Fethullah Gülen’in olduğunu belirtmiş ve cemaati ise 
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak ilan etmiştir. Yaşanan olaylardan 
sonra Türkiye Gülen cemaatine aktif üye olan kişileri tutuklamaya başla-
mıştır. Bu süreç yurtdışına da uzanmış ve Türkiye birçok ülkeye cemaate 
üye olan kişileri gönderilmesini ve Gülen’e ait kurumların kapatılmasını 
istemiştir. Türkiye’nin bu isteğini bazı ülkeler kabul etmiş bazıları red-
detmiştir. Reddetenlerin arasında Kırgızistan’da vardı. Kırgızistan devleti 
Gülencileri kontrol altında olduğunu ve kurumları da çalışmaya devam 
edeceğini belirtmiştir. Bu olaydan sonra iki ülkenin siyasi ilişkileri bo-
zulmuş ve Türkiye Kırgızistan’ın bu yaklaşımını doğru bulmamıştır. Kır-
gızistan ise FETÖ konusu Türkiye’nin iç siyaseti olarak tanımlamış ve 
Kırgızistan’ın bu konuda kendi siyaseti olduğunu vurgulamıştır.  
Bu çalışmada Fethullah Gülen cemaatinin Kırgızistan’a girişi, yapısı ve 
sosyal, ekonomik, eğitim, ticaret vs., sektörlerdeki faaliyetleri ve sonuç-
larını ortaya koymaya çalışılacaktır. Bunun dışında Gülen cemaatinin 
devlet ile olan ilişkisi, Kırgızistan’daki kurumlarının kapatılmamasındaki 
temel faktörler ve aktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Türkiye, Gülen Cemaati, FETÖ, Sebat

47 * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Dok-
tora Öğrencisi, Samsun
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Analysis on Turkey’s Political Engagement in Somalia,

Asia Omar Abdi48*

Abstract
Turkey came to Somalia, when it was on the deathbed and world clo-
sed their doors from Somalia. For many years Somali was severing 
repeated droughts, endless civil war and catoptric humanitarian crisis. 
Somali people lost their hope. Exactly at that moment, Turkey showed 
up to save Somalia while international community was watching. The 
gratefulness of Somali people for the people of Turkey help cannot be 
expressed in words.  Turkey’s policy towards Somalia is linked with 
Turkey’s general policy towards Africa that started in 1998. However, 
its relations with Somalia dates back sixteen centuries. In considering, 
current Turkey’s involvement in Somalia resumed with historic visit 
of President Recap Erdogan in 2011. Since then Turkey, involvement 
and strategic interest in Horn of Africa increased in unprecedented 
level. Within a decade, the relationship between the two countries 
evolved from: Humanitarian to developmental, economic, less in po-
litical and security dimensions. Despite Turkey coming late to Soma-
lia, it becomes the most visible as stakeholder in Somalia and won the 
hearts and minds of Somalia people. However, the limited Turkish 
political participation in Somalia effects the entire relations between 
Ankara and Mogadishu. To find out the more, paper studied Turkish 
foreign policy towards Mogadishu as well as the domestic challenges 
in Somalia. Results suggest that Turkish should reforms its policies 
towards Somalia to more active one, as the only practical solutions 
in the near future.  Since the domestic problems in Somalia are not 
expected to be resolved anywhere in the near future.

Keywords: Humanitarian Diplomacy, Somalia, Turkey, Foreign po-
licy, Political Engagement  

48 * MA in International Relations, Kocaeli University
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Arapça ve Türkçede Arkadaşlık ve Komşuluk İle İlgili 

Ortak Atasözleri

Asma Hamdy49*

Özet
Atasözleri; her millette var olan dil hazineleridir. Bir milletin hayat tar-
zını, yaşayış şekillerini yansıtan, tasvir eden ve ait olduğu milletin sos-
yal ve rûhî yapısını, o toplumun tabiatını ve karakter yapısını aksettiren 
birer aynadır. Türk ve Arap edebiyatında da atasözleri, bu yönleriyle 
öne çıkmış bir edebi türdür. Türk ve Arap edebiyatlarındaki bu zengin-
lik kendini gösterir, her iki dildeki birçok atasözü şekil yönünden uy-
masa da anlam yönünden benzerlikler vardır. Bu çalışmada, atasözünün 
Türkçe ve Arapçadaki tanımı, tarihi ve önemine kısaca değinilecektir. 
Ayrıca, "Arkadaşlık ve Komşuluk" ile ilgili Türk atasözlerinin Arap 
atasözlerinde karşılığını bulunup anlamca incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, Atasözü, Arkadaşlık, Komşuluk

49 * Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Ede-
biyatı 
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Ortaokul Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalık Durumu

Assylbek Makhabbat50*

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen51**

Özet
Siber güvenlik, bilgi kaynakları ile birlikte bireylerin korunmasını 
kapsamaktadır. Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Ça-
lışma grubunu Kocaeli ili Körfez ilçesindeki MEB bağlı ortaokullarda 
eğitim görmekte olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 2831 öğ-
renci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Siber Güvenlik Ölçe-
ği (SGÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerinin 
siber güvenlik farkındalık durumları orta düzeyde olduğu görülmek-
tedir. Alt boyutları açısından bakıldığında öğrenciler güvenilmeyen-
den kaçınmaktadırlar ve güvenlik için önlem almaktadırlar. İnternet 
üzerinden gezinirken iz bırakmamaya çalışmaktadırlar. Ancak kişisel 
gizliliği koruyamamakla birlikte internet üzerinden alışveriş yaparken 
ödeme bilgilerini koruyamamaktadırlar. Cinsiyet açısından değerlen-
dirilirken erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber gü-
venlik farkındalık durumuna sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kişisel 
bilgisayara sahip olan öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olmayan 
öğrencilere göre sbier güvenlik farkındalık durumları daha olumlu 
düzeyde sonucuna ulaşılmıştır. Teknolojik cihazlara sahip olma duru-
muna göre incelendiğinde akıllı telefona sahip olan öğrencilerin bilgi-
sayar ve tablete sahip olan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık 
durumları daha yüksektir. Gün içinde en çok mesajlaşma değişkeni 
açısından bakıldığında whatsapp ve insatgram üzerinden mesajlaşan 
öğrencilerin e-posta ve facebook üzerinden mesajlaşan öğrencilere 
göre daha olumlu siber güvenlik farkındalık durumuna sahip olduğu 
gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Öğrenciler, Sosyal Medya, Tek-
noloji, Farkındalık

50 * İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Doktora Öğrencisi, İstanbul
51 ** İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul
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Halkların Kültürler Arası İletişimi ve Uluslararası Halkla 
İlişkiler Faaliyetleri: Örnek Olarak Yunus Emre Enstitüsü

Audai al-Ameer52*

Omar Malkawi53**

Moayed Alzyoud54***

Özet
Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri, çalıştıkları ülkelerde bireyler-
le, resmi ve resmi olmayan organlarla güçlü ve sürekli ilişkiler kurul-
masına katkıda bulunur. Bu ülkelerin sınırları içinde hedefe ulaşmak 
amaçlanmaktadır. Kültürlerarası iletişim eskisinden daha önemli ko-
numdadır. Kültürel iletişim, kültürel kurumlar ve diğer ülkelerdeki 
merkezler aracılığıyla uygulanması en önemli olan uluslararası halkla 
ilişkiler biçimidir. Yunus Emre Enstitüsü, 40 farklı ülkede var olan bu 
iletişim için bir modeldir. İlk olarak bu makale Uluslararası Halkla 
ilişkiler ve Kültürlerarası iletişim için bir kavramsal çerçeve tanım-
lamayı amaçlamaktadır. Daha sonra Yunus Emre Enstitüsü'nün farklı 
ülkelerde yürüttüğü kültürel etkinlikleri sunmakta ve bu etkinliklerin 
önemini ve ulaşmak istedikleri hedefleri anlatmaktadır.
Bu makale Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmalarını takip ederek, 
Türk kültürünün sınırların ötesine yayılmasını amaçlayan Enstitü ta-
rafından yürütülen kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini ortaya koymakta-
dır. Birçok sanatsal ve kültürel etkinlik vasıtası ile hedef kitleye Türk 
gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır. Ayrıca Türk dilini öğreterek 
yaygınlaştırıyor ve bu ülkelerdeki çeşitli eğitim kurumları ile birçok 
akademik ve bilimsel anlaşma yürütüyor.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Halkla İlişkiler, Kültürlerarası ile-
tişim, Kültürel Diplomasi, Kültürel İletişim

52 * Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakültesi
53 ** Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakültesi
54 *** Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Fakültesi



B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri

53

Water Allocation and Management in Ethiopia

Awol Kedir Jewaro55*

Abstract
Water resources have been allocated since the earliest times on the 
basis of social criteria-maintaining the community by ensuring that 
water for human consumption, production of food, sanitation, agricul-
tural purpose and industry. The allocation and management of water 
resources is to meet the needs and determine how to use the resources 
sustainably in the most rational, good and economical way to achie-
ve the specific development goals. To meet the needs of the present 
generations without introducing danger to future generations' needs. 
This paper firstly will focus on evaluation of Ethiopian water resour-
ces, their allocation and management. Secondly, it will explain allo-
cation mechanisms and fundamental principles of water management 
policy. Finally, the paper aims to understand Ethiopian water policies, 
legislations and regulations on allocation and management of water 
resources.

Keywords: Ethiopia, Water Policies, Water Allocation, Water Supply, 
Water Management, Water Legislation
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gement E-mail: awolkedir25@gmail.com
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Türk Demokrasisine Dışarıdan Bakış

Azamat Arpachiev56*

Özet
Türk siyasal hayatında 2000 sonrası yıllar kalıcı izler bırakan, hızlı 
değişimler dönemi olmuştur. Türkiye Avrupa toplumlarına entegras-
yon amacında demokratik değerlerin oturtulmasına yönelik birçok 
reformlar gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ülkelere göre modern 
anlamda demokrasinin sunulma ve beğenilme yolları da farklılık gös-
termektedir. Bazı ülkelerde toplumun diktatörlüğe karşı tutumu sa-
yesinde içten bir değişim inisiyatifi gelirken, bazı ülkelere dışarıdan 
müdahale mevcuttur. Türkiye’de demokrasiye doğru değişimlerin te-
tikleyici gücü dışarıdan gelmiş olsa da bu değişimler Türkiye toplu-
munun kendine has özelliklerine göre şekillenmiş, yerelleşmiştir. İşte 
Türkiye demokrasisini başkalardan ayıran özellik de budur. Bu fark-
lılık bazı ülkeler tarafından beğenilmiş ve örnek alınmış, bazı ülkeler 
tarafından ise olumlu – olumsuz değerlendirmelere tabi tutulmaya 
devam etmektedir. Bu konuda Türkiye içinde akademik çalışmalar 
yapılmakta ve tartışmalar sürmektedir. Fakat aynı olaylara dışarıdan 
bakışın önemi da unutulmamalıdır. Görüş bildirme, eleştirme de de-
mokrasinin yasallaştırdığı bir değer olması nedeniyle günümüzün en 
doğal olayı olarak kabul edilmektedir. Ele aldığımız çalışmada, Türk 
demokrasisine ve konuyla ilgili aktörlere, son siyasi gelişmelere Rus 
toplum bilimcilerinin yaklaşım açısı Rusça analitik ve bilimsel çalış-
malar üzerinden değerlendirilerek incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türkiye – Rusya, Demokrasi, Türk De-
mokrasisi, Darbe Girişimi, AK Parti
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Kazakistan’da İpek Yolu Üzerinde Yer Alan Oğuz Şehirleri 
Hakkındaki Yazılı Belgeler

Baglan Shorayev57*

Özet
Çin’den başlayarak Avrupa içlerinde kadar uzanan tarihi İpek Yo-
lu’nun Orta Asya’da bugünkü Kazakistan topraklarından geçen rotası: 
Oğuzlar döneminde Güney ve Batı Kazakistan topraklarını, dolayı-
sıyla Siriderya’nın alt kesimindeki şehirleri kapsamaktadır. Oğuzların 
Siriderya çevresinde, günümüzde sadece adı bilinen elliden fazla köy 
ve şehri bulunmaktadır. Büyük İpek Yolu ticaret ilişkilerinde Sirder-
ya Nehri'nin alt kesimlerindeki şehirlerin katılımı, bu şehirlerin ker-
van yolları üzerindeki konumuyla yakından ilgilidir. Bu dönemlerde 
Oğuzlar, daha doğuda Çin’e komşu olan bölgelerde yaşamaktaydı. 
Oğuzlar hakkındaki ilk bilgilere Orhun Abideleri’nde rastlanmak-
tadır. Makalede Oğuz şehirleri olarak bilinen Sauran (Sabran, Kara 
Töbe), Sığanak, Barşın – kent (Barçınlığ Kent), Asanas (Aşanas), 
Cend (Jend), Cankent (Yeni-kent) gibi Ortaçağ şehirleri hakkında 
genel bilgi verilmektedir. Çalışmada ünlü Ortaçağ tarihçilerinin yanı 
sıra özellikle Rus tarihçi ve yazarlarının eserleri incelenerek kapsamlı 
bir araştırma yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, İpek Yolu, Oğuzlar, Ortaçağ, Siri-
derya

57 * Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora 
Öğrencisi
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Kamerun Siyasal Sistemi

Bah Arafat Soubiane58*

Özet 
Bu çalışmanın temel amacı Kamerun’un genel olarak tanıtımı ve 
özellikle siyasal sistemini ortaya koymaktır. Kamerun, Afrika kıtası-
nın orta/batı bölümde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını: 
Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, 
Ekvator Ginesi ve 402 km’lik sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluştur-
maktadır. Kamerun, doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. 
Başlıca tarım ürünleri, patates ve mısır olan Kamerun’da, tahıl, muz, 
kauçuk, palmiye yağı, kakao ve pamuk da üretilebilir. Boksit ülke-
nin en önemli yer altı madeni konumundadır. Her ne kadar ülkenin 
zengin kaynakları mevcut olsa da ülkede siyasi sistemdeki işleyişin 
ve demokrasi kültürünün zayıf olması hatta yalnızca görünürde var 
olması, bu kaynakların etkin kullanımını sağlayamamakta, buna ek 
olarak krizlere sebep olup ülkenin ekonomisini, sosyal ve siyasi ha-
yatını zedelemektedir. Özellikle ülkede üç senedir devam eden ve 
hala çözüm bulunamayan Anglofon sorunu yıllar geçtikçe daha da 
karmaşık hala gitmektedir. Çalışmada krizin Kamerun’da nasıl ortaya 
çıktığı ve neden bağımsızlık taleplerini ortaya çıkarttığı ele alınarak 
bir analiz yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Sistem, Anglofon, Sömürgecilik, Çok 
Partili Dönem, Merkeziyetçilik/Âdem-i Merkeziyetçilik

58 * Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bö-
lümü
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Is the Formation OF an Islamic International Relations 
Theory Possible?

Barış Osman

Abstract
In today's world, it is possible to see Muslims almost everywhere and 
in every country in the world. The Christian population, which is the 
largest religious group in the world, is 2.1 billion, while the number 
of Muslims in the world is 1.6 billion. Despite this, the Islamic world 
is unfortunately dealing with serious problems. In the Twenty-First 
Century, Islamic countries did not make much progress in the fields of 
education, politics, economics, health, and technology. Besides, issues 
such as border fights, sectarian conflicts, family conflicts and cultural 
complexity are also serious issues that separate the Islamic states. The 
most important point here is the existence of the Organization of Is-
lamic Cooperation. The Organization of Islamic Cooperation, which 
is especially important organization, reveals the potential of Islamic 
countries. On the other hand, it would not be wrong to say that a full 
roof of unity could not be created because of the complex problems 
between Muslim countries. However, in the last century, it became 
inevitable that the Muslim states, which were completely under the 
direction of the West, should form a new theory of International Rela-
tions. This study seeks answers to some questions about the future of 
Islamic countries. Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) 
established by 57 member states lead the formation of a new Islamic 
theory of International Relations? Can a new theory of International 
Relations be established with the unification of 57 countries? I believe 
it would be useful to address such issues in this study.

Keywords: Ibn Khaldun, Islam, West, OIC, Islamic IR Theory
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The Role of Agricultural Extension on Agriculture 

Production and Food Security in South and Central 
Somalia

Bashir A. Maow59*

Kadir Ersin Temizel60**

Abstract
This study evaluates the role of agricultural extension on agriculture 
production and food security with specific consideration to south and 
central Somalia. Food security in South and central Somalia is inconsis-
tent and unstable due to internal and external factors. The country is na-
tionally food insecure and abundant number of its population remains 
hungry and in poverty stage. Since Extension is particularly well positi-
oned to address food security improvements and its activities are related 
to our research objectives. This study employed a questionnaire survey 
conducted in different districts and regions of south and central Somalia 
followed Descriptive data collection.  The study found that agricultural 
extension is an important tool for the production and promotion of food 
Security through providing basic community trainings, regular farmer’s 
mobilizations, and agricultural extension services to the lean farmers in 
the target areas. Good agricultural extension services to the small and 
large farmers provide or access farm inputs and credits to the farmers 
as well as improve their yielding through Improving Agro- Marketing 
and market channels in South and Central Somalia.
The study highlighted to be put in place the linkages between the exten-
sion services and the food security situations, strengthening extension 
support systems, and creating to conducive atmosphere in extension 
related activities. It recommends that efforts of Somali federal gover-
nment, Agricultural Extension Agents or agencies and farmers be in-
tegrated and better coordinated to clearly communicative policies for 
extension and food security in south and central Somalia.
Keywords: Agriculture Extension, Agriculture Production, Food Se-
curity, Somalia
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Buckling Analysis of Axially loaded Column in ANSYS

Benish Khan61*

Omair Inderyas62**

Abstract
Columns are commonly used as a major vertical element to support 
building frames and transmit axial compression forces to subsoil. The 
failure modes of columns comprise, compression failure for short co-
lumn and buckling failure for long columns. In the area of structural 
mechanics columns made of any cross-sectional dimensions depen-
ds on their slenderness ratio which defines strength of compression 
members. To ensure the elastic stability of axially loaded columns, a 
special consideration is given to the compressive load and their geo-
metry. To check the structural stability of columns, buckling analysis 
is used to determine the maximum critical load that the column can 
withstand before it collapses.  The aim of this study is to investigate 
the buckling of varying cross-sectional dimensions of the columns 
with free-fixed boundary condition in ANSYS finite element analysis 
software and to find its critical load carrying capacity and deformati-
on. In result section, the critical load solutions using ANSYS software 
were compared with the theoretical Euler's buckling load theory.

Keywords: Column, Elastic Buckling, Axial Load, Euler Buckling, 
FEM  
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Study Fractally-Spherical Concentric Model Colloidal 

Submicroparticles Sio2 On the Example Amorphous-Siliceous 
Opoks The Purpose of Thermosynthesis Foam Glass Composite 

Heat Insulation and Protective-Decorative Application

Bibol Zhakipbayev63*

Elmira Akhmetova64**

Abstract
The possibility thermosynthesis foam glass composite heat insulating 
and protective-decorative application on the basis of amorphous sili-
ceous opoks, excluding from the scheme of the traditional technologies 
and energy-intensive process is economically disadvantageous melting 
and granulation of special multi-component glass mass. It has been es-
tablished that the mechanism of formation of the primary microparticles 
colloidal particles of SiO2 begins with the formation of monomers silicic 
acid with subsequent polymerization and the formation of nucleation. It 
was found that the resulting spherical particles of amorphous SiO2 have 
a complex internal structure of fractal type, as shown by the example of 
the research opoks, provided globular silicide formations. Substance and 
structural features of the researched opoks, as well as well-known high 
reactivity of amorphous silica have formed a basis for the formulation of 
these experimental works on thermosynthesis foam glass composite. The 
optimum temperature-time mode of getting foam glass composite: 600-
8500C for 10-150C/min; holding at 8500C - 25-30 minutes and annealing. 
The resulting foam glass composite samples were researched in a scan-
ning electron microscope, which indicates that the resulting material is a 
solid foam glass composite, which can be protective and decorative insu-
lated exterior walls of buildings and structures from the cold seasons. The 
results can be used as part of the transition of the Republic of Kazakhstan 
to the "green" economy, to implement the concept of the second of its 
areas - the energy efficiency of housing and communal services. 
Keywords: Foam Glass Composite, Thermosynthesis, Amorphous-Si-
liceous Opoks, Fractal Structure, Silicate-Sodium Mixture
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Empirical Analysis of Efficiency of Commercial Banks and 
the Determinants of Efficiency in the Gambian Banking 

Sector

Bubacar Malang Fatty65*

Abstract 
The function of the banking sector in the development of a country 
cannot be underestimated. Efficient banking practices stimulate eco-
nomic growth through intermediation, employment creation, oppor-
tunities for investments, and the use of taxes. This study evaluates 
“the Technical Efficiency (TE), Pure Technical Efficiency (PTE) and 
Scale Efficiency (SE)” of commercial banks in the Gambia and the 
determinants of efficiency in the Gambian banking sector. “Data en-
velopment analysis” method and the “Tobit regression model” were 
employed to measure a sample of 12 commercial banks in the Gam-
bia from 2009 to 2017 based on the production approach. The results 
revealed that “the banking sector in the Gambia” is technically ineffi-
cient during the analysis period, due to scale inefficiency rather than 
pure technical inefficiency. On the other hand, the regression results 
demonstrated that Market Power, Earnings and GDP have a positi-
ve and significant relationship with efficiency measures, while Bank 
Size and Liquidity have a negative and significant relationship with 
efficiency measures. This indicates that banks’ specific characteristi-
cs and macroeconomic factors are the driving and important factors 
“that influence the efficiency of commercial banks in the Gambia” 
and that the banks have more room to improve their efficiency level, 
by optimizing their outputs and minimizing their inputs resources. 
Keywords: Banking, DEA, Technical Efficiency, Tobit Regression, 
the Gambia 
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Ekonomik, Siyasi, Sosyal Kriz Bölgelerinden Türkiye’ye Eğitim 

İçin Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sorunları; Bursa’da 
Okuyan Doğu Türkistanlı (Uygur) Kız Öğrenciler Örneği

Büşra Cüce66*

Özet
Dünya üzerinde resmen tanınmış 192 ülke mevcut. Ancak bilinen ülke 
sayısı 236'dır. Birleşmiş Milletlere (BM) göre 192 ülkenin egemen bir 
şekilde var olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu sayı aslında 192'den 
daha fazladır. Çünkü kendi bağımsızlığını ilan etmiş ancak BM’nin 
resmen tanımadığı birçok ülke daha vardır. 8 Milyar’a yaklaşan dün-
ya nüfusu, siyasi çekişmeler, uluslararası müdahaleler, ağır sonuçları 
beraberinde getiren iç çatışmalar, soykırıma varan katliamlar, temiz ve 
yeterli gıdaya ulaşım sorunu ve doğal afetlerin oluşturduğu krizlerin 
etkileri ile uğraşıyor. Dünyanın dört bir yanında soğuk ya da sıcak çatış-
ma alanlarının varlığı insanları düzenli ya da düzensiz göçlere mahkûm 
bırakıyor. Dünya’da giderek artan göç dalgalarının en önemli durak 
noktalarından biri de Türkiye. Türkiye bir yandan göçmen, mülteci, 
sığınmacı hareketliliği ile uğraşırken bir yandan da dünyada giderek 
artan uluslararası öğrenci hareketliliğinde söz sahibi olabilmek için de 
uluslararası öğrencilik kontenjanını artırıyor. Türkiye’ye siyasi krizler 
ve iç çatışmalarla boğuşan ülkelerden hatırı sayılır düzeyde öğrenci 
gelmektedir. YÖK’ün 2017-2018 verilerine göre Türkiye’de öğrenim 
gören Suriyeli öğrenci sayısının 20 Binin üzerinde olması bu durum 
için bir gösterge sunmaktadır. Türkiye kamuoyunda Doğu Türkistan 
olarak bilinen, Çin’in Batısında, Rusya’nın ise doğusunda yer alan 
Xinjiang-Uyghur Özerk bölgesinde yaşayan Uygur Müslümanlara kar-
şı Çin’in asimile politikalarının ağır insan hakları ihlallerini de içeren 
uygulamaları uluslararası arenada tepkilere neden oluyor. Bu çalışma-
da, Doğu Türkistan’dan ya da üçüncü bir ülkeden Türkiye’ye gelen ve 
Bursa’da öğrenim gören Uygur kız öğrencilerin sorunları incelenmiş ve 
sorunlarının tespiti için çözüm önerileri sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Doğu Türkistan, Siyasal 
Kriz, Uluslararası Kız Öğrenciler, Adaptasyon, Problemler, Çözüm 
Önerileri
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Abdullah bin Hazim, Hayatı ve Horasan Bölgesindeki 
Siyasi Rolü

Charif Muahmmed

Özet
Mudar kabilesinin bir kolu olan Benî Süleym’e mensup bir sahabe 
olarak Abdullah b. Hâzim, Hz. Osman döneminde Horasan valisi 
Kays b. Heysem’in önemli komutanlarından biriydi. O sırada 40 kişi-
lik bir grupla, gayrimüslimlerden 4 bin askerlik bir ordu karşı gerçek-
leştirdiği büyük zafer sayesinde meşhur olmuştur. İlerleyen zamanda 
ise Abdullah b. Hâzim, Kays yerinde Horasan valisi tayin edilmiştir. 
Hicri 54 senesine kadar bu görevi sürdürmüştür. Ardından Muaviye 
bu göreve Ubeydullah b. Ziyad’ı getirmekle beraber Yezid b. Muavi-
ye ölene kadar İbn Hâzim valiliğini ara verilmiştir. Yezid b. Muaviye 
öldüğünde, Horasan ahalisi, Bölge valisi olan Selm b. Yezid’e baş-
kaldırmış ve Selm oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Selm oradan 
ayrılırken bölge yönetimi, Benî Temim’den el-Mühalleb b. Ebi Safre 
ve Bekir b. Vâil kabilesinden Süleym b. Mursid arasında paylaşmıştır. 
Fakat yolda Abdullah b. Hâzim Selm’e karşılayarak yaptıklarına itiraz 
edip, yönetimi kendisine verilmesini istemiş ve buna dair onu’den bir 
ahitname almıştır. Böylece İbn Hâzim Horasan bölgesini tek bir yöne-
tim altında birleştirmek için Bekir b. vail ve Benî Temîm kabilelerine 
karşı çetin savaşlara girmiştir. Ardından rakiplerini yenmek suretiyle 
Horasan’ın tamamını kontrol altına almıştır.  Daha sonra Abdullah b. 
Zübeyr halifeliğini ilan ettiğinde ona biat edip, Horasan bölgesi onun 
yönetimine bağlamıştır. Abdülmelik b. Mervan Zübeyrîlerden Irak 
bölgesini aldığında, Horasan valisi Ibn Hâzim’a önce farklı teklifler 
sunarak kendine tabi ettirmeye çalışmıştır. Ancak Abdullah b. Hâzim 
İbn Zübeyr’e biatinde sebat gösterince, Abdülmelik onunla savaşmak 
zorunda kalmıştır. Sonunda Abdülmelik, İbn Hâzim komutanlarından 
biri olan Bekir b. Veşih tarafından Abdullah b. Hâzim’i öldürtmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Abdullah b. Hâzim, Horasan, İktidar, Mücadele, 
Savaş
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The Relationship Between Stock Returns And Trading 

Volume: Evidence From Borsa Istanbul

Chilizani Phırı67*

Abstract
This study investigates the dynamic relationship between stock retur-
ns and trading volume using daily data from 2010 to 2019 for BIST 
100 index of Borsa Istanbul. Unit root tests indicate stationarity of 
both stock returns and trading at level. Multivariate regression mo-
del, Vector Autoregressive model (VAR), variance decomposition te-
chnique, impulse response function, pairwise Granger causality test 
were applied. The findings indicate that there is a positive relationship 
between trading volume and stock returns of BIST 100 index. VAR 
analysis provides evidence of contemporaneous and feedback relati-
onship between trading volume and stock returns. On the other hand, 
variance decomposition technique and impulse respond function were 
used to compare the degree of explanatory power and response to 
shocks between stock returns and trading volume. The evidence sup-
ports the influential role of the stock returns on trading volume for the 
period under study. Finally, pairwise Granger causality test reveals 
stock returns granger causes trading volume. Thus, past values of sto-
ck return are useful in predicting trading volume in BIST 100 index. 
Keywords: Stock Return, Trading Volume, VAR, Pairwise Granger 
Causality Test, BIST 100 Index, Borsa Istanbul
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XX. Yüzyıl Başında Kurulan Türkî Cumhuriyetleri

Dastanbek Razak Uulu68*

Özet
Türk halkları tarih boyunca Sibirya, Türkistan, İdil-Ural, Kafkas böl-
gelerinde çeşitli devletleri, hanlıkları, beylikleri kurmuştur. Çarlık 
Rusya’nın büyümesi tüm Türk halklarının felaketini getirmiştir. 16. 
yüzyılda Kazan Hanlığını ortadan kaldıran, Rusya 19. yüzyıl sonuna 
doğru, Osmanlı ve Doğu Türkistan hariç bütün Türk yurtlarını işgal 
etmişti. Türkistan’ın doğu bölgesini Çin-Mançurlar Ruslardan erken 
davranarak ele geçirmişlerdi.  Böylece XX. yüzyıla doğru Osmanlı 
Türkleri hariç, bütün Türkler başka emperyalistlerin elinde kaldı. Bu 
durumu anlayan bazı aydınlar önce halkı eğitmek, okur-yazarı öğ-
retmek, muhafazakâr din adamlarını da aydınlatmak yoluna düştüler. 
Bu faaliyetler önce İdil-Ural’da başlayarak, Kırım, Kafkasya, Türkis-
tan’a yayıldı. Aydınlatıcılar kendilerine de ceditçiler olarak isimlen-
dirdi. Ceditçilerin önce halkı uyandırmak, eğitmek ve bilimli insan-
ları yetiştirmekti. Bunun arkasından kendileri muhtar veya bağımsız 
devlet kurmaktı. Ancak bu Çarlık Rusya yıkıldıktan sonra gerçekleşti. 
Türkistan, İdil-Ural’da, Kafkas, Kırım, Buhara, Harzem’de yeni ba-
ğımsız ve muhtar devletler ortaya çıktı. Fakat, Sovyetler Birliği bun-
ları yok ederek kendine tabi Özerk Sovyet Cumhuriyetlerini kursa da 
onlar tarihte derin iz bırakmıştır. Bunun arkasından Tuva’da, Doğu 
Türkistan’da da bağımsız devletlerin kurulmasına yol açılmıştır. Bu 
çalışmada Türk dünyasının Çarlık Rusya ve Çin-Mançur tarafından 
işgal edilmesi, arkasından çıkan bağımsızlık mücadeleler, ceditçile-
rin faaliyetleri anlatılmıştır. Ceditçilerin Osmanlı Devleti ile ilişkileri, 
onların kuruduğu cumhuriyetler, hükümetler ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Türkî halklar, ceditçiler, cumhu-
riyetler, özerk hükümetler, Sovyetler Birliği

68 * Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Doktora 
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Concept and Taxonomy of Entrepreneurship from an 

Islamic Perspective: Principles and Reality

Daud Salman69*

Abstract
Entrepreneurship plays a key role in the overall mainstream of eco-
nomic activities of a nation. Its role is far beyond a phenomenon le-
ading to the creation of new opportunities, the establishment of new 
organizations, or a mechanism for job creation and employment but it 
is a seamless stratagem to contribute to the enhancement of individu-
als, communities, and countries standard of living and well-being. As 
important it may be, its complex nature which includes numerous va-
rieties of context and factors has led to confusion over its definitions 
among scholars. This work aims at analyzing the prevalent concepts 
and practices of entrepreneurship from an Islamic perspective with 
the target to unravel the principles and guidelines laid down by Islam, 
and also to scrutinize the status of Muslim nations in the global ent-
repreneurship index. Relevant materials and writings are employed, 
and entrepreneurship theories and taxonomy of economic theories 
are adopted as a theoretical framework during this study. It is found 
out that Islamic entrepreneurship is an improvement on conventio-
nal entrepreneurship as it is an extension to socio-religious pillars, 
and even though Islamic economic system provides a stern drive for 
the amelioration of social entrepreneurship, Muslim nations are not 
faring well in the index of global entrepreneurship due to conceptu-
al discrepancies such as misconceptualization of (bid’ah) innovation 
and (tawaakul) fatalism among other factors. Muslims should utilize 
their unique personalities to disrupt and break the barriers and apply 
the principles of Islamic entrepreneurship to rightfully innovate and 
create opportunities for themselves. 
Keywords: Islamic Entrepreneurship, Global Entrepreneurship In-
dex, Socio-Religious Pillars. Muslim Entrepreneur

69 * Sakarya University, Institute of Social Science, Department of Basic Islamic Sciences
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Afganistan’da Kadınlar ve Siyasal Katılım, Engeller, 
Fırsatlar ve Kazanımlar

Demet Şefika Mangır70*

Abdul Raouf Safi

Özet
11 Eylül 2001 terör saldırıları ve sonrasındaki gelişmelere paralel Taliban 
rejiminin sona ermesinin ardından, Afganistan’ın yeniden inşasına dair 
uluslararası birliklerin ülkeye yerleşmesi yerel halkın ve uluslararası top-
lumun Afganistan’da büyük değişikliklerin ve gelişmelerin olacağına iliş-
kin beklentileri arttırmıştır. Bu bağlamda, yeni bir hükümetin kurulması ve 
uluslararası yardım ile paralel, siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki deği-
şim ve dönüşümle paralel beklenen gelişmeler, Afgan kadınlarının ulusal 
ve uluslararası düzeyde siyasi ve sosyal katılım koşullarını kolaylaştıracak-
tır. Taliban dönemi sonrasında yeni hükümet, kadınlara toplumsal yaşama 
katılımları için yasal bir zemin hazırlamış ve kadının kamusal alana işlevsel 
olarak katılmasına izin verilmiştir. Dolayısıyla, siyasal katılım özellikle ka-
dınların siyasal hayata katılımı, ülkenin demokratikleşme ve modernleşme 
sürecinin önemli bir göstergesi olarak, Afganistan’da demokrasinin Batılı 
literatürde anlaşıldığı şekliyle, kadınları ve erkekleri kapsayan bir değer 
olarak uygulanmaya çalışıldığı yeni bir döneme başlangıç yapmıştır. 2001 
yılından sonra Afgan kadınların tüm alanlara katılmaları için birçok fırsat 
bulunmasına ve kadınları güçlendirmek için ulusal ve uluslararası yardım-
ların artmasına rağmen, hala kadınlar birçok zorluklara ve engellere kar-
şılaşmaktadırlar. Bu bağlamda, kadınların niteliksel ve niceliksel katılım 
özellikle kadınların siyasal katılım eksikliğine yol açan ciddi sorunlara 
dair bir analiz ortaya konulacaktır. Çalışmada, Afganistan’ın İslami kim-
liği ve toplumsal yapısı dikkate alınarak, Afgan kadınlarının siyasal alana 
katılımının, Afganistan Anayasası’nda nasıl temellendirildiği irdelenecek-
tir. Burada, Afgan kadınlarının siyasal alana katılımına yönelik tehditlerin, 
fırsatların ve kazançların neler olduğuna dair bir analiz ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. Bu bağlamda, siyasal alana katılım ve Afganistan Anayasa-
sı’nda kadınların yeri ve önemine ilişkin temel hususlar nelerdir? Afgan ka-
dınların siyasal katılımına yönelik tehditler, fırsatlar ve kazançlar nelerdir? 
gibi sorulara yanıtlar aranmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Anayasa, Kadın, Katılım, Siyasal Katılım

70 * Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Konya
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The Rise of Nationalisms a Threat to International 
Organizations in the Changing World Order of the 

21st Century

Edgar Barroso71*

Abstract
This paper intends to reflect on the rise of nationalisms as one of the 
main threats to the legitimacy, functionality, and reliability of inter-
national organizations – one of the main pivots in the current world 
order. In fact, the current rise of national populisms seems starting to 
challenge the prevailing theories and practices of international orga-
nizations, reinforcing the role of states as unitary actors that deplore 
anything that erodes state sovereignty, and proposing the reconstru-
ction of the prevailing global system logics. In order to assess that, a 
qualitative research methodology will be adopted to address the topic, 
consisting essentially of literature review – to trace the trending pat-
terns of the prevailing (or the potentially next) world order pivoted by 
international organizations – as well as of the discourse and practice 
analyses of the major actors in the international system. Taking all 
these theoretical insights and clashing realities into account, the main 
argument of the study is that the rising nationalisms are creating a 
crisis of confidence in international organizations and that there are 
growing perceptions that multilateral international world order works 
against national interests, weakening states and making them to aban-
don international institutions and agreements. 
Keywords: International Organizations, World Order, Multilatera-
lism, Nationalisms, 21st Century

71 * Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara
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Evaluation of Quality Awards

Edwin Sosthenes

Abstract 
Quality is an important factor to achieve competitive advantage. High 
quality of products and services helps customers to maintain and inc-
rease the number of quality leads to customer dissatisfaction and loss 
of the organization’s future. Quality awards have become quite popu-
lar in the recently, they also act as corporate status symbols. A num-
ber of quality awards and excellence models are in place around the 
world, all designed to raise business performance and profitability. 
Winning the quality awards and business excellence awards is now 
becoming a favorite objective in the corporate agenda. These Quality 
Awards have acted as catalysts for spreading and promoting TQM 
across various countries. Incidentally the quality awards have motiva-
ted the organizations to adopt quality improvement tools and to excel 
in their performance. This paper provides a historical background of 
the Quality Movement, Defines Quality, Awards, Excellence, presents 
National and International Quality Awards and their roles. 
Keywords: Quality, Awards, Quality Management, Quality Awards, 
Total Quality Management
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Does Personality Matter at Predicting Organizational 

Citizenship Behaviors?

El Mustapha Ait Sidi Mhamed72*

Abstract
Organizational citizenship behavior contributes to organizational ef-
ficiency and effectiveness. This study discusses the acquired OCB 
among personnel of some selected academic institutions in Bosnia 
and Herzegovina. It is known that OCB determines the organizational 
success to a large extent. The present study aims at analyzing the level 
of OCB in academic organizations from Bosnian context at one hand. 
In the second hand, this study identifies the effects of big-five perso-
nality traits and factors at identifying the level of OCB perceived by 
the personnel of these institutions. The outputs of Pearson Correla-
tion display a positive and significant correlation between OCB and 
personality traits. The findings of Regression model show that some 
personality traits especially agreeableness and conscientiousness are 
predictors of OCB.

Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Personality Traits, 
Organizational Behaviors, Predictors, Academic Environment, Bos-
nia And Herzegovina

72 * Ankara Yildirim Beyazit University, Institute of Social Sciences Department of Mana-
gement and Organization
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Nijer'de Eğitim Sistemi, Kültür ve Kimlik: Sosyolojik ve 
Tarihsel bir Bakış

Elhadji Bachir

Özet
Bu makale Nijer'in eğitim sistemi ile kültür ve kimliğinin inşası ara-
sındaki ilişkiyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemi daha iyi anla-
yabilmek için bu çalışma, önemli ve çeşitli olaylarda zengin olduğu 
anlayışı üzerine bakışları, sömürge döneminden günümüze Nijer’in 
siyasi tarihine yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha spesifik olarak, 
bu makale, arka arkaya gelen hükümetler ve Nijer yetkilileri tarafın-
dan uygulanan eğitim kamu politikalarına odaklanmaktadır. Bu hü-
kümetler sömürge döneminden demokratik döneme kadar ülkenin 
bağımsızlığını değerlendirerek analiz edilir. Ayrıca, bu eğitim poli-
tikalarının Nijer'de kültür ve kimlik üzerindeki etkisi bu çalışmada 
ele alınan alanlardan biridir. Kullanılan metodoloji belgesel araştır-
malara odaklanmaktadır. Bunların arasında Afrika’nın genel tarihi ile 
ilgili olan Nijer ve eğitim kitaplarının, makalelerinin, tezlerinin, resmî 
belgelerinin analizi bulunmaktadır. Genel olarak, bu çalışmadan, Ni-
jer’in ilgili hükümetlerinin Nijer gerçeklerine ve kültürlerine dayalı 
bir eğitim sistemi uygulamaya koyma girişimlerine rağmen, birçok 
eksikliğin sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu, bağımsız bir ülke olma duru-
muna rağmen, Fransa’nın Nijer’in iç politikalarına yaptığı müdahale-
lerle açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nijer'in Siyasal Tarihi, Kamu Eğitim Politikası, 
Kültür, Çok Kültürlülük
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Aile İçi Şiddetin Psikososyal Sonuçları

Elnara Maharramova73*

Özet
"Şiddet kavramı yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. 
Giderek büyüyen ve insanların hayatını, mutluluğunu etkileyen bu 
kavram bir tehlike gibi varlığını sürdürüyor (Zara ve İnce, 2008). 
Peki şiddet nedir?  Şiddet bir kişinin veya bazen bir grupun başka bir 
kişi üzerinde kontrol kurma çabasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
1996 yılında yayınladığı Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu’nda şidde-
ti, “birinin kendisine, karşısındaki kişiye, gruba ya da topluma kar-
şı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ve ya kayıpla sonuçlanan ya da 
sonuçlanması muhtemel olan fiziksel güç ya da zorlama uygulaması 
ve ya tehdidinde bulunması” olarak tanımlamıştır (Lök ve diğerleri, 
2016). Şiddet Kavramı tüm ülkelerde olan bir kavramdır. Günümüz-
de karşısının alınması amacıyla en çok ilgi gösterilen konulardan bir 
tanesi olmuştur. Toplumda şiddetin karşısını almak için ilk olarak şid-
detin tanımını, şiddete neden olan faktörleri ve hangi sonuçlara neden 
olduğunu bilmemiz gerekiyor. Makalede şiddetin kadın ve çocuklar 
üzerinde hangi psikososyal sonuçlara yol açtığı araştırılmıştır. Aile içi 
şiddetle mücadelede hangi psikososyal yaklaşımların yapılabilirliği 
de araştırılan konular içinde yer almıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Şiddet, Çocuk, Psikososyal Yak-
laşım

73 * Yıldız Teknik Üniversitesi,. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
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“Önce Oku, Sonra Katıl”: Bilgisayar Programı Lisans 
Sözleşmelerinin Geçerliliği ve Hukuki Niteliği

Elnur Karimov74*

Özet

Bu makalede bilgisayar programına ilişkin temel kavramlar ve prog-
ramın ve hazırlık tasarımlarının eşya, buluş yoksa 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında eser niteliği taşıdığı açıklanmış, 
bilgisayar programının eser niteliğinin belirlenmesinde hazırlık tasa-
rımlarının yeri incelenmiş, bilgisayar programı sözleşmelerinin hu-
kuki niteliği, shrinkwrap, clickwrap ve açık kaynak kodlu program 
lisanslarının geçerliliği, bu sözleşmelerde kullanılan genel işlem ko-
şullarının yazılmamış ilan edilme halleri ve bu lisanslar için kanuni 
düzenleme gereksinimi tartışılmıştır. Metodoloji itibarıyla, makalede 
Türk ve Alman doktrininden ve Avrupa Birliği Adalet Divanı karar-
larından faydalanılmış, yer yer görsel ve yazılı anlatım tekniği kulla-
nılmıştır. Makalede bilgisayar programının hazılık tasarımlarının hu-
susiyet taşıması şartıyla, program akışı, algoritma ve kaynak kodunu 
kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerektiği, shrinkwrap prog-
ram lisanslarının yazılmamış sayılması gerektiği, buna karşılık, cli-
ckwrap ve açık kaynak kodlu program lisanslarının yazılı şekil şartını 
sağlaması şartıyla geçerli olacağı, ancak belirli logo veya semboller 
aracılığıyla kurulan açık kaynak kodlu program lisansları için kanuni 
düzenlemeye ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Programı, Yazılım, Bilgisayar Prog-
ramı Lisans Sözleşmesi

74 * İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
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Biyodizel Üretimi için Yenilenebilir Kaynaklardan 

Katalizörlerin Elde Edilmesi

Elnura Artykbaeva75*

Özet 
Son zamanlarda, fosil kaynaklarının yetersizliği ve sera gazı emis-
yonları gibi çevrenin kaygıları nedeniyle alternatif bir yakıt dikkat 
çekmektedir. Biyodizel son zamanlarda yenilenebilirliği, sürdürülebi-
lirliği ve petrol bazlı dizel ile karşılaştırıldığında asgari miktarda CO2, 
SO2 ve hidrokarbon emisyonu ile petrol dizel yakıtının ümit verici bir 
alternatifi haline gelmiştir. Biyodizel, yağ asitlerinin monoalkil ester-
lerinden oluşan petrol dizeli için yenilenebilir bir alternatiftir ve pet-
rol dizeli ile benzer fiziksel özelliklere sahiptir, ancak yenilenebilir, 
biyolojik olarak parçalanabilir, toksik olmayan ve düşük emisyonlar 
da dahil olmak üzere benzersiz avantajları vardır. Biyodizel genellik-
le bitkisel yağların veya hayvansal yağların katalizörlerin varlığında 
kısa zincirli alkollerle (genellikle metanol) transesterifikasyonuyla 
üretilir. Heterojen katalizör, ayırma ve yeniden kullanılabilirlik avan-
tajları nedeniyle, transesterifikasyon reaksiyonunda ikili bir rol oynar. 
Son zamanlarda, yenilenebilir kaynaklardan türetilen heterojen kata-
lizörler daha fazla dikkat çekmiştir. Açıklanan yenilenebilir kaynaklar 
arasında kabuklar, kemikler, bitki ya da ağaçtan elde edilen küller, 
doğal kaynaklar, büyük ölçekli endüstriyel atıklar bulunur. Bu mal-
zemelerden hazırlanan katalizörler biyodizel ürününü daha sürdürü-
lebilir, çevre dostu ve uygun maliyetli hale getirebilir. Bu çalışmada, 
yenilenebilir kaynakların biyodizel üretiminin katalitik işleminde ka-
talizör olarak kullanılması olasılığını araştırdık. Yenilenebilir kaynak-
ların biyodizel üretimi için düşük maliyetli katalizör olarak yeniden 
kullanılması, kirletici maddelerin en aza indirilmesi, biyodizelin üre-
tim maliyetlerinin azaltılması ve biyodizelin tamamen ekolojik olarak 
üretilmesi sürecinin azaltılması açısından incelenmiştir. 
Anahtar Kelimer: Biodizel; Yenilenebilir Kaynaklar; Heterojen Ka-
talizör

75 * Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
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Gürcistan'da İlk Türk Kadin Siyasetçi Parihanim Sofiyeva

Emin Iadigarov

Özet 
Köyün esas gelir kaynağı ziraattır. Kadınlar işgücüne daha çok katkı 
sağlamaktadırlar. Parihanım Sofiyeva’nın doğum tarih 1884 tahmin 
ediliyor. Tiflis kazasına bağlı olan Karaçala köyünde 11 çocuklu aile-
de doğmuş. 1918 yılında henüz 34 yaşındayken Tiflis kaza seçimlerin-
den Karaçaladan adaylığını ileri sürerek Gürcistan’ın yerel yönetim 
meclisine milletvekili seçilmiştir1918 yılında dünyada demokratik 
ülke sayısı oldukça sınırlıydı. Dünyada ilk kez kadına seçme seçilme 
hakkını 1894 yılında Yeni Zelanda tanımış, dünyada ilk kadın millet-
vekili 1907 yılında Finlandiya’da seçilmiştir. Türk dünyasında kadına 
ilk seçme seçilme hakkını tanıyan ülke Azerbaycan olmuş. Azerbay-
can’da gerçekleştirilen 1918 seçimlerinde hiçbir kadın seçilme başa-
rısı gösterememiştir. Güney Kafkasya’da ilk kez Gürcistan’da dünya-
da ilk Türk asıllı siyasetçi kadın Parihanım milletvekili olacaktır
Anahtar Kelimeler: Parihanım, Gürcistan, Yerel Yöntemler, İlk Türk 
Kadın Milletvekili



76

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Corona Virüsünün Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve 

Sosyal Yaşantılarına Etkileri

Enes Yaşar76*

Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 
Corona virüsü sürecinde eğitim ve sosyal yaşantılarının nasıl etkilendiği 
tespit etmektir. Corona virüsünün neden olduğu salgının ardından dün-
yada pek çok kişi ve sistem bu süreçten olumsuz şekilde etkilenmiştir. 
Başta sağlık sistemi olmak üzere pek çok hizmet veren kurum ve kuruluş 
talepleri yeterince karşılayamaz hale gelmiştir. Bunlardan birisi de eği-
tim sistemidir. Virüsün bulaşıcılığı nedeniyle dünyanın pek çok yerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Ancak 
bu süreçte uluslararası öğrencilerin derslerle ilgili diğer öğrencilere na-
zaran daha fazla kaygıya kapıldıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle ulus-
lararası öğrencilerin eğitim kaygılarına yönelik tespitlerde bulunulmaya 
çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılında ÇOMÜ’de öğrenim gören 34 uluslararası öğrenciye sunulan açık 
uçlu anket sorularıyla elde edilmiştir. Verilere betimsel analiz yöntemi 
uygulanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin Corona virüsü sürecinde aile 
ve ülkelerinden uzakta olmaları nedeniyle derslere yeterince odaklana-
madıkları, dersleri takip etmelerine rağmen ders kaynaklarını bilgisayar 
üzerinden etkili bir şekilde kullanamadıkları, ders sürelerindeki sınırlı-
lıklar nedeniyle hocaların slaytları çok hızlı bir şekilde geçtikleri ve soru 
sormaya vakit bulamadıkları yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca 
öğrencilerin yaşadıkları teknik sorunlar ve dersin sunuluş biçimleri ne-
deniyle uzaktan eğitimin büyük bir dezavantaja dönüştüğü fikri hâkim 
olmuştur. Özellikle uygulamalı derslerde öğrencilerin başarısız olacağı 
endişesi daha da artmış ve çalışmalarını olumsuz yönlerde etkilemiştir. 
Virüsün bir diğer olumsuz etkisi öğrencilerin bütün gün evlerde kalmaları 
nedeniyle günün büyük bir bölümünü uyku ve telefonla geçirmelerine 
neden olmuştur. Bunun yanı sıra vaktini gönüllülük faaliyetlerine ayran 
öğrencilerin olduğu da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Online Ders, Eğitim, Sosyal 
Yaşam, Uluslararası Öğrenciler

76 * Araştırma Görevlisi Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabi-
lim Dalı, E-Posta: enesyasar@comu.edu.tr.
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Effects of Manufacturing Method on Mechanical Properties 
of Glass/Epoxy Composite

Esmael Adem Esleman77*

Gürol Önal78**

Abstract
By substituting traditional materials such as steel, aluminum and ot-
her alloy materials, the use of composite materials has already incre-
ased dramatically in the aeronautics, automotive, military, and civil 
construction sectors. Because laminated composite materials have 
high modulus / weight and strength / weight ratios, excellent fatigue 
and non-corroding properties. The main goal of this study is to in-
vestigate the effect of hand lay-up and vacuum bagging techniques 
on mechanical properties of E-glass/Epoxy composites. The tensile, 
in-plane shear and flexural test sample was prepared and tested accor-
ding to ASTM standard. The Samples were tested with a Computer 
electro-hydraulic universal testing machine having a capacity of 600 
KN. In addition, the specimen was examined with Scanning Electron 
microscope (SEM) to investigate the homogeneity of the laminate. By 
using hand layup technique, 280 MPa, 112 MPa and 320 MPa were 
recorded for tensile, shear and bending tests respectively. However, in 
vacuum bagging method the results were higher. 330 MPa, 148 MPa 
and 435 MPa was obtained for those tests respectively. The samples 
manufactured with vacuum bagging technique have better mechani-
cal properties (17.86%, 32.14% and 35.94% difference for tensile, 
shear and bending tests respectively) than hand layup. Therefore, the 
mechanical properties of the laminate were improved with vacuum 
bagging techniques than hand lay-up techniques.
Keywords: Hand lay-up, Vacuum Bagging, ASTM, Mechanical tests, 
SEM, Laminate

77 * PhD student in Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and 
Natural Sciences, Konya Technical University Turkey, E-mMail: esm99a@gmail.com
78 ** Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, 
Konya Technical University
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Yabancı Dil Öğrenme Kaygıları: Uzaktan Eğitim Alarak 
Yabancı Dil Öğrenmek ve Sınıfta Yabancı Dil Öğrenmek

Esra Djeliloska

Abstract
The aim of this study is to show and compare the reason why students 
choose online language learning or classroom-based language learn-
ing and the reasons why anxiety occurs when learning a foreign lan-
guage. Learning a foreign language is seen as a one of the more com-
plex things and since it requires more complex cognitive processes is 
not on the same level for learning in comparison with another subject. 
Throughout the years, the learning of foreign language has chang-
es drastically. Starting only mainly with books, during the period of 
1970 the usage of computer in the classroom has been implemented. 
From that period, till today the computer assisted language learning 
turned into more viral online language learning. All this changes and 
of course, the changes of the lifestyle of people throughout the years 
learning a foreign language started to create an anxiety among some 
students. Be it classroom-based, traditional language learning or on-
line language learning the foreign language learning anxiety was still 
present among the students. With this study, the reason why anxiety 
appears among students of foreign languages, solutions, and recom-
mendations for removing the appearance of anxiety will be present.
Keywords: Anxiety, Foreign Language Learning, Online Language 
Learning, Traditional Learning 
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Corona Salgını ile İlgili Bir Bilgi Kaynağı Olarak 
Sosyal Medyanın Güvenilirliği Sakarya ve Kocaeli 

Üniversitelerinde Seçilen Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin 
Bir Çalışma

Esraa Alngarashe Mustafa79*

Özet 
Sosyal medya, halk kitlelerinin özgürce tüm görüşleri özgürce yo-
rumlamalarını, tartışmalarını ve ifade etmelerini ve geniş bir izleyici 
kitlesi ile tartışmalarını sağlar. Kapsamlılığı ve çeşitliliği ile de ayırt 
edilir, yazarı veya yayıncısı ne olursa olsun elde etmek istediğiniz tüm 
konulara erişmek mümkündür. Burası güvenilirlik sorununun ortaya 
çıktığı yerdir. İletişim ortamlarının güvenilirliği sorunu genel olarak 
kriz ve savaş zamanlarında ortaya çıkar ve bu sorun bugünlerde Coro-
na salgını nedeniyle eskisinden daha çoğunlukla ortaya çıkmaktadır. 
Bu kriz ışığında sosyal medya, salgının yayılmasıyla ilgili en önemli 
bilgi kaynaklarından biri haline gelmiştir. Durumun başka yankılarını 
vardır, çünkü bu büyük miktarda bilgiyi izlemek, ele geçirmek, kay-
naklarını bilmek ve doğrulamak, söylentiler ve yanıltıcı bilgiler için 
kapıyı açan çok zor hale gelmektedir. Bu çalışma, Kocaeli  ve Sakarya 
Üniversite'lerindeki uluslararası öğrenciler arasında Covid 19 salgını 
ile ilgili bir bilgi kaynağı olarak sosyal medyanın güvenilirliğini; vi-
rüsle ilgili yayınlanan haberlerin güvenilirlik kriterlerini  ve seçilen 
yabancı öğrenci örneği için resmi haber kaynaklarının güvenilirliğini 
bulmaya çalışmaktadır.
Anahar Kelimeler: Sosyal Medya, Haber Güvenilirliği, Kaynağın 
İnanılırlığı ve Corona Salgını

79 * Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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Immune Reactions Against Malaria: The Value of Current 

Immunotherapies

Eugene Mogaka80*

Imelda C. Leitich81**

Abstract
Malaria is a disease whose vector and the parasite it transmits have 
proven resilient to every known control strategy thus far, through 
selecting for resistant strains. Despite the tremendous investment in 
various malaria control strategies, Plasmodium falciparum associa-
ted with debilitating morbidity and mortality of malaria cases. Has 
revealed a penchant for immune evasion and resistance to various 
chemotherapeutic agents. These factors have led to the urgent need 
to develop novel cost-effective immunotherapeutic agents that will 
efficiently control malaria with the aim of eradicating the disease. 
The pathway to achieving this objective is via exploiting the recent 
advances in monoclonal antibody technology made possible by the 
developments in single-cell antibody cloning technologies to increase 
our understanding of how the malaria parasite interacts with its host 
and vector at the molecular level. In this systematic review we upda-
ted the use of camel like antibodies in the identification of malaria tar-
get epitopes at various stages of parasite development. The methodo-
logy used involved a thoroughly extensive review of the literature and 
analysis. The aim was to delineate the key antigens, their interaction 
with the immune system in addition to the immune responses initiated 
against the parasite. The parasite’s immune evasion strategies have 
also been highlighted alongside the bottlenecks that have hampered 
the development of an efficacious vaccine while acknowledging the 
value of the current immunotherapeutic strategies.
Keywords: Monoclonal antibody, Conformational epitope, Linear 
epitope, Vector, Lifecycle, Immunotherapy

80 * Gazi University, Dept. of Immunology, Ankara, Türkiye E-Mail: eugene.mogaka@gazi.
edu.tr
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Religious Education System in Japan

Fadiah Mukhsen82*

Abstract

Education is one of the most important things; that is the reason every 
country is paying attention to education. Each country’s education 
policy has goals to be useful for citizens of the country. Religion and 
education related to policies and ideologies; it differs from country 
to country. Countries that adopt secular ideologies such as the United 
States, Japan, South Korea, Mexico, Uruguay, Cuba, Azerbaijan, and 
Kazakhstan do not allow Religious Education in public schools, but 
they do in private schools. In short, the system of Religious Educa-
tion in a country depends on the state ideology. Japan is one of the 
most developed countries in Asia and the unique one. In the world of 
education, instead of giving Religious Education lessons, Japan gives 
Moral Education Lessons in schools. Religion for most Japanese pe-
ople is just a culture, tradition, or practice. This raises a big question; 
How to learn morals without a religion? While what we understand 
so far, anyone who wants good morals, then he must deepen his re-
ligion. Therefore, to answer the question, this article will discuss the 
brief history of Religious Education, the Religious Education system, 
and the curriculum of school in Japan and how the implementation of 
Moral Education in schools. 

Keywords: Religious Education, Ideology, Japan, Curriculum, Mo-
ral Education

82 * Sakarya University, Ilahiyat Faculty, Religious Education Department
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Behavior of Concrete-Filled Steel Tube Columns under 

Axial Load
Farhan Abdi Abdilahi83*

Omair Inderyas

Abstract
Concrete-filled steel tube (CFST) columns are one of the inventive ty-
pes of composite columns and are gradually used in applications that 
require the support of large loads such as tall buildings, piers and bri-
dges. CFST columns offer significant advantages over columns made 
of either steel or concrete alone, such as high strength, high stiffness, 
high ductility, and high energy absorption capacities. In this paper, a 
numerical analysis of concrete-filled steel tube columns subjected to 
axial load is presented. To examine the behavior of these columns, 
finite element modeling is done with ABAQUS 6.14 software. To ver-
ify the study, previous experimental results were compared in terms 
of deflected shape and axial load capacity. The validated model is 
parametrically studied such as the thickness of the steel tube and the 
friction coefficient between core concrete and the inner surface of the 
steel tube on the axial load capacity. The results found that friction 
coefficient between concrete and inner surface of the steel tube has 
no significant effect on axial load capacity. It is also observed that 
local buckling was the most common failure in the test CFST short 
columns. Axial load capacity of elements changes linearly with steel 
tube thickness when the diameter of inner concrete is kept constant. 
Keywords: Concrete Filled Steel Tube, ABAQUS, Finite Element 
Method, Axial Load
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Impact of Anchor Bias, Overconfidence Bias and Hind-
sight Bias on Investors Decision Making Behavior with 

Mediating Role of Financial Literacy

Farid Ahmad84*

Kamory Toure85**

Shaista Jabeen86***

Abstract
As reported in literature investors’ decision-making is predisposed by 
certain biases. Ultimate analysis is constructed on the supposition that 
savers think realistically, but actually, things may be different. The 
study aims to investigate the impact of anchor bias, overconfidence 
bias, and hindsight bias on investors' decision-making behaviour with 
the mediating role of financial literacy. Quantitative data was collec-
ted for this research. The structured questionnaire that will consist of 
closed and open-ended questions and Likert type statements was used 
to receive data from the individual investor. For this study, positivistic 
research philosophy was used along with correlation descriptive rese-
arch design. This research design will include Cronbach alpha as well 
as the descriptive statistics including mean and standard deviation of 
the data, confirmatory factor analysis (CFA), and analysis of corre-
lation. To test the hypothesis liner regression analysis and structural 
equation modeling (SEM) was used. The main focus of the study is 
to examine the behavioural dimension of investors in the financial 
sectors of Pakistan through their decision-making behaviour about 
investments. The results and findings of the study provide further va-
luable debate on the behavioural biases. This study is significant for 
individual investors, investment advisers, and investment policyma-
kers. 
Keywords: Anchor Bias, Overconfidence Bias, Hindsight Bias, Fi-
nancial Literacy, Investors Behavior

84 * Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey E-Mail farid_87ahmad@yahoo.com
85 ** Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
86 *** Hailey College of Commerce, University of the Punjab Lahore, Pakistan
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Giyasüddîn Handmîr'in Habîbü’s -Siyer Fî Ahbâri 

Efrâdi’l-Beşer Eseri

Farishtamo Khomushova

Özet
Giyaseddin Handmîr 15. ve 16. yüzyılın en önde gelen tarihçilerinden 
birisidir. Kendisi İslâmî ilimlere derin bir bakış açısıyla yaklaşarak 
pek çok alanda eserler vermiştir. Dünya Tarihi alanında değerli eser-
leri kaleme alan Handmir, metodu ve çalışmalarıyla dikkat çekmek-
tedir. Dünya Tarihi çalışmalarında Kur’an ve daha önce yazılmış olan 
tarihi eserlere temelli bir yaklaşıma sahip olduğundan dolayı kaynak-
larının çeşitliliği ve bunları değerlendirmesi ile titiz bir araştırmacılık 
örneği teşhir etmektedir. Tarihî olayları inceleyerek yaşadığı dönem 
için şahsî gözlemlerini de çalışmalarında kaynak olarak kullanması 
ve gerçekleri tüm yönleriyle ortaya koyulmasına gayret etmesi onun 
orijinal yönlerindendir. Dünya Tarihine önemli katkılarda bulunarak 
şahsiyeti ve çalışmalarıyla pek çok tarihçileri etkilemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Handmir, Ḥabîbü’s-siyer, Timurlular, Hüseyin 
Baykara, Herat, Mirhand
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The Effect of Government Scholarships on Spiritual 
Welfare of Scholarship Alumni: An Example of Indonesian 

LPDP Scholarship

Fatchul Wachid87*

Danis Nurul Yunita88**

Abstract
Since the purpose of this study is to fill in the gap of microfinance lite-
rature and human development regarding the effects of LPDP scholar-
ship funds on material and spiritual welfare of scholarship awardees. 
Participants in this research are 78 alumni LPDP scholarship that stu-
dies abroad. In this research paper, material and spiritual value indi-
cators are adopted from CIBEST method which are shalat, fasting, 
zakat, government support, and household environment. Moreover, 
data will be processed by OLS and CIBEST calculation followed by 
categorizing respondents into four quadrantes: welfare index, materi-
al poverty index, spiritual poverty index, and absolute poverty index. 
The results of this study show that family condition, study experience, 
and scholarship amount affect material welfare. Then the level of per-
sistence, study experience, scholarship amount, and alumni network 
are also influences LPDP alumni spiritual welfare. After receiving 
LPDP scholarship, 97% alumni are in quadrant I which materially 
and spiritually rich.
Keywords: CIBEST, Spiritual Welfare, Islamic Economics, Indone-
sia, LPDP Scholarship, Government Scholarship

87 * Sakarya University, Institute of Social Sciences, Islamic Economics and Finance, Mas-
ter Student
88 ** Durham University, Islamic Finance and Management
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Delil Kavramı ve Delil Sistemleri

Fatmira Mulaj89*

Özet
Bu çalışmanın amacı delil sistemlerini anlatmaktır. Delil sisteminden 
maksat, uyuşmazlık konusu olan bir olayın ne gibi delillerle ispat edi-
leceği hususunun ortaya konulmasıdır. Delil sistemleri zamanla oluş-
muş, dolayısıyla doktrinde delil sistemleri çeşitli sınıflandırmalara 
tabi tutulmuştur. Delil sistemlerine geçmeden önce, delil kavramı ve 
delillerin özelliklerini incelemeye çalışılmıştır. Böylece birçok hukuk 
dalında delil olabilecek şeylerde bazı özellikler aranmaktadır. Delil-
lerin, gerçekçi ve akılcı olması, olayı temsil etmesi, ispat açısından 
önemli olması, hukuka aykırı olmaması ve müşterek olması gerekir. 
Delil kelimesi Arapça “delalet” kelimesiyle ilişkili olup yol gösterme 
anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu‟nun Büyük Türkçe Sözlü-
ğü‟nde “delil” kelimesinin birden fazla anlamının olduğu görülür. 
Konuyla ilgili anlamına bakınca, Arapça kökenli olan kelimenin, “in-
sanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare, kanıt olarak tanımlan-
dığı görülür. Yabancı dillerdeki karşılığına bakıldığında ise Fransızca 
“moyan de preuve” veya “argument”; İngilizce ise “evidence” veya 
“proof” kavramları ile ifade edilmiştir. Bundan sonra, delillerin sı-
nıflandırılması ele alınacaktır. Delillerin sınıflandırmasındaki amaç, 
kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca bir delil aynı 
zamanda birden çok sınıfa ait özellikler gösterebilir. Deliller konu-
sunda farklı sınıflandırmalar mevcuttur. 
Anahtar Kelimeler: Delil, Delil Sistemleri, Delillerin Özellikleri ve 
Sınıflandırılması 
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Hamı̇lelı̇k, Emzı̇rme ve Özel Hallerde Kadinin Oruç Tutma 
Durumu

Fehime Gashi Jusufi90*

Özet
Yeme içme ve cinsel ilişkiden belli süre uzak durmayı ifade eden 
oruç, İslâm dininin en temel ibadetlerinden biridir. Belli bazı şeyleri 
yapmaktan kaçınma anlamına gelen oruç/imsak hem İslâm’da hem 
de İslâm öncesi diğer dinlerde var olan bir ibadet biçimidir. Oruç bir 
ibadet olması açısından mükellef bütün Müslümanlara farz kılınmış-
tır. Bu farzın yerine getirilmesi esnasında hem kadın hem de erkek bu 
yasaklardan sakınmak durumundadır. Bu anlamda teklif açısından ka-
dın ve erkek arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak kadınlara belli 
ruhsatlar sunulmuştur. Bu çalışmada kadınlara sunulan ruhsatlar oruç 
özelinde incelenecektir. Kadınlara özgü olan bu hükümler Hanefi ve 
Şâfiî mezhebi bağlamında incelenecektir.

Anahtar Kelimerler: Oruç, Hayız, Nifas, İstihaze, Emzirme, Hami-
lelik

90 * Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, Yüksek Lisans Öğren-
cisi, E-Posta: gashife@gmail.com. 
Bu çalışmayı FSMÜ’de yapmış olduğum “Kadınlarda Oruç İbadeti” başlıklı yüksek 
lisans tezinden istifade ederek hazırladım. 
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Kamu Diplomasisi Bağlamında Uluslararası Yayıncılık: 

Balkanlara Yönelik Yayınlar Örneğinde

Festim Rizanaj91*

Özet
Kamu diplomasisinin bir iletişim ve politika unsuru olduğundan dola-
yı küreselleşmeyle birlikte iletişim ve uluslararası ilişkilerde görülen 
değişiklilerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkeler arası ilişkilerde 
stratejik bir değer taşımıştır ve önemli iletişim yöntemleri arasında 
olan kamu diplomasisi hedef toplumların zihnini ve kalbini herhan-
gi bir zorlamaya başvurmadan kazanmayı hedeflemektedir. Ülke ve 
dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi veren ve bu konulardan 
hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği yönünde bir 
etkide bulunan medya kamu diplomasinin ortaya çıkmasında etki eden 
temel unsurlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra medya (uluslararası 
yayıncılık), hedef ülke halklarına ulaşabilmek ve onların gözünde ül-
keyle ilgili olumlu bir imaj oluşturmak için kamu diplomasisi aktörle-
rinin kullanabileceği en etkili araçlardan birisi öldüğü görülmektedir. 
Kamu diplomasisi faaliyetlerinin yürütülmesinde uluslararası yayın-
cılık kamunun gündemini belirlemesi bağlamında uluslararası ilişki-
ler yönetiminin işleyişine sağladığı faydanın örneklemler aracılığıyla 
somutlaştırılarak sunulmaktadır. Bu doğrultuda, genel anlamda Bal-
kanlara yönelik ve Balkan dillerinde yayın yapan uluslararası yayın-
cıların kamuoyu oluşturmak adına sunduğu içerikler incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Uluslararası Yayıncılık, 
Batı Balkanlar

91 * Anadolu Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
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Distribution Model of Nitrogen Concentration Change in 
Sail River Flow Based On Distance and Time

Fifi Karnila92*

Abstract
The Sail River is one of the tidal creeks. Sail River is widely used by 
the community as a hatchery, transportation, bathing, washing and 
toilet. Many small rivers flowed into the Sail River one of the tribu-
taries selected as a source of pollutants located on street of Akasia. 
Around the creek, the houses are very crowded, there are hospitality, 
hospitals, shops, workshops, and markets. This becomes a disadvan-
tage for the river itself because of the activities of the community will 
produce waste into the river, thus giving a bad impact for the river. 
One of the sources of pollutants is nitrogen. Excess nitrogen in the 
waters will result in a decrease in dissolved oxygen in the waters, so 
that biota in the river will lack of oxygen availability. Another effect 
produced by nitrogen pollution is to cause toxins in fish in the river. 
In this research will be made modeling of nitrogen concentration ba-
sed on distance and time change using Finite Difference-Runge Kutta 
method of order 4. The result of nitrogen concentration based on the 
model is found that at the time of 11,48 seconds there is an increase of 
nitrogen concentration with increasing time with increasing value not 
constant. While based on the distance decreased constantly equal to 

 mg-N/L when L = 1 (11, 48 sec). Comparison of model 
results with observation and the result difference of 1.36%. Modeling 
can be applied to the Sail River given that the resulting difference is 
quite small.
Keywords: Nitrogen, Modelling, Finite Difference-Runge Kutta, Sail 
River

92 * Sakarya University, Faculty of Science, Department Physics
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Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kira Sözleşmeleri

Firas Ağaoğlu

Eyüp Al

Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrencilerin ve Ticaret erbabının kira sözleşmelerinde nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini belirterek, uygulamada Türkiye’de kira huku-
ku konusunda en çok uyuşmazlığın ortaya çıktığı hukuk dallarından 
bir tanesi olması gerek Türk vatandaşlarının gerek yabancı uyruklu 
vatandaşların özellikle öğrencilerin kira sözleşmeleri hukuki ilişki-
lerinde önemli bir öneme haizdir. Söz konusu sözleşmelerin hukuki 
yönden ele alınarak önce genel esaslarının sonra uygulamadaki prob-
lemlerle birlikte subjektif yönünün incelemesini yaparak bir farkında-
lık oluşturmaktır. Diğer bir deyişle bu çalışma kira hukuku süjelerinin 
haklarını ve borçlarını kavramasına yardımcı olacak mahiyettedir. Bu 
aşamada sözleşmenin geçerlilik koşulları ve şekli unsuruna ve hukuki 
mahiyetine değinilmiştir. Tarafların sözleşmenin yürürlük süresince 
katlanacakları ödev ve sorumlulukları, uygulamada yapılan ve ça-
lışmamız dahilinde kalan aksaklıkları, usul hatalarını, sözleşmenin 
sonra erme şeklini, sona ermenin sonuçlarını belirtip, çalışmamız içe-
risinde bulduğumuz yargısal içtihatları tartışarak bir sonuca ulaştık. 
Bu sayede yabancıların özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin taraf 
olacakları kira sözleşmelerinin eşit koşullarda yapılmasının önemini 
nazara verdik.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Kira Hukuku, 6098 
Sayılı TBK, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri
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Ana Haber Bültenlerinde Şiddet Görüntüleri: Mesaj Sistem 
Çözümlemesi

Flora Hajdarmataj93*

Özet
Gündelik hayatta şiddet ile ilgili olaylar her zaman çeşitli medya plat-
formlarda taşınmaktadır. Diğer tarafta, medyada üretilen ve paket-
lenmiş biçimde şiddet görüntüleri toplumda yansıtılmaktadır. Günü-
müzde, insanlar her türlü şiddet görüntülerden maruz kalmaktadırlar. 
Çeşitli programlardan, filmlerden, dizilerden ve tekrarla sunulduğu 
haber bültenlerinde şiddet ilkeleri göz önünden sergilenmektedir. 
Medyadaki şiddet sorunu, James Potter’in belirtiği gibi kitle iletişim 
araçlarımız bizimle olduğu sürece varolacaktır (Potter, 2003, s. 1).  
Medyada şiddet ile ilgili çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Türki-
ye’de ana haber bültenlerinde şiddet görüntüleri oldukça yoğun yer 
almaktadır. Çözümlenen görüntüler üzerine, gündelik hayattaki şid-
detin boyutlarını ve ne kadar aktarıldığını incelenecektir. Araştırmada 
televizyonda şiddet öğeleri veya başka bir değişişiyle şiddetli akşam-
ları incelemek amacıyla Mesaj Sistem Çözümlemesi ile yapılmıştır. 
Mesaj Sistem Çözümlemesi, 1-5 Temmuz 2019 tarihleri 5 gün içinde 
Show Tv ana haber bültenlerin üzerinde şiddet çözümlemesiyle ger-
çekleştirilmiştir. 1-5 Temmuz 2019 tarihi rastlantısal olarak seçilmiş-
tir. Show Tv çok izlenen televizyon kanalları arasında olduğu için, 5 
gün içeresinde 1 kanal toplam 5 ana haber bültenlerinde çözümlenesi 
gerçekleştirilmiştir. Çözümleme, ana haberlerde sunulan her şiddet 
olayı veya görüntüyü mesaj sistem çözümlemesi ile analiz edilmiştir. 
Çözümlemede, Gerbner’ın geliştirdiği Mesaj Sistem Çözümlemesi 
formunun şiddete yönelik bölümü ve Özer’in hazırlandığı ölçek kul-
lanılmıştır. Çözümlenen haberlerin verileri SPSS programına yükle-
nip frekans analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Şiddet, Mesaj Sistem Çözüm, Show 
Tv, Yetiştirme Kuramı 

93 * Arnavutluk, Anadolu Üniversitesi, Basın ve Yayın, Doktora 
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İzmir’de Moringa (Moringa oleifera) Bitkisinin 
Yetiştirilebilirliği ve Ham Besin Madde İçeriği

Foudelou Issaka Ibrahima94*

Figen Kırkpınar95**

Özet 
Bu çalışmanın amacı, Moringa (Moringa oleifera) bitkisinin İzmir iklim 
koşullarında yetiştirilme olanaklarını ortaya koymak ve bu koşullarda ye-
tişen söz edilen bitkinin ham besin madde içeriğinin saptanmasıdır. Çalış-
manın ilk aşamasında, Moringa bitkisi 2019-2020 döneminde İzmir-Bor-
nova’da, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün deneme alanında 
yetiştirilmiştir (38°27.07 Kuzey, 27°13.28 doğu ve 26 m). Bu kısımda elde 
edilen gözlemlere göre, gerektiğinde ek sulama uygulanma suretiyle, İz-
mir’de Nisan ayından Aralık ayına kadar moringa bitkisi yetiştirilebilmek-
tedir. Çalışmanın ikinci aşamasında Weende Analiz Yönteminden yararla-
nılarak bu koşullarda yetişen Moringa örneklerinin yüzde olarak (%) ham 
besin madde içerikleri belirlenmiştir. Örneklerin ham protein (HP) içeriği 
Kjeldahl yöntemine, ham yağ (HY) içeriği dietileter ekstraksiyonuyla sok-
salet esktraktörü kullanılarak ve ham selüloz (HS) içerikleri Fiber Bag tek-
niğine göre saptanmıştır. Örneklerin organik madde (OM) miktarları, KM 
– HK, N-siz öz madde (NÖM) miktarları ise, OM – (HP+ HY + HS) far-
kından hesaplanmıştır. Bu bölümde elde edilen bulgulara göre, 5 aylık yaş-
ta hasat edilen Moringa kuru ottaki kuru madde (KM) ve KM’de organik 
madde (OM) ham kül (HK), ham protein (HP), ham yağ (HY), ham selü-
loz (HS), nitrojensiz öz maddeler (NÖM) içerikleri sırasıyla %92.14±0.33, 
% 89.38±0.40, %10.62±0.09, %22.96±0.40, %5.63±0.07, %8.83±0.17 
ve %51.96±0.77 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, İzmir ikliminde tarla 
koşullarında İlkbahar, Yaz ve Sonbahar mevsimlerinde Moringa bitkisi 
yetiştirilebilmektedir. Bu koşullarda yetişen moringa bitkisinin ham besin 
madde içeriğine bakıldığında şu anda kullanılan kaba yemlere göre üstün 
olduğu için İzmir hayvan yetiştiricileri için alternatif bir kaba yem kaynağı 
önerilebileceği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Yem Kaynağı, Ham Besin Madde Içe-
riği, Moringa Oleifera, Mucize Ağacı

94 * Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, İzmir E-Posta: ifou-
delou@hotmail.fr
95 ** Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, İzmir
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The Analysing of Total Harmonic Distortion due to 
Variation of Carrier Signal Frequency in PWM H-bridge 

Inverter

Galdi Hysa96*

Abstract
This paper provides an analyzing of total harmonic distortion (THD) 
in single-phase full H-bridge inverter controlled by PWM technique. 
The goal of the inverter is to use a DC voltage source to supply a load 
requiring AC voltage. The topology of this paper is mainly analytical. 
The control of inverter switches is realized by pulse width modulati-
on (PWM), which is a modulation technique that provides a way to 
decrease the harmonic distortion of load current. The amplitude of the 
output voltage can be also controlled with the modulating waveforms 
by using PWM. Control of the switches for sinusoidal PWM output 
requires a reference signal (modulating signal), which is a sinusoid 
in this case and a carrier signal (triangular wave), which controls the 
switching frequency. The main purpose of the study is to investigate 
the values of THD due to variation of carrier signal frequency. It was 
important to find the best carrier signal frequency values that give 
clearer sinusoidal waveform results of the output load current by dec-
reasing the harmonics distortions. The single-phase H-bridge inverter 
circuit is analyzed and it is implemented in Matlab/Simulink.
Keywords: Full H-bridge Inverter, Total Harmonic Distortion (THD), 
Pulse Width Modulation (PWM), Matlab/Simulink

96 * Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İzmir



94

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Afganistan Rusya İlişkileri ve İşgal

Ghulam Sakhi Qurbani

Özet 
Rusya ve Afganistan ilişkileri birkaç asır öncelere uzanmaktadır. İki 
ülke arasında olan İlişkileri nitelik açısından iki zaman birimine bö-
lebiliriz. Birincisi başlangıcından 1995 yıllarında Taliban’ın iktida-
ra gelmesine kadar. Bu zaman içerisinde Afganistan, Rusya için bir 
avantaj (atlama tahtası) olarak görünmekteydi. İkincisi ise 2000’ler-
den sonra günümüze kadar devam eden zaman birimidir. Bu süre içe-
risinde Afganistan, Rusya için avantajdan ziyade tehdit bir alan olarak 
görünmekte olduğunu söylemek mümkündür. Ruslar 1979 yılında 9 
sene süren işgalde yenildikten sonra hiçbir zaman Afganistan’a dön-
meyeceğini söylemişlerdir. Ama 11 Eylül’den sonra NATO’nun çatısı 
altında ABD’nin Afganistan’a gelmesinden müteakip ilişki kurmayı 
ön plana aldığı görünmektedir. 2000-2015’ler arasında Rusya, Af-
ganistan’da ABD ile işbirliği yapmakta olduğunu söylemek müm-
kündür. Hatta bu yıllar arasında Rusya kara ve Hava alanlarını ABD 
başta olmak üzere NATO’ya serbest bırakmıştır. Ama 2009’da Rusya 
Stratejik Güvenlik bildirgesine bakarsak ABD ile işbirliği yavaş ya-
vaş azaldığını görmekteyiz. İki ülke arasındaki ilişkilerde ABD’nin 
etkisi olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışmamızda Rusya ve Af-
ganistan ilişkilerini etkileyen değişkenleri ve 9 sene süren işgalden 
yenildikten sonra bir daha Afganistan’a gelmeyeceğini söylemiş olan 
ama 2000’lerden sonra bir daha Afganistan’a gelmesine sebep olan 
faktörler ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: SSCB, Afganistan, Afganistan İşgali, ABD, Te-
rörizm 
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20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Basınında Romantik 
Ve Realist Kutuplaşma

Goshgar Baylarov97*

Loghman Kamranlı98**

Özet
Birinci bölümde 20. Yüzyılın başlarında Azerbaycan’da Romantik 
basını temsil eden Füyuzat Dergisi hakkında kısa bilgi verilmiştir. Bu 
bölümde aynı zamanda Füyuzatçı basın kuruluşlarının sosyal-politik 
konumunun edebi mektebi temsil eden organlarda nasıl yer aldığı, 
Başeditör Ali bey Hüseynzade`nin hangi şartlarda yayın organını çı-
kardığı ele alınmış ve Füyuzat dergisinin yayın politikası incelenmiş-
tir. Çalışmanın ikinci bölümünde hemen hemen aynı dönemde mev-
cut olmuş ve Realist basını temsil eden Molla Nasrettin dergisinden 
bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra bu bölümde derginin Başeditörü Celil 
Mehmetkuluzade`nin hangi zorluklarla karşılaştığı, kimlerle müca-
dele etmek zorunda kaldığı ve genellikle Molla Nasrettin dergisinin 
hangi yayın politikasını izlediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın so-
nucu olarak kendinden sonra okul yaratmış bu iki dergi karşılaştırıl-
mış, farklı kutuplarda olsalar da aynı gaye için çalıştıkları gerçeği 
ortaya konulmuştur. Bu bölümde ayrıca dergilerin Azerbaycan Basın 
Tarihi’ni nasıl etkilediği ve bu etkiyle hangi basın organlarının yayın 
hayatına başladığı belirtilmiştir. Çalışmada nitel araştırma ve veri top-
lama yöntemlerinden olan döküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada 
çoğu kitap olmak üzere 20’e yakın kaynak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Romantizm, Realizim, Molla Nas-
rettin, Füyuzat, Dergi

97 * Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğ-
rencisi
98 ** Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 
Yüksek Lisans Öğrencisi
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The Privatization Process of The Public Spaces in Post-

Communism – The Case of The Balkan Countries

Gremina Elmazi99*

Abstract

The post-communist period in the Balkans began with rapid changes 
that aimed at the complete elimination of communist traces, whereas, 
the communism had sought to be a place free of historical indicati-
ons, where new models of society and culture were going to emerge.  
This mode of renewal is legible in the countries that seceded from 
the Yugoslav Federation and took further steps in the creation of in-
dependent states. Among the first transformations observed are those 
in ownership, especially the public spaces, which in the post-period 
turned into pseudo-public spaces that serve a public function but are 
characterized by private sector involvement. In this paper, it is made 
a comparison of the public spaces of some Balkan cities developed 
in two different periods, communism and post-communism. A sig-
nificant emphasis is made to the public-private concepts, their ap-
pearance, and today’s usage by connecting them with space. Among 
the concepts used, an important focus takes the ideological processes, 
which can be considered as the leading cause of all these changes 
happening still now. The analysis is conducted through the OMAI 
model that includes elements such as ownership, management, ac-
cess, and inclusion. This approach enables a broader understanding of 
public events, the development of these spaces, and above all, helps in 
understanding the public-private dialectic. In other words, this topic 
aims to show how these processes affect city life, social structures, 
and the transformation of public life.

Keywords: Public Space, Publicness, Communism, Post – Commu-
nism, The Balkans

99 * Mimar Sinan Fine Arts University, Architecture Department, Istanbul
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Kurumakta Olan Aral Denizinin Küresel Çevreye Etkisi

Gulnora Saidakhmedova100*

Özet
Aral Denizi veya Aral Gölü olarak isimlendirilen ve bir zamanlar 
dünyanın en büyük dördüncü Asya’nın ise ikinci büyük gölü sayılan 
Aral Gölü günümüzde tamamen yok olma tehlikesi altındadır. Aral 
Denizi sorunu, 20. yüzyılda 1960’lı yıllarda, Aral Denizini besleyen 
bölgedeki iki büyük nehir olan Amuderya (Ceyhun) ve Sirderya (Sey-
hun) su kaynaklarının düşüncesiz kullanımı sonucunda ortaya çık-
tı ve küresel çevreye büyük bir tehdit kaynağı oldu. Aral Denizinin 
yaklaşık %90’lık bir kısmı yaklaşık 50 yıl içinde kurumuştur. Geriye 
kalan %10’luk kısmını ise kurtarma çabaları devam etmektedir. Kü-
resel çevre politikalarının temel ilkelerinden olan çevresel güvenlik 
politikası ile kavramsallaştırılan çalışmam, insanlık tarihinin en bü-
yük çevresel ve sosyal felaketlerinden biri olan Aral Denizi krizini 
araştırmaktadır. Aral Denizi havzasında yaşayan nüfusun maruz kal-
dığı çevre güvenlik tehditlerine karşı önlemleri analiz etmektedir. Bir 
Özbekistan vatandaşı olarak daha çok Özbekistan Cumhuriyeti tara-
fından yapılan önlemler ve çabalara değinmekteyim. Bu çalışmanın 
amacı, Aral Denizi tarihi, Aral Denizi kurumasının sebepleri ve küre-
sel çevreye verdiği zararları konularının birbiri ile ilişkilerinin araştı-
rılıp değerlendirilmesi; sonuçlarının ve etkilerinin tartışılmasıdır. Bu 
kapsamda, ek olarak, Özbekistan açısından Aral Denizinin kurtarma 
çabaları, küresel çevre güvenliğine ilişkin önlemler ve denizin güncel 
durumu da değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aral Denizi, Aral Krizi, Küresel Çevre Politika-
ları, Çevre Güvenliği, Özbekistan
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Band Gap Engineering Based on Defect Formation of 
Graphene Hexagonal Boron Nitride Hybrid Structure

Habibu Aminu Hussain101*

Muhammad baballe Ahmad102**

Abstract
Structural defect in graphene is inevitable during the growth or pro-
cessing. Foreign atoms can intentionally be introduced into graphene 
as impurities forming extrinsic defect that alter the type and amount 
of charge defect in the system. Nitrogen or boron are desirable do-
pants in carbon nanostructures since they have one electron more or 
less respectively. The presence of single vacancy has fascinating and 
unanticipated implication. It leads to the emergence of a stable unit 
charge localized at the vacancy site and interacting with other charges 
of the conductor by means of an unscreened coulomb potential. In 
this paper we utilize the effect of this vacancy on graphene-hexagonal 
boron nitride GBN hybrid to tune the band gap of the newly formed 
structure. We also explore the effect of island size on the structure to 
further tune the band gap. We discover that adjusting the island size 
changes the band gap of the structure in proportional manner. 
Keywords: Graphene; h-BN; Vacancy; Defect

101 * Department of Electrical and Electronic Engr., Kano University of Science and Tech-
nology Wudil, Kano, Nigeria E-Mail: habaminu@gmail.com
102 ** Department of Computer Engineering Technology, Kano State Polytechnic, Nigeria
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Bursa Şer‘iyye Sicillerindeki Arapça Kayıt 
Örnekleri(1008-1009/1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı 

Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)103

Habibullah Habib104*

Özet
Osmanlı şer‘iyye sicillerinin bir kısmı Arapça olarak tutulduğu için 
söz konusu dile hâkim olamayanlar pek yararlanamamaktadırlar. 
Arapça kayıtlardan istifade etme ve bunların tercümesi ek bir uzman-
lık gerektirir. Bu alanda İstanbul kadı sicilleri dahil birkaç örnek dı-
şında pek çalışılmamıştır. Bu makalede, Arapça siciller üzerinde ça-
lışacaklar için Bursa B-18 numaralı sicilden nitelikli kayıt örnekleri 
seçilerek günümüz Türkçesine tercüme edilmiştir. Bunun yanında bir 
kaydın muhteva açısından hangi konuları içerdiğine de değinilmiştir. 
Sicillerde, Arapça kayıtlar belli bir kalıp içerisinde tutulduğundan, 
yapılan tercüme örneklerinin diğer kayıtlardan yararlanmakta araştır-
macıya kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Arapça, Kayıt, Şer‘iyye Sicilleri

103  Bu bildiri “h.1008-1009/m.1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicilinin 
Tasnifi Ve Fıkıh İlmi Açısından Tahlili” (Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 
2019) başlıklı yüksek lisans tezimden hareketle hazırlanmıştır.
104 * Öğr.Gör., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim 
Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı - Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim 
Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, İstanbul, E-Posta: habibullah.habib@
marmara.edu.tr
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Characterization of Heavy Metals in Waste Stabilization 

Ponds: A Case study of Waste Stabilization Ponds at 
Chokera, Faisalabad

Hafiz Qasim Ali105*

Dr. Adem Bayram106**

Dr. Amir Farooq107***

Abstract
The increase in population, industrialization, and urbanization has incre-
ased the demand for wastewater treatment. Waste stabilization ponds due 
to their less demand for energy, minimal treatment cost, and low demand 
for skilled labor are increasingly getting the attention of many commu-
nities and countries, no matter, underdeveloped or developed. Effluents 
from wastewater treatment plants are in unrestricted use, for agricultural 
activities. If the effluents do not meet the standards, then the crops which 
get irrigated with this water will ultimately harm the ecological environ-
ment and human health. Six sampling points were selected, to check the 
characterization of heavy metals in waste stabilization ponds at Chokera, 
Faisalabad. Four of them were within the treatment system, and two from 
the Pharang drain that carries effluent of treatment plant as well as in-
dustrial discharges. The sampling was done in winter 2015 and summer 
2016. Testing was done at the Environmental Engineering Laboratory of 
The University of Lahore, Lahore, Pakistan. The aim of this study was 
to figure out the seasonal and temporal variation of heavy metals and 
their treatment efficiency. Additionally, to check whether the treated eff-
luent from waste stabilization ponds is meeting the effluent standards 
and irrigation standards or not, in terms of selected heavy metals such as 
Lead (Pb), Copper (Cu), Arsenic (As), Chromium (Cr), and Cadmium 
(Cd). The results of this study show that pH and Arsenic were meeting 
the guidelines of the Pakistan Environmental Quality Standards (PEQS) 
for irrigation purposes, but all the others were higher than the safe level.
Keywords: Heavy Metals, Waste Stabilization Ponds, EPA standards, 
Unrestricted Irrigation, Groundwater 
105 * The University of Lahore, Civil Engineering Department, Lahore, Pakistan
106 ** Karadeniz Technical University, Civil Engineering Department, Trabzon, Turkey
107 *** The University of Lahore, Civil Engineering Department, Lahore, Pakistan
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Macroeconomic Performance Indices on the Central 
African Economic and Monetary Community (CEMAC) 

Country Members

Haman Mahamat Addi108*

Abstract 
This paper computes and analyzes the macroeconomic performance of 
the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) 
country members, using the Normalized Economic Performance In-
dex (NEPI) developed by Medrano-B and  Teixeira (2013) and the 
Picek’s (2017) Macroeconomic Performance Index (MPI). Both indi-
ces ranked Cameroon as the first country in the CEMAC region fol-
lowed by Chad, while Gabon is classed as the last position preceded 
by Congo over 2005-2018. However, the NEPI predicts a consider-
able improvement of Congo's economic performance and ranked the 
country as the first during 2019-2021. In order to promote a better 
macroeconomic performance within the region, this study recom-
mends a particular focus on implementing anti-inflationist policies; 
on diversifying economies; on creating more jobs; and on reducing 
import reliance and fostering export.
Keywords: Macroeconomic Performance; CEMAC; Anti-inflationist 
Policy; Import Reliance

108 * Faculty of Political Sciences, Department of Economics, Sakarya University, Turkey, 
E-Mail:  addihamat@gmail.com/ haman.addi@ogr.sakarya.edu.tr
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Empirical Analysis of Financial Development Institutions 
and Economic Growth in Tanzania: Based on Ardl Model

Hamis Miraji

Abstract
The financial institutions have a significant contribution to foster the 
economic growth of the country. This study has the intention to inves-
tigate the causal relationship between financial development institu-
tions and economic growth in Tanzania. The study is spanning from 
1089 to 2018. The article uses four proxy of financial development 
institutions against GDP growth (Annual %). Financial proxy of va-
riables of development institutions comprises Broad Money (% of 
GDP), Domestic credit for private (% of GDP), Domestic credit pro-
vided by financial sector (% of GDP), and Domestic credit to the 
private sector by banks (% of GDP). The paper uses Autoregressi-
ve Distributed Lag, Vector Error Correction Model, and Classical 
of Granger Causality test. The paper finds the cointegration effects 
and causal relationship between the proxy variables and economic 
growth in Tanzania. It indicates that the economic growth of Tanzania 
dominates Financial Development Institution in Tanzania. Therefore 
Economic growth of Tanzania leads the Financial Development in 
Tanzania. It is a bidirectional causality relationship through which the 
proxy variables and economic growth are depending on each other. 
Tanzania government should invest more in the financial institutions 
sectors to improve the economic growth of Tanzania.
Keywords: Tanzania, FDI, GDP, ARDL, and Granger Causality
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Cultivation and Mental Health Strategies for Afghan 
Immigrants in Qaim Qom Anthropological Study

Hanifa Jamal109*

Assoc. Prof. Dr. Gamze Aksan110**

Abstract
Mental health of individuals, especially immigrant communities in the 
social sciences, is a controversial topic and its role in the lifestyle of 
individuals and their social lives has been considered. Recognition of 
abilities, ability to cope with the natural pressures of life, benefits for 
the community, community participation are considered as important 
elements of this health. Migration in itself raises the issue of mental 
health because challenges such as learning a new language, cultural 
differences, ambiguity in economic status, distancing from ancestral 
lands, and so forth make the process of acculturation anxious for any 
immigrant. It seems that all immigrants are struggling to adapt to the 
new culture better and better. In practice, each immigrant chooses a 
specific strategy for adaptation, similarity, separation, and marginali-
zation, depending on their environmental and personality conditions, 
the consequences of which are different from each other. Depending 
on the choice or imposition of either of these strategies, the amount 
of his or her psychological well-being in the new environment will 
vary. Thus, in the first two strategies, migration will be more comfor-
table and less anxiety than the last two strategies. Of course, attenti-
on to their other characteristics, such as personal, economic, social, 
and especially social capital status, will play an important role in this 
psychological well-being. This paper uses anthropological methods 
of in-depth interviews and in-person observations and utilizes the 
conceptual framework of acculturation and social capital strategies 
to address key aspects of the health and psychological well-being of 
Afghan immigrants residing in qaim Qom.
Keywords:  Community, Social sciences, Immigrant, Psychology and 
Culture

109 * Selcuk University, Social Science Institute, Family Counseling and Education Deptart-
ment, Konya, Turkey
110 ** Selcuk University, Faculty of Literature, Sociology Department, Konya, Turkey



104

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Düşük Maliyetli Bir Robot Kolunun Dijital İkizinin 

Elde Edilmesi
Harun Suljagıc111*

Numan Çelebi

Özet
Endüstri 4.0’ın gelişimi ile sanayileşmede daha çok dijitalleşmeye 
yönelik olmaya başlamıştır. Bu devrimle birlikte sanayileşme, yeni 
bir çağ başlayarak, insan gücünün azalmasıyla makineleşme artmış 
ve dijital dönüşümler fabrikalar için büyük rekabet avantajı sağlamış-
tır. Dördüncü sanayi devrimi kapsamında üretim teknolojilerinde ve 
süreçlerinde siber fiziksel sistemlere geçiş, nesnelerin interneti, üç 
boyutlu modelleme, otonom robotlar ve yapay zeka kavramları ön 
plana çıkmıştır. Bu teknoloji gelişimleri akıllı fabrikalar vizyonunun 
oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Dijital ikiz, nesnelerin çevresi 
ile olan etkileşimlerini ve davranışlarını bilgisayar ortamlarına yan-
sıtılmasını sağlayan bir teknolojidir. Fiziksel sistemler, nesnelerin  
interneti aracılığıyla gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim ha-
lindedir. Bu teknoloji sayesinde, bir üretim sisteminin tüm aşamaları 
sanal simülasyon modellerinin kullanımı sayesinde robotlar arasında-
ki görev paylaşımları ve görevlerin sıralaması kontrol edilebilmekte-
dir. Bu çalışmada, düşük maliyetli bir robot kolunun dijital ikizi elde 
edildikten sonra gerçek zamanlı verilerle bir simülasyon uygulaması 
gerçekleştirilmiştir Çalışmada fiziksel robot kolunun dijital kopyasını 
oluştururken kullanılan teknolojiler, yazılımlar açıklanmıştır. Bu ça-
lışma daha karmaşık üretim sistemlerinin de dijital ikizinin çıkartıla-
rak uygulanabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Dijital İkiz, Robot Kol Simülasyonu, Üretim Sis-
temleri

111 * Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği
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Analysis of Various Agricultural Properties to Predict 
Major Crops Production in Bangladesh Applying Machine 

Learning Algorithms

Harun-Ur-Rashid112*

Yann Emmanuel Miassi113**

Nasrin Sultana114***

Abstract
The majority of people who live in Bangladesh, a country renowned for 
its rich fertile land and a population of about 163 million, are farmers. 
The states of wealthy nutrients produce crop yields during the year, 
which are crucial to the economy of Bangladesh. It is, therefore, vital to 
actively work towards economic prosperity through agricultural plan-
ning and prediction modelling. Production of crops depends on various 
factors, including the weather, the soil condition, use of fertilizer, the 
financial condition of farmers, etc. For agriculture planning and predi-
ction, machine learning techniques can help farmers and government 
organizations, to make better decisions and policies, which lead to inc-
reased production. In this research, we concentrate on the use of a mac-
hine learning techniques named Radial Basis Function (RBF) and Mul-
ti-layer Perceptron (MLP) to gain information from agricultural data in 
the primary agriculture areas of Bangladesh to forecast the production 
of significant crops annually. For this purpose, we used the data from 
Agricultural yearbook since 2008-2017 provided by Bangladesh Bure-
au of Statistics. At the beginning, the models were trained to correlate 
past environmental trends with crop production. Then the simulations 
are assembled with uncertain climate variables for calculation of their 
effectiveness and findings suggest that crop production for a specific 
area of land is cost effective for cultivation.
Keywords: Agricultural Properties, Crops Production, Radial Basis Functi-
on (RBF), Multi-Layer Perceptron (MLP), Weather Condition, Fertilizer Use

112 * Cukurova University, Department of Electrical & Electronic Engineering, Adana, Tur-
key 
113 ** Cukurova University, Department of Agricultural Economics, Adana, Turkey
114 *** Noakhali Science and Technology University, Department of Food Technology & 
Nutrition Science, Noakhali, Bangladesh E-Mail: harun.eee11@gmail.com 
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Televizyon Haberlerinde Sığınmacı Temsili

Hasan Isoev

Özet
Temsiller temsil ettikleri kimlikler hakkında ön yargıların yayılma-
sında büyük rol oynarlar ayrıca belli ideolojiler ile şekillenmiş tem-
siller, gerçeği çarpıtmakta ya da topluma gerçeğin sadece belirli bir 
yönünün sunmaktadırlar. Bu çalışmada, haberler de yer alan sığın-
macıların temsilleri üzerinde durulacak ve televizyon haberlerinde 
hangi kimlik grupların ön plana çıkartılıp hangilerinin arka planda 
bırakıldığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Televizyon tıpkı bir dil gibi 
çalışan elektronik bir araçtır. Televizyon bir temsil aracıdır. Yanı bir 
temsil sistemidir. Temsil; sözlü, yazılı veya ikonik göstergeler kulla-
narak gerçek maddi dünyada zaten mevcut olan şeyleri kodlayan ya 
da onları yansıtan bir süreç değil, tam da bu anlamlandırma sürecine 
anlam üreterek ve anlamların değişimine olanak sağlayarak katılan 
bir süreçtir. Türkiye’nin farklı televizyon kanallarında Suriyeli sığın-
macılara yönelik verilen haberlerin içeriği inceleyerek bu haberlerin 
nasıl ortaya koyduğun ve ne derecede gerçekçi bir şekilde yaklaştığını 
bakmaktır. Çünkü Suriyeli sığınmacıların haberlerde temsil şekilleri, 
sorunun uzamasına ve yaygınlaşmasına sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Temsil, Televizyon, Suriye, Göç, Mülteci



B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri

107

Edge Sensitive Lossless Compression of Hyperspectral 
Image

Hasan K. H. Yameen115*

M. Kemal Güllü
Abstract
Pixels along an edge have a higher correlation than pixels across the 
edge. Our study was started by exploiting this feature. In this paper, 
we propose a new template extraction method based on the full se-
arch to get better results in edge prediction-based lossless hypers-
pectral images compression. The reference algorithm contains three 
modes in prediction: intra-band prediction, inter-band prediction, 
and no prediction. In the inter-band mode, an adaptive edge-based 
predictor is utilized to exploit the spectral redundancy. The adap-
tive edge-based predictor, which is driven by the strong interband 
structural similarity, applies an edge detection first to the reference 
band, and performs a local edge analysis to adaptively determine the 
optimal prediction context of the pixel to be predicted in the current 
band, and then calculates the prediction coefficients by least-squa-
res optimization. Different from the reference work, we able to find 
new templates for distinct edge angles based on the full search stra-
tegy that gives better results by changing the number and position 
of pixels used for prediction. Experiments show that the proposed 
method provides promising results.
Keywords: Edge Sensitive Lossless, Compression, Hyperspectral 
Image

115 * Kocaeli University, Engineering Faculty, Electronics and Communication Department
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Horasan Tasavvuf Ekolüne Mensup Muhammed 
Tebâdekânî’nin Arapça ve Farsça Kasîde-i Bürde 

Tahmisinden Seçmeler

Hayide Işıl

Özet
İslam coğrafyasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in medhine iliş-
kin geçmişten günümüze kadar çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Bu 
eserlerin başında Kasîde-i Bürde olarak isimlendirilmiş ve İslam ül-
kelerinde şöhret bulmuş iki eser gelmektedir. Bunların birincisi Kâ‘b 
b. Züheyr’in (ö.24/645?) Bürde Kasîdesi ismiyle şöhret bulan Kasî-
de-i Bânet Süâd adlı eseridir. Sahabeden olan bu zat Hz. Peygam-
ber’e eserini bizzat okuyarak sunmuş ve Peygamberimiz de bu eseri 
çok beğenmiş karşılığında kendi hırkasını şaire hediye etmiştir. Bu 
eser bütün İslam ülkelerinin edebiyatını derinden etkilemiştir. Esere 
Arapça, Farsça, Urduca ve Osmanlı Türkçesi başta olmak üzere pek 
çok dilde yüzlerce tercüme, şerh  ve tahmis yazılmıştır. İkinci eser ise 
İmam Bûsîrî’nin (ö.695/1296?) eseridir ki  Kâ‘b. Züheyr'in kasîdesi 
kadar meşhur olup özellikle ruhsal hastalıklara şifa niyetine okunarak 
İslam âleminde mukaddes bir hüviyet kazanmıştır. Bu çalışmamızda, 
Hicri 9. yüzyılda yaşamış Horasan bölgesi, meşhur sufilerinden ve Ali 
Şîr Nevâi’nin (ö.906/1501) ilim meclisinde bulunmuş olan Mevlâna 
Şemseddin Muhammed Tebâdekânî et-Tûsî’nin, Arapça ve Farsça ka-
leme aldığı Kasîde-i Bürde tahmisi ele alınıp şairin hayatı ve eserin 
içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Bu vesile ile Kasîde-i Bürde’ye ya-
zılan Farsça bir tahmis örneğinin tanıtılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kasîde-i Bürde, Tahmis, Horasan, Ali Şîr Nevâi, 
Muhammed Tebâdekânî
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‟Ahmet Midhat Efendi ve Dinler Tarihi” Makalesi Üzerine 
Bir İnceleme

Heba Halapi

Özet 
Ahmet Midhat Efendi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin münevver-
lerinden biridir. Üstelik Tanzimat döneminin önde gelen isimlerinden 
biridir. Midaht, farklı alanlarda eserler kaleme alarak, gerek siyasal, 
toplumsal konularda, gerekse de dinsel konuları gibi anlatmaya odak-
lanmış.  Ahmet Midhat, gerek dinler tarihi gerekse İslam ve Hıristi-
yanlık arasındaki Polemik Literatür sahasında eserler vermiştir. Batı 
Literatürünü iyi takıp ederek, gazete makalelerinden müstakil kitap-
lara, tebliğlerden kongrelerde yüz yüze görüşmelere kadar, muhtelif 
kaynaklardan yararlanarak eserler ortaya koymaktadır.   Ahmet Mi-
dhat, Tanzimat dönemi yazarları gibi Batı’ya yüzünü çevirmiş, fakat 
niyeti onları olduğu gibi almak değil aksine kendi değerlerinize, örf 
ve adetlerinize uygun bir biçimle sokarak almış. Ahmet Midhat Hıris-
tiyanlık üzerine de eserler yazmıştır. Hıristiyanlığın ne kadar garip ve 
çelişkili bir din olduğunu göstermek istemiş, üstelik bu dini görünce 
kendi dinine olan inancının daha kuvvetli bir şekle bürüneceğini çün-
kü İslam’ın akılla çelişmeyen, uydurma olmayan, inanç esaslarında 
ihtilaf ve şüphe bulunmayan en mükemmel din olduğunu ifade etmiş-
tir. Bir de Müslümanlara karşı Hıristiyanlık propagandası yapıldığın-
da Müslüman halkın, Hıristiyanlık karşısındaki tavırlarının daha net 
olarak belirmesi için hem Hıristiyanlık hem de Müslümanlığı iyi ta-
nıması gerektiğini vurgulamıştır. Bu makalede Midhat’in dinler ve ta-
rihi makalesindeki biçim, dil ve içeriğe odaklanarak anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Midhat, Tanzimat Dönemi, Darülfünun, 
Dini eserler, Beşair- Nizairi ilmüdin, Müdafaa
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WKüreselleşme ve Modernitenin İnsanlar Üzerindeki 

Etkisine Doğu-Batı Kültüründe Değişen Kadın Durumuna 
Bir Bakış

Hurşide Abdurahim116*

Özet 
İnsan topluluğu olan her yerde her zaman kadın vardır, sadece insan 
değil, tüm varlıkta aslında cins olarak dişi vardır. Benliğin çoğalması, 
insanların ahlak koşullarından çıkmaya atılmasıyla, bireylerin kendi-
ne özgü hayat bulacağız derken başkalara daha sık bağlanan hayata 
girmesi, sosyal medya ve ağlarda gerçekleşen iletişime gerçek yüze 
yüz temaslı iletişimden daha fazla zamanın ayırılması insanları daha 
derin yalnızlık duygularına kapatmaktadır. Tüm bu sonuçlar aslında 
küreselleşme ve modernitenin bize veren en üzücü sonuçlarındandır. 
Toplumsal sıkıntılar artmakta olan ve bunun için ‘nerede yanlış git-
tik?’ sorusu yer alan her yerde, kadınların durumunun söz konusu ol-
ması, son durumlarımızdan onlara verilen önemin de kaçınılmaz etki-
si olduğunu artık fark etmemizi gerekmektedir. Bu çalışma öncelikle 
farklı inanç, ahlak ve düşünceye sahip doğu batı kültürünün kadına 
veren önemden yola çıkarak, modernite ve küreselleşme sürecinde 
toplumsal değişkenlerin kadının toplumsal rol ve statülerine getiren 
değişiklerini, kadına kazandırdıkları beraberinde elinden aldıklarını 
sosyolojik perspektiften kısaca açıklamaya çalışacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğu ve Batı Kültürü, Kadın Hakları, Ahlak, 
Din, Modernite, Küreselleşme

116 *Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölüm, 2015 Doktora Öğren-
cisi, E-Posta: hurxida88@gmail.com.
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Maximum Power Point Tracking (MPPT) Techniques for 
PV System

Huruy Gebremariam

Abstract
Photovoltaic (PV) energy is a free energy used as a substitute to fos-
sil fuel energy. However, PV system without maximum power point 
tracking (MPPT) produces a low, unstable power and with an exten-
ded energy pay-back time (EPBT). Maximum power point trackers 
(MPPTs) play a substantial part in extracting power from photovoltaic 
generating systems as they draw the maximum power output avai-
lable, regardless of continuous changes of temperature and solar ir-
radiation. From the various MPPT tracking algorithms, Perturb and 
Observe (P&O) technique is highlighted because of its’ simplicity to 
implement within electronic programmable circuits. This proposed 
system is tracking for maximum power on applying Perturb and Ob-
serve MPPT algorithm to a PV system, and MATLAB is used as a 
Simulink environment. This paper clearly shows the effect of MPPT 
on increasing Profit, Productivity and Efficiency of a PV system. 
Productivity is calculated and shown both in terms of yearly profit 
and EPBT years. The selected location for experiment is in Eritrea, 
Asmara and all the required data’s of temperature and irradiance are 
available on a local solar radiation map. 

Keywords: MPPT, PV (photovoltaic) System, Perturb and Observe 
(P&O) Algorithm, Energy Pay-Back Time (EPBT), Solar Irradiation
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Kuzey Irak’ta Türk Kültürü Başkenti Kerkük

Hussein Shukur117*

Özet
Yüzyıllardır Irak ve Kuzey Irak’ta hüküm süren Türkler’in hâkimiye-
ti 1918 İngiliz işgali ile son bulmuştur. İlk olarak Horasan’dan İslam 
dinini savunmak için gelen Türk akıncıları zamanla Irak’a akımları 
devam etmiştir. Bu akımlardan sonra Selçuklular, Zengiler, Kıpçak-
lar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Moğollar, Celayililer, Safaviler ve 
Osmanlı imparatorluğu gibi Türk devlet ve atabeylikler kurmuşlardır. 
Çeşitli bölgelerden farklı devletler kursalar bile Türk gelenek – göre-
nekleri noktasında buluşulur. Bugün kuzey Irak’ta yaşayan Türker’in 
gelenekleri yer yer Türk Dünyası ile birleşmektedir. Türkü, uzun hava 
ve hoyratları da; Elazığ ve Urfa gibidir, sünnet gelenekleri Türki-
ye’nin genelinde olduğu gibidir, doğum sonrası gelenekler ise Şaman 
âdetlerinden gelmektedir, Arbain ve Muharrem gibi dini geleneklerde 
ise Herise (Halim) denen yemek Özbekistan ve diğer Türk devlet-
lerinde hatta Anadolu’nun bazı bölgelerinde Nevruz bayramında ya-
pılan Helise ile aynısıdır, ramazan aylarında iftardan sonra atışmalı 
hoyratlar ise Azerbaycan Bayatları ile benzerliği, bayram gelenekle-
rinden bayram namazından sonra yapılan “Bayram Yemeği” geleneği 
Balkan Türkeri’nde olmakla birlikte küçük coğrafyanın farklı gelenek 
zenginliğini taşımaktadır. Irak’ta yaşayan diğer milletlerden bazı ge-
lenekler benimsense de Türk geleneklerinin baskın olduğu fazlasıyla 
görülür.  Kerkük ile sınırlanmayıp Türkmeneli bölgelerinin birbirin-
den farklı geleneklere sahip olduğu ve köyden köye, bölgeden bölge-
ye farklı ağızlar ile konuştukları da görülür. 
Anahtar Kelimeler: Türk, Türkmen, Irak Türkleri, Kerkük, Kültür

117 * Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eskişehir
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Davranışsal İktisatta Rasyonalite

İbrahim Cevizli118*

Shuhrat Saidmuradov119**

Özet
Mantıksal pozitivizmin etkisiyle özgün bir bilim olma gayretinde 
olan iktisat psikolojideki gelişmelere rağmen bu bilim göz ardı et-
miş ve insan davranışlarını soyutlamıştır. Böylelikle tahmin gücünü 
geliştirerek daha sağlam bir metodolojik zemine oturmuştur. Tabi bu-
nun sonucunda da ana akım iktisadın bireyi zamandan ve mekândan 
bağımsız, kültürel etkiden yoksun, çıkarını her şeyden üstün tutan, 
akılcı, faydasını maksimum yapacak tercihlerde bulunan, tam bilgi 
sahibi, optimizasyon problemini iyi yapan, maksimum kazanç peşin-
de koşan rasyonel birey tanımlamasına kavuşmuştur. Bu çalışmanın 
amacı geleneksel iktisadın rasyonalite olgusunu davranışsal iktisat 
perspektifinden analiz etmektir. Çalışmanın ilk bölümünde davra-
nışsal iktisadın nasıl ortaya çıktığı tarihsel olarak incelenmiştir. Son-
rasında ise davranışsal iktisadın ilk itiraz ettiği nokta olan rasyonel 
birey tanımlamasına karşı geliştirdiği teori ve deneyler gösterilmiştir. 
Literatür taramasına dayalı bu çalışmanın sonucunda ana akım ikti-
sadi düşüncenin halende ana çekirdeğini oluşturan rasyonel birey pa-
radigmasının gerçek insanı tam olarak karşılamadığı, gerçek insanın 
karar verirken psikolojik, sosyolojik, biyolojik gibi birçok unsurun 
etkisinde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunların dikkate alınması ha-
linde daha gerçekçi teori ve politika geliştirilebileceği ise çalışmanın 
önemini ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Rasyonalite, Sınırlı Rasyo-
nalite, Rasyonel Birey, Bilişsel Psikoloji

118 * Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Doktora Öğ-
rencisi
119 ** Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Doktora Öğ-
rencisi
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Financial Intermediation and Economic Growth in Sub-

Saharan Africa

Ibrahim Nandom Yakubu120*

Iliasu Abdallah121**

Abstract 
Employing data of 11 Sub-Saharan African countries over the period 
1970 – 2016, this study examines the impact of financial intermedi-
ation on economic growth. Using broad money supply, bank credit 
to the private sector, and bank deposits as financial intermediation 
measures, the study applies the random effects technique based on 
the recommendation of the Breusch-pagan test. The results show that 
except for bank deposits, broad money supply and bank credit to the 
private sector significantly influence economic growth. While broad 
money has a negative relationship with growth, bank credit to the pri-
vate sector and bank deposits are positively correlated with economic 
growth. Based on the findings, the study recommends that policyma-
kers including bank regulators need to implement policies that would 
facilitate banks' intermediation activities, particularly credit supply to 
the private sector to boost economic growth. 
Keywords: Financial Intermediation, Economic Growth, Panel Data, 
Sub-Saharan Africa, Random Effects

120 * Department of Banking and Finance, Ankara Yildirim Beyazit University, Turkey
121 ** Department of Islamic Economics and Finance, Marmara University, Turkey
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Modernleşme ve Sekülerleşme Bağlamında Azerbaycan 
Aydınlarının Dine Bakışı

İlham Sovgatov122*

Özet
Bu çalışmada modernleşme ve sekülerleşme bağlamında Azerbay-
can aydınlarının görüşü ele alınmaktadır. Özellikle XIX. yüzyılın son 
çeyreği ile XX. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan bu değişim ve dönü-
şümün ele alındığı bu araştırmada Azerbaycan`ın Çarlık Rusya`sının 
son yıllarını, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Sovyetlerin ilk yılla-
rını kapsayan bir dönem ele alınmaktadır. Bu dönemde Azerbaycan 
aydınlarının tartıştığı konular şöyle sıralanabilir: Terakkiyet, milliyet-
çilik, Türkçülük, devletçilik, özgürlükçülük, ittihatçılık, İslamcılık, 
muasırcılık ve Avrupalılaşma (Batılılaşma). Göründüğü gibi bu kav-
ramların hemen hemen hepsi modern döneme ait kavramlardır. Bir 
örnekle açıklamak gerekirse Azerbaycan Bayrağı`nın üç renkli olması 
ve bu renklerin Türkçülük, Muasırcılık ve İslamcılık anlamına gelme-
si modernizmin büyük etkisinin olduğu iddia edilebilir. Bu bağlamda 
Azerbaycan aydınlarının da Batı`nın askeri, ekonomi, siyasi ve bi-
limsel üstünlüğünü kabul etmiş bulunduklarını, gelişmenin toplumsal 
yapıda Batı tarzı bir yönetim sisteminin örnek alınması ile mümkün 
olabileceği kanaatini benimsemiş olduklarını söylemek mümkündür. 
Bu çalışmada özellikle o dönemde hem edebiyatta hem de siyaset-
te aktif rol almış düşünürlerden edip Mirze Celil Memmedguluzade, 
şair Mirze Elekber Sabir, müzisyen ve besteci Üzeyir Hacıbeyli`nin 
görüşleri irdelenecektir. Aynı zamanda söz konusu dönemde ışık yüzü 
gören “Molla Nasreddin” dergisinin geleneksel dünya görüşünün 
eleştirilmesine yönelik görüşler de ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Sekülerleşme, Din, Memmedgu-
luzade, Sabir, Hacıbeyli, Molla Nasreddin

122 * Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi Bilimdalı, Bursa
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Issues Mining – Environment

Imene Rogai123*

Abstract
Over time, mining has contributed immensely to the economic de-
velopment of industrialized countries. However, in the face of these 
considerable economic benefits, there are many major environmental 
problems that are detrimental to human life. Indeed, significant chang-
es in the relief and soil of underground mining sites (creating voids in 
the earth's crust) that lead to changes in stability, environmental and 
public safety systems, as well as impact and visual aggression to the 
local landscape such as subsidence, deformation and displacement of 
overlying rocky terrain. In order to avoid the falling of the rock mass 
on the surface and to preserve the environment during the mining 
works of the deposits of the useful minerals, there are new methods 
that the classical methods, towards this optics our work is oriented. 
From where it will focus on the study of the use of techniques and 
special technologies, which aim at improving the economy of the 
companies of works of extraction of the useful substance and to avoid 
the harmful effects of the works mining techniques and technologies 
of traditional exploitation on the environment.
Keywords: Mining Techniques, Extraction of Mineral Resources, 
Geotechnical, Mining Environment

123 * Karadeniz Technical University, Mining Engineering
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Factors Influencing Preferences of Customers of Islamic 
Banks: A Survey on Bank Account Holder’s Behavior in 

Bangladesh and Turkey

Irfana Sadat124*

Abstract
Islamic Banking is increasing its share in the world financial market. 
Being a Muslim majority country, the Shariah-based Islamic banking 
system in Turkey and as well as in Bangladesh, competing with the 
conventional banking system. Both countries are trying to develop the 
Islamic Banking system alongside the conventional banking system. 
But there is a lot of misconceptions about doing banking in an Islamic 
way in both countries due to a lack of proper understanding of the con-
ceptual framework of Islamic banking. The aim of this study is to make 
a comparison between the satisfaction level of customers of Islamic 
banks in Bangladesh and Turkey. For this purpose, the sample group 
was selected among the customers of Islamic banks in Bangladesh and 
Turkey. Data were collected by applying a questionnaire technique on 
100 people from both countries. The study clearly noted that the sa-
tisfaction level of the customers of the Islamic bank slightly higher in 
Bangladesh than the satisfaction level of the customers in Turkey.
Keywords: Islamic Bank, Bangladesh, Turkey, Awareness Level, 
Customers Satisfaction, Interest-Free Banking

124 * PhD Candidate, Research Center For Islamic Economics and Finance(isefam), Sakarya 
University, Sakarya, Turkey, E-Mail: irfana.sadat@ogr.sakarya.edu.tr
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İstanbul 
Yabancılar için Türkçe Kitabı ile Gazi Yabancılar 

İçin Türkçe Kitabındaki Temel Seviyede Olan Okuma 
Anlamaya Yönelik Ölçme Değerlendirme Sorularının 

Karşılaştırılması

İsmail Aydoğdu125*

Sawsan Abd Al Fatah Musleh Mustafa126**

Özet
Yabancı dil öğretiminde temel amaç öğrenenlerin istenilen dil sevi-
yesine ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle öğrenenlerin seviyesini 
belirlemek için zaman zaman ölçme değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çatı bir kurumun olmaması 
dolayısıyla da ortak bir programın belirlenememesi sebebiyle zaman-
la ölçme değerlendirmelerde de farklılıklar oluşmuştur. Bu araştır-
manın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en çok kullanı-
lan kitaplardan olan İstanbul Yabancılar için Türkçe kitabı ile Gazi 
Yabancılar için Türkçe kitap setinin temel seviyelerinde (A1 ve A2) 
bulunan ölçme değerlendirme sorularının belirlenerek karşılaştırılma-
sıdır. Türkçenin Yabancı dil olarak öğretiminde standart bir ölçmenin 
olmaması, ölçme sorularında oluşabilecek olası yanlılık ve eksiklik-
leri tespit etmek çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırma her iki kitap 
setindeki A1 ve A2 kitaplarında bulunan okuma anlama sorularının 
tespitine yönelik nitel bir araştırmadır. Her iki kitap setinden ikişer 
kitabın incelenmesiyle araştırma yapılacağı için veri toplama aracı 
olarak doküman analizi yöntemi seçilmiştir. Bu yöntem ile belge ve 
bilgilerin toplanıp sistemli bir şekilde kaydının tutulması gerekir. Bu-
nun için kitaplar önce teker teker incelenmiş, metin altı soruları ile 
kitapta yer alan diğer tüm okuma anlama soruları sistemli bir şekilde 
Excel programına aktarılmış daha sonra da seviye seviye kitaplardaki 
ölçme değerlendirme soruları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bulgu-
larında her iki kitapta da okuma anlama metinlerinden sonra sorulan 
125 * Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi TÖMER, E-Posta: iaydogdu@sakarya.edu.tr
126 ** Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü Öğrencisi, E-Posta: mustafasawsan2018@gmail.com
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“metinden çıkarım yapmaya dayalı sorular” ile “doğru yanlış soru-
ları” yer almaktadır. Bunların dışında “eşleştirme soruları”, “olayla-
rı sıraya koyma”, ve “boşluk doldurma soruları” da her iki kitapta 
yer alan ölçme değerlendirme sorularıdır. Bu soruların dışında her iki 
kitapta da farklı soru kökleri bulunmaktadır. Sonuç olarak İstanbul 
Yabancılar için Türkçe kitabı ile Gazi Yabancılar için Türkçe kitap-
larının temel seviyelerinde (A1 ve A2) bulunan ölçme değerlendirme 
soru köklerinde benzer soru tipleri olsa da farklı tipte soru köklerine 
rastlamak da mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ölçme 
Değerlendirme, Okuma
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The Role of Neoliberalism and Socialism on Ghana’s 

Welfare System: A Look at The Tripartite of The State, 
Market and Family

Jamal Appiah-Kubi127*

Abstract
In efforts to safeguard the needs of Ghanaians, three actors that have 
and continue to serve as the sources of welfare in Ghana are the state, 
market and family. However, the level of involvement of these ac-
tors has been influenced by the neoliberal and socialist perspectives. 
The state for many years has implemented social policies, program-
mes and laws through which the welfare needs of the citizenry have 
been achieved, in the spirit of equality among Ghanaians. Through 
the efforts by successive governments to strengthen the private sec-
tor, coupled with their engagement with international pro-neoliberal 
institutions such as the International Monetary Fund and World Bank, 
the market has become increasingly crucial in Ghana’s welfare sys-
tem. As the basic unit of the Ghanaian society, the family is another 
formidable source of welfare on which people have usually relied ba-
sed on their social and psychological ties. Together, these actors have 
formed a tripartite whose interplay determines the welfare system in 
the country. This paper focuses on the impact of neoliberalism and 
socialism on Ghana’s welfare system, and the roles played by each 
of the three actors in welfare provision in the country. Although the 
family is still crucial in Ghana’s welfare system, the disintegration of 
the extended family system due to increased urbanization has led to 
people’s limited reliance on relatives for assistance, in the spirit of 
mutual assistance and reciprocity. Consequently, many Ghanaians es-
pecially those in the cities and towns rely on services and programmes 
implemented by the government and market.
Keywords: Family, Market, Neo-Liberalism, Socialism, State, Welfare

127 * Social Policy Institute, Ankara Yildirim Beyazit University E-Mail: jaksisi9@gmail.
com
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Arap ve Türk Ceza Kanunları Bağlamında Kast Kavramı 
ve Suç Sistematiği İçindeki Pozisyonu (Yeri)

Jamal Jalal Mustafa

Özet
Ceza hukukunun büyük ve karanlık sorunu olarak vasıflandırılan ay-
rıca manevi unsurun temelini teşkil eden kastın isimlendirilmesine, 
suç sistematiği içindeki yeri ve kasttan ne anlaşılması gerektiğine iliş-
kin, birbirinden farklı görüşler meydana çıkmıştır. Meselâ, Arap Ceza 
Kanunlarında kasta farklı isimler verilmiştir, sözgelimi; kasdi cürmi 
(Irak CK m. 33/1.), amd (Arap Birleşik Emirlikleri CK m. 38 ve Katar 
CK m. 32), niyet (Ürdün CK m. 63, Suriye CK m. 187 ve Lübnan CK 
m. 188), cinayet kastı ‘‘kadi cina’i’’ (Kuveyt CK m. 41), kast (Yemen 
CK m. 9). Ancak, Arap Ceza Hukuku öğretisinde en çok tercih edilen, 
Fransızca olan ‘‘intention criminelle’’kelimesinin Arapça karşılığı 
‘‘kasdi cina’i’’ olduğundan Mısır başta olmak üzere tüm Arap ceza 
hukukçuları tarafından en çok kullanılan isim ‘‘kasdi cina’i’’ olmak-
tadırlar. Buna karşılık, Türk Ceza Kanunu 21. Maddesinde ‘‘kast’’ 
kavramı kullanmaktadır. Doktrininde de kast kavramının kullanılması 
konusunda bir fikir birliği vardır. Dolayısıyla, bu makalede belirtmek 
amacıyla ilk olarak kastın ne anlamına geleceği, esasını açıklayan 
teorileri, suç sistematiği içindeki yeri ve sonunda Irak başta olmak 
üzere, Arap ceza hukuklarının ve Türk ceza hukukunun bu husustaki 
görüşleri ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kast, Manevi Unsur, Intention Criminelle, Kas-
tin Suç Sistematiği İçindeki Yeri
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Nonlinearity in Stock Exchange Markets: The Case of 

BIST100 Indices.

Jamilu Said Babangida

Abstract
In this paper, using data for the Bist 100 index, we investigate the pre-
sence of nonlinearities by employing several nonlinearity tests. The 
BDS and Runs tests were first applied to the series to show an initial 
indication of nonlinearity. The findings for the BDS and Runs test of 
randomness were followed by other sets of direct nonlinearity tests 
developed by White (1989) and Terasvirta (1993); Keenan (1985) and 
Tsay (1986). Also, the TAR test is employed as a final test to confirm 
the existence of nonlinearity in the Turkish stock exchange market. 
From the results of the nonlinearity test, it is concluded that the Bist 
100 index is characterised by the presence of nonlinearities and cyc-
les. This finding is in contrast with the efficient Market Hypothesis 
implying that the Turkish stock exchange market is inefficient.
JEL: C22, C52, C58
Keywords: Stock Market; Nonlinearity; Efficient Market Hypothe-
sis; BIST100 Index
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COVID-19 Salgını Etkilerinin Ceza Hukuku Yönünden 
Değerlendirilmesi

Jasurbek Saparbayev128*

Özet
Çin Hükümeti 31 Aralık 2019'da Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan 
kentinde, kaynağı bilinmeyen bir solunum yolu rahatsızlığı ortaya 
çıktığını Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi. Daha sonra bu hastalığa 
yeni tip Korona virüsü “COVID-19” adı verildi. Başlarda Çin ve çev-
re ülkeleri etkileyen bölgesel bir "epidemi" olarak görülen salgının 
sonraki günlerde Asya kıtasını aşarak insan sağlığını küresel çapta 
etkilemeye başladı.11 Mart tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından “pandemi” ilan edildi. Salgının kontrol altına alınması ve 
hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler tüm ülkelerin ana 
gündemi haline geldi. Türkiye’de ilk yeni tip korona virüsü vakası 11 
Mart'ta 2020’de görüldü. 17Mart’ta Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 
ilk ölümün gerçekleştiği ve vaka sayısının doksan sekiz olduğu du-
yuruldu. İlk vakanın ortaya çıkmasının ardından Türkiye’de salgının 
yayılmasını önlemeye yönelik sıkı önlemler alınmaya başlandı. Alı-
nan önlemlerle berber pandemi sürecinde kişilerin bazı fiilleri cezai 
sorumluluk oluşturabilecektir. Türk Hukuku açısından ilgili mevzuat 
uygulama alanı bulacaktır. Bu çalışmada pandemi ile ceza hukuku 
bakımından ortaya çıkabilecek başlıca sorunlar, kanun ve diğer ilgili 
mevzuat çerçevesinde mümkün olduğunca tüm boyutlarıyla ele alın-
maya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı Hastalık Korona virüs, Ceza Hukuku, 
Pandemi, Karantina, Maske

128 * İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans 
Programı 
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Sömürge Para Sisteminin Ekonomik Etkileri: CFA Frankı 

ve Afrika Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

Jaures Badet129*

Özet
Ülkeler ekonomik istikrar, büyüme ve malların serbest dolaşımını 
sağlamak amacıyla konvertibilitesi olan para sistemleri kullanmak-
tadır. Bu para sistemleri ve uygulanan para politikaları ekonomik sis-
tem içerisinde birtakım ülkeler için bir avantaj oluştururken, zaman 
zaman bazı ülkelerin ekonomik gelişimlerinin önünde bir engel teşkil 
edebilmektedir. Afrika Kolonileri Frankı olarak da bilinen CFA Fran-
kı, geçmişte Orta ve Batı Afrika bölgelerinde kullanılan bir para biri-
mi olmuştur. Geçtiğimiz yetmiş beş yılın ardından, CFA Frankı halen 
Afrika’nın 14 ülkesinde ve Komorlar ’da kullanılmaktadır. Bir Afri-
ka para birimi olan CFA Frankının Euro ile konvertibilitesini kontrol 
altına alan ülke Fransa’dır. Bu para sisteminin amacı, genel ilkelere 
dayanarak, büyümeyi artırmak yerine kullanıcı ülkelerin mali durum-
larını istikrara kavuşturmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, CFA 
Frankı kullanan 13 ülkenin İMF tarafından düşük gelirli ve borç için-
de olan ülkeler olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.
Bu çalışmada CFA Frankı para sisteminin Afrika ülkeleri üzerindeki 
ekonomik etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk ola-
rak, tarihsel süreçte sömürge para sistemleri irdelenmiştir. İkinci ola-
rak, CFA Frankı para sisteminin nasıl çalıştığı üzerinde durulmakta-
dır. Üçüncü olarak, CFA Frankı kullanan ülkelerde mevcut ekonomik 
durum incelenmekte ve daha sonra CFA Frankının kullanıcı ülke eko-
nomileri kapsamındaki avantajları ve dezavantajları tartışılmaktadır. 
Son olarak ise CFA Frankı para sisteminin ekonomik etkilerine ilişkin 
genel bir değerlendirmeye yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sömürge Para Sistemleri, Ekonomik Büyüme, 
Afrika Kolonileri, CFA Frankı, Euro

129 * Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
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Analysis of G+15 Storeyed RCC Building in Seismic Zone-
IV with and without Shear Wall System

Jay Prakash130*

Shifat Kayser131**

Abstract
The Uttarakhand is among the most seismically active parts of India 
and Dehradun is the city of Uttarakhand which exist in seismic zone 
IV according to IS code 1893 (Part 1): 2002. Hence, special attention 
required on the effect of the earthquake in designing high rise structu-
res. Shear walls are the most common structural elements in high sto-
rey RC building. In this research paper, the analysis of G+15 storeyed 
RC irregular building with and without shear wall system is prepared 
by ETABS finite based software under the response spectrum analysis 
method. The structure type of suggested building is used special RC 
moment-resisting frame (SMRF). The structural elements are desig-
ned by using IS 456: 2000. The mechanical characteristics of concrete 
and steel are used according to IS 456: 2000 and IS 800: 2007 respe-
ctively. Seismic forces in both directions are assumed in the analysis 
and shear walls are arranged in a specific manner to resist the lateral 
loads. The load combinations are considered in frame and shear wall 
analysis. The G+15 storeyed RC irregular building is analysed by ar-
rangements of shear wall system for determining the parameters such 
as storey drift, storey shear, fundamental time period, storey overturn 
moment, and lateral displacement. Model 4 satisfactory reduces the 
lateral displacement in both directions and it is very suitable from the 
structural point of view. 
Keywords: Shear Wall System, Seismic Zone, ETABS, Displacement

130 * Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
131 ** Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü
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Comparative Study of Composted Grevillea robusta-
Paspalum and Alnus acuminata-Paspalum Biomasses

Jean Claude Tuyisenge132*,133**

Abstract

Intensive cultivation with reduced inputs, deforestation and tillage 
degrade soil organic matter and impoverish soil quality in tropics, 
especially in Rwanda. Inorganic fertilizers have been damaging en-
vironment (e.g., eutrophication and drinking water containing nit-
rogen). This study compares composted Grevillea robusta (GR)-Pas-
palum (P) and Alnus acuminata (AA)-Paspalum biomasses potential 
for improving and maintaining soil fertility and assesses their best 
combination. Heap composting at Ruhande Arboretum, Rwanda for 
6 weeks, with 3 treatments (GR-P, AA-P and GR-AA-P) and 2 repli-
cations with randomized complete block design was performed. After 
laboratory analysis of composts, Excel and GenStat Discovery Edi-
tion 4 were used for data management and analysis. No significant 
difference found between treatments means, as F pr> 0.05 at 5% (sig-
nificance level) for considered compost characteristics. But a slight 
difference was found considering tables of means and histograms. 
The AA-P compost had high organic matter, organic carbon, extra-
ctable phosphorus, mineral nitrogen, and C/N ratio, with moderate 
pH, and having low total nitrogen, total phosphorus, cation exchange 
capacity (CEC), ash and moisture content. The GR-P compost posses-
sed low organic matter, organic carbon, extractable phosphorus, pH, 
with moderate total nitrogen, mineral nitrogen, C/N ratio, and CEC, 
but possessing high total phosphorus, ash and moisture content. The 
GR-AA-P compost had high total nitrogen, CEC, and pH, with mode-
rate total phosphorus, extractable phosphorus, organic matter, organic 
carbon, ash and moisture content, but with low mineral nitrogen, and 
C/N ratio. Due to similar abilities, all composts can serve as a cheap 
and organic ferilizer undoubtedly reducing environmental pollution.
Keywords: Compost; Grevillea Robusta; Alnus Acuminata; Paspa-
lum, Fertilizer
132 * University of Rwanda, College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medi-
cine, Soil Science and Environmental Management Department, Huye, Rwanda
133 ** Isparta University of Applied Sciences, Graduate Education Institute, Soil Science 
and Plant Nutrition Department, Isparta, Turkey
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The Effects of Foreign Direct Investment Inflows on Real 
Effective Exchange Rate

Kabineh Kpukumu134*

Abstract
With the world increasingly becoming a global village with the help 
of advancement in technology, a lot of socio-economic, scientific, 
and political opportunities are readily available for every country’s 
utilization. One of the economic opportunities that have been serious-
ly exploited especially by the capital-rich countries is foreign direct 
investment. In 2018 for instance, the United Nations Conference for 
Trade and Development (UNCTAD) noted that global foreign direct 
investment inflows reached US$1.3 trillion. This sort of investment 
has great impacts on macroeconomic variables in both the domestic 
and foreign countries. Thus, this study employs panel data estimation 
methods, particularly the Fixed Effects and Random Effects models 
to investigate the impacts of foreign direct investment inflows (FDI) 
on the real effective exchange rate (REER) in the year 1969-2019 for 
264 countries. Based on the results obtained, using the usual econo-
metric tests criteria proved the choice of the Fixed Effects model over 
the Random Effects model and as such, concludes that FDI leads to 
appreciation in REER in the countries under consideration. The study 
thus recommends that the various governments in their bid to attract 
FDI should strive to put mechanisms in place that could balance off 
with the appreciating effects of FDI on REER in the countries in order 
to maintain external competitiveness.
Keywords: Foreign Direct Investments Inflows, Real Effective Exc-
hange Rate, Panel Data Analysis, and Globalization

134 * Sakarya University, Faculty of Political Sciences, Financial Econometrics Department
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Human Trafficking for Human Rights (A case study of Nigeria)

Kamal Tasiu Abdullahi135*

Bashir Dan Inna136**

Nour Latrach137***

Abstract
This paper examines the implications of Human Trafficking for Hu-
man Rights in Nigeria from 2006-2016. The phenomenon of human 
trafficking has taken an alarming dimension in Nigeria, such that it 
has become a big illegal criminal business. Human trafficking is now 
a daily occurrence in some states in Nigeria such as Edo and Delta 
States of Nigeria. Also, the spread of human trafficking to other States 
of the country is believed to be the fallout of massive unemployment 
and a high level of poverty. Human trafficking is a major National 
problem for being a threat to the fundamental human rights of the 
Nigerian citizenry. For an already crestfallen nation, the added bur-
den of a crime of human trafficking which is infringements on the 
fundamental human rights of Nigeria now transcends subliminal tra-
uma. For most parents in Nigeria, the fear of sudden disappearances 
of their sons, daughters, and wards of being trafficker victims are real 
and palpable. This paper examines the nature of human trafficking, 
how does it affect the human rights of Nigerians, and how to manage 
it with a view of preserving human rights in Nigeria. In carrying out 
this analysis, descriptive statistics are used to identify the implicati-
ons of human trafficking as a crime against humanity. Based on this, 
recommendations are given on how it could be managed in order not 
to infringe on the fundamental human rights of Nigerians. 
Keywords: Human Trafficking, Human Right, Traffickers, Nigeria

135 * Marmara University, Department of International Economics, E-Mail: kmlts256@
gmail.com 
136 ** Bayero University Kano, Department of Economics, E-Mail: bluemoondistric.info@
gmail.com 
137 *** Higher Institute of Computer Science and Multimedia of Sfax, Tunisia, E-Mail: 
nourlatrach10@gmail.com 
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Determinants of SMEs Finance in Developing Countries: 
Evidence from Three ECOWAS Countries

Kamory Toure 138*

Farid Ahmad139**

Abstract
This paper investigates the determinants of access to finance for Small 
and Medium Enterprises (SMEs) in the situation of three developing 
countries in Africa: Côte d'Ivoire, Ghana and Nigeria. They are also 
three important economic partners of Turkey in Africa. These three 
countries represent 80% Gross Domestic Product (GDP) of the Eco-
nomic Community of West African States (ECOWAS). The data set 
used in this paper is obtained from firm-level surveys conducted by 
The World Bank through Enterprise Survey. In all the three countries 
SMEs represent more than 85% of all the firms interviewed. We em-
pirically analyzed the determinants of access to finance for SMEs at 
each country level aiming to understand profoundly the country-level 
variations in SME financing. The preliminary results show that most 
of the SMEs identify access to finance as the most significant obstacle 
which blocks their growth. The results also indicate a positive corre-
lation between the availability of collateral and the access to finance. 
These results similarly show that smaller enterprises are experiencing 
a shortage of credits from banks. 
Keywords: SMEs, Access to finance, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria

138 * Karadeniz Technical University, Institute of Social Sciences, Business Administration 
PhD Student
139 ** Karadeniz Technical University, Institute of Social Sciences, Business Administration 
PhD Student
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Present a Novel Permanent Magnetic Based DC Reactor 

(PMDCR)

Kamran Ghorbanyan140*

Abstract
In the present age of human life, due to the dramatic increase in hu-
man daily needs for electricity consumption, various power plants are 
being built to generate electricity and therefore transmission lines are 
being increased. Because of this, very serious risks, such as short-cir-
cuiting or high fault current, could endanger consumed electrical sys-
tems, power plants, and transmission lines, and could cause irreparab-
le damage to the system's production, transmission, and consumption. 
To prevent and minimize fault current in the power grid, fault current 
limiters (FCL) protection systems are needed. This study presents a 
novel structure of a permanent magnetic-based fault current limiter 
and magnetic-electrical investigation under laboratory fault condi-
tions. In the new prototype, a DC reactor based permanent magnet 
(PMDCR) is connected to an electric circuit. The prototype setup is 
built and tested and simulated with MAXWELL-3D. The comparison 
of experimental and simulation results shows that the proposed PM-
DCR based on FCL is a promising solution to address protection and 
limitation issues. 
Keywords: Fault Current Limiter, PMDCR, Permanent Magnet, 
Magnetic Field
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Türkiye ve Ukrayna’daki Atasözlerinde Aile İlişkilerinin 
Karşılaştırılması

Kateryna Pernatа141*

Özet
Herhangi bir yabancı dil öğrendiğinde öğrenilmesi en zor öğesi en zor 
anlam öbeği atasözleridir. Hem arkaik unsurlarıdır hem de mecazi ifa-
delerdir. Atasözleri o dili konuşan milletin dünyaya bakışını, ahlakını, 
tarihini ve psikolojisini yansıtmaktadır. Farklı milletlere ait atasözle-
ri incelendiğinde birbirine çok benzeyen atasözleri olduğu görülür. 
Atasözlerinden bazıları ise sadece o millete aittir, başka milletlerin 
dilinde aynısı yoktur. Atasözleri milletler arasında kültürlerarası ileti-
şim sağlamada büyük bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Türkiye ve 
Ukrayna’daki atasözlerinde dile getirilen aile kavramı ve aile ilişki-
leri karşılaştırılacak, Türkiye-Ukrayna arasındaki daha güçlü kültürel 
ilişkilerin sağlanması ve kültürlerarası iletişimin kolaylaştırılmasına 
katkı sunmak amaçlanmıştır. Sonucunda Türkiye ve Ukrayna’da aile 
ilişkisiyle ilgili birbirine yakın  pek çok atasözü bulunduğu görülmüş-
tür. Aile kurulmasının önemi, evlilik kararlarında acele edilmemesi, 
eşlerin denk olması, gelin-kaynana ilişkilerinde pek çok yaşanan so-
runların iki kültür içinde ortak olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ortak 
unsurlarla birlikte bazı farklılıklara da değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Türk Atasözleri, Ukrayna’daki Atasözleri, Kül-
türlerarası İletişim, Aile İlişkileri
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Taş Mastik Asfalt Özellikleri ve Uygulaması (Stone Mastic 

Asphalt Properties and Implementation)

Khalil Ahmad Sultani142* 

Özet

Türkiye'ye girişinden bu yana, taş mastik asfalt (SMA), saha per-
formansını artırmak ve asfalt kaplamaların ve kaplamaların yaşam 
beklentisini uzatmak için birinci sınıf asfalt karışımı olarak karayolu 
ajansları arasında büyük popülerlik kazanmıştır.
Kesikli gradasyonu sahip olan bu karışım, iri agrega iskeleti içindeki 
boşlukların bitüm-filler harcı ile doldurulmasıyla elde edilmektedir. 
Bu tip karışımlarda, oluşturulan agrega iskelet yapısı ile yüksek mu-
kavemet sağlanmaktadır. Karışım tekerlek izlerinin oluşumuna karşı 
dirençli olup, uygun sıkıştırılması durumunda, yüksek bitüm oranı 
nedeniyle durabilitesi de çok yüksektir. Taş mastik asfaltın üretimi ve 
uygulanması sırasında bitümün drene olmasını önlemek için genellik-
le elyaf, polimer veya her ikisi de kullanılmaktadır.
TMA karışımının maliyeti, klasik yoğun granülometrili karışımlara 
göre %20-25 oranında daha yüksektir. Elyaf, modifiye bitüm ve daha 
yüksek bitüm içeriğinin getirdiği ilave maliyetlerdir. TMA’nın yüksek 
performansı ve uzun hizmet ömrü nedeniyle sağladığı başlıca faydala-
rı dikkate alarak, TMA’nın maliyetinin uygun olduğu anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada tartışılan karışım tasarımı, plenti üretimi, yol kaplama-
da, sıkıştırma ve kalite Kontrolü için öneriler, SMA potansiyelini en 
üst düzeye çıkarmak ve üretim sorunlarını en aza indirmek için gerek-
li rehberliği sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Taş Mastik Asfalt, TMA, Tasarım, Uygulaması
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Mülteciler Açısından Çözüm Hakları: Geri Dönüş, 
Vatandaşlığa Geçiş, Yeniden Yerleştirilme

Khanaiym Maratova143*

Özet
Son yıllarda yeryüzünde sıklıkla zorunlu göç akınları gerçekleşmek-
tedir. Bunun nedenlerinden başta doğal afetler, iç savaşlar, dış saldırı-
lar, zülüm, şiddet ve benzeri insan hakları ihlalleri gelmektedir. Belir-
tilen durumlar, orada yaşayan insanların hayat güvencesini tehlikeye 
atmakta olup en çok bu durumlardan maddi ve manevi açıdan zayıf 
insanlar etkilenmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını kurtarmak 
adına yaşadığı toprakları terk ederek daha güvenli gördükleri ülkelere 
sığınmak mecburiyetinde kalmaktadır. 
Türkiye’nin komşu ülkesi olan Suriye’de 2011 yılında başlayıp günü-
müze kadar devam eden iç savaştan dolayı dünya çapında zorunlu göç 
mağdurları olarak en çok Suriye vatandaşları gelmektedir. 2016’da 
Avrupa bölgesine sığınma talebinde bulunmuş Suriyeli sayısı 884,461 
iken, Türkiye’de 2017’de geçici koruma altına alınan Suriyeli sayı-
sı 2,910,281’i bulmuştur. 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle bu sayı 
3,580,263’e ulaşmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Geçici koruma, Çözüm hakları, Göç, 
Sığınma
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Günümüz Afganistan’da Sosyal Hayatta Kadının Yeri, 
Evlilik ve Başlık Parasının İslam Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi (Andkhoy Türkmenleri Örneği)

Khudayberen Habibullah144*

Özet
Afganistan’da kadın problemi önemli bir sorun olarak her dönem 
güncelliğini korumaktadır. Afgan toplumunda kadının statüsü sınırlı 
ve bellidir. Kadının kocasına itaati zorunlu iken erkekler ise aile reisi 
konumunda olup boşama yetkisi de tamamen onların elindedir. Buna 
rağmen boşanma olayı nadir olup özellikle Türkmenlerde hoş karşı-
lanmamaktadır. Türkmenler arasında çok evlilik var olmakla birlikte 
çocuk evliliği yoktur. Nişan, aileler arasında görücü usulüyle ve kızın 
babasına nakit verilmek üzere belli bir miktar para üzerine anlaşa-
rak yapılır. Başlık parası, Türkmenlerin sosyo-kültürel yapısında çok 
önemli bir yere sahiptir. Çünkü Başlık parası kızın değerini arttırdığı 
gibi parasız kız vermek de kızın değerini düşürmektedir. İslâm’ın ka-
dına tanıdığı mehir, zamanla başlık parasına dönüştürülmüştür. Hal-
buki evlenecek kızın hakkı olan mehir, İslam hukuku tarafından ka-
bul edilmiş hukukî bir kurumdur. Başlık parası ise dinî ve hukukî bir 
dayanağı olmayan sosyal bir uygulamadır. Dolayısıyla babanın aldığı 
yüksek para ve benzeri uygulamalar, İslam’ın evlenmeyle ilgi genel 
tavrına ters düşmektedir. Başlık parası sorununu çözmek için kanun-
lar çıkartılmışsa da fayda etmemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Türkmenler, Kadınlar, Evlilik, İslam 
Hukuku, Başlık Parası
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Kırgız Aydınları: Zamançı Şairlerin Milli Mücadelesi

Kursanbek Duishonkul Uulu145*

Özet

Kırgız tarihinde önemli bir yere sahip olan bir oluşum da, çeşitli şair ve 
düşünürlerden oluşan Zamançılar’dır. “Zamançılar” yahut “Zamançıl 
akın”lar, (şair, ozan, molla) XIX. yüzyılın başlarından itibaren XX. 
yüzyılın ortalarına kadar geçen süreçte genelde Rus işgali ve rejimi-
ne karşı çıkan Kırgız coğrafyasının farklı farklı bölgelerinde yaşayan 
dinî, felsefî ve siyasî fikirlere sahip olan aydınlar ve şairler tarafından 
oluşturulan harekete denilmektedir. 1721’de Rus Çarlığı’nın yerine 
kurulan Rusya İmparatorluğu bütün gücüyle geniş toprakları kendi 
hâkimiyetine almaya başladı, bu süreçte izlenen sömürü ve Ruslaştır-
ma politikası her yerde tepkiyle karşılandı. Bu dönemde Zamançılar 
yaşadıkları olumsuz ve zor şartlarını şiirlerinde “zaman” teması et-
rafında sıklıkla dile getirerek milli mücadele başlatmışlardır. Şifahî 
yollarla bu fikirlerini aşılayan aydın, şairlerin başında Kalıgul Bay 
uulu, Arstanbek Buylaş uulu, Moldo Niyaz, Moldo Kılıç, Nurmoldo 
Narkul uulu, Aldaş Moldo gibi şair düşünürler gelmektedir. Zaman-
çılar’ın düşüncelerini Türk dünyasının asırlardır manevi rehberi olan 
ve “Pîr-i Türkistan” lakabıyla anılan mutasavvıf Ahmet Yesevî’nin (ö. 
1166) Hikmet’lerine ve Süleyman Bakırganî’nin (ö. 1186) Âhir Za-
man’ına dayandırmak da mümkündür. Zamançı şairlerin birçoğu, ilk 
eğitimlerini köydeki mollalardan ve yerli medreselerde görmüşlerdir. 
Daha sonra Andican, Nemangan, Buhara’ya, en son olarak da bazıları 
Kâşgar ve Keşmir’e giderek medrese eğitimlerini almışlar ve büyük 
âlimlerle görüşüp, ufuklarını açmışlar ve ilim tahsillerini daha da ge-
liştirmişlerdir. Sovyetler döneminde Zamançılar’ın çalışmalarını en-
gellemek için eserleri kanun tarafından bilhassa yasaklanmış, ders ki-
taplarından çıkarılmıştır. Öyle ki toplum içerisinde onların adlarından 
söz edilmesi bile ciddi korkuya sebep olmuştur. Ancak Kırgızistan 
bağımsızlığını kazandıktan sonra onlardan söz edilmeye başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırgız, Zamançı, Akın, Ozan, Şair, Molla
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Analysis of The Most Common Commercial Fish Species 

Found in Mogadishu Coast, Somalia

Liban Isse Farah146*

Abstract

This study is required to find out the most common commercial fis-
hes found along the coast of Mogadishu-Somalia. A student at City 
university of Mogadishu, faculty of marine science and fisheries con-
ducted the survey. The survey was cried out a case study of Lido and 
Urobo beach fish landings. The data collected through simple ques-
tionnaire from randomly selected 66 fishermen at the case study of 
lido and Hamarweine. In addition to that, the data was analyzed using 
computer software as SPSS and Excel and Word. The result illustra-
ted that most common fishes found in Mogadishu coast were surface 
pelagic fishes and bottom fishes. The top observed pelagic fishes inc-
lude Yellow fin Tuna, Skipjack tuna, kawakawa tuna, mackerels, bill-
fishes, Mahimahi, Jacks and few species of sharks. On the other hand 
top demersal fishes were also spine-foot fish, emperors, sea-breams, 
red snappers, parrot fishes, Surgeons and few species of snappers and 
groupers.  Thus these fishes were compared to the major fishes that 
are found in the entire Somali coast in other words it is put side by 
side with the species got through in the literature and finally find-out 
that the findings to be reliable.

Keywords: Pelagic, Demersal, Commercial Species
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Yoksulluğun Azaltılması ve İslami Mikrofinans: Bangladeş 
İslam Bankası Mikrofinans Planının Bir Analizi

Lutfun Nahar147*

Md. Naimul Islam Farhan148**

Özet
Mikrofinans, yoksulluğun azaltılmasının temel parçalarından biri 
olması dolayısıyla dünyadaki çeşitli organizasyon modelleri altında 
mali yardım sağlayan pek çok mikrofinans programı vardır. Ancak 
bir Müslüman bu programlardan yararlanamamaktadır, çünkü çoğu 
zaman mikrofinans programları Müslümanlar için kesinlikle yasak 
olan “faiz (Riba)” içeren geleneksel bir mikrofinans sistemine su-
nulmaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma, IBBL İslami mikrofinans 
planının Bangladeş'te yoksulluğu azaltılmasında etkili olup olmadı-
ğını değerlendirmektedir. Bilindiği üzere Islami Bank Bangladesh 
Limited (IBBL) kendisini geleneksel mikrofinans sistemlerinden 
farklılaştırarak şeriat uyum açıklamasına odaklanmıştır. Buna göre, 
bu makale, İslami mikrofinansın İslami Şeriatı nasıl takip ettiğini ve 
Bangladeş'teki kırsal Müslümanların sürece dahil olmasına izin ve-
ren Kırsal Kalkınma Planı (RDS) aracılığıyla müşterilerin ahlaki ve 
etik değerlerini korumalarına nasıl yardımcı olduğunu gösterecektir. 
Performans analizi tekniklerini uygulayan bu makale, Islami Bank 
Bangladesh Limited tarafından sunulan Kırsal Kalkınma Planlarının 
(RDS) mevcut durumunu analiz etmektedir; bu çalışmanın özel ola-
rak RDS'nin tahsis etkinliği ve finansal performansı, getiri oranları 
ve çeşitli yatırım modelleri aracılığıyla yoksulluğun azaltılması için 
alternatif bir araç olarak nasıl çalıştığını göstermeyi hedeflemektedir. 
Bu yöntemle, bu makale esas olarak İslami mikrofinansın yoksulluğu 
azaltmaya bir alternatif sağlayıp sağlamadığını tartışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslami Mikrofinans, İslami Bank Bangladeş 
Ltd., Yoksulluk, Kırsal Kalkınma Programı
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Öğrenme Stilleri Işığında Oyunlarla Yabancı Dil Öğrenimi

Lynda Inas Haddad149*

Özet
Gönümüzde yabancı dil öğrenimi en önemli duyan konulardan biri-
dir ister çocuklar ister yetişkin tarafındandır. Yabancı dil öğrenmeye 
ilişkin araştırmacılar sürekli yeni görüşler kuramlar ve materyaller 
geliştirme pişindedirler. Öğrenme sürecinde bilmesi gereken önemli 
kavramlardan biri de öğrenme stilidir. Öğrenci, öğrenme stilini öğ-
rendikten sonra ona garip ve anlamsız gelen bazı davranışları anlaşılır 
hale gelebilmektedir. Ayrıca öğrenme stilleri bildikten sonra yabancı 
dil öğrenme sürecinde, derste doğru seçilen oyunları kullanıldığında 
öğrencinin hızlı ve kalıcı bir şekilde dili öğrenmesini sağlayacaktır. 
Bununla ilgili yabancı dil öğretiminde etkinlik ve oyun araçları, insa-
nın duyu organına hitap eden bir materyallerdir. Bu çalışma yabancı 
dil öğrenen öğrencilerin öğrenme stillerine göre hedef dili öğrenirken 
derste kullanabilecek eğitsel oyunlar önerilerde bulunmak amacıyla 
yapılmıştır. Her öğrenme stiline ayrı bir oyun seçimi yapılmıştır. Bu 
amaca yönelik olarak bu konuda bulunan araştırmaları inceleyerek 
yapılmıştır. Başka bir ifadeyle, bu çalışma alan yazın taraması yön-
temini kullanarak ortaya yeni çıkarım koyulmuştur. Bu makalede öğ-
renme stillere göre yabancı dil öğrenen bireylerin derste yapılabilecek 
etkinlik ve oyun seçimi hakkında da söz edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Dil Öğrenimi, Öğrenme Stilleri, 
Oyun Ve Etkinlik, Derste Oyunlar
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Solution Chemistry of Lead Removal by Triple 
Superphosphate

Mahamane Chapiou Souley Garba150*

Erol Kaya151**

Fatih Turan 

Mertol Gökelma152***

Gabriella Tranell 

Abstract
The objective of this paper is to elucidate the solution chemistry of the 
triple superphosphate (TSP) in the removal of lead (Pb) from waste-
water using aqueous stability area diagrams. Research has demon-
strated the ability of TSP to dissolve and precipitate heavy metals. 
The stabilization mechanism is based on the formation of metal phos-
phate precipitates. The solution chemistry of the lead with TSP is an-
alyzed in terms of aqueous stability diagrams. In order to predict the 
feasibility of dissolution reactions and to determine which species and 
compounds are stable, a thorough analysis of the aqueous chemistry 
is necessary. In this study, Eh-pH diagrams for Pb-PO4

3-.H2O system 
were constructed by a computer program called HSC chemistry in 
order to establish the predominance area of different species, and 
lead-phosphate equilibrium. Precipitation tests with pure Pb metal us-
ing TSP and lime were conducted at different conditions. The results 
of precipitation tests with pure Pb metal show 86% lead removal with 
TSP that brought pH to 3.3, and 99% lead removal at pH 10 with add-
ing lime into the lead-TSP-water system.
Keywords: Heavy Metal, Triple Superphosphate, Precipitation, Eh-
Ph Diagrams
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Power Loss Optimization with TCSC Using Particle Swarm 

Optimization Method in Distribution Network

Maimaijiang Aishan153*

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Nuroğlu

Abstract

Development of social life has caused increment in reactive power 
consumption in residential areas. It is obvious that the overloading of 
the line due to increased reactive power should be prevented in order 
not to cause high power losses and voltage drops. Therefore, TCSC 
are prevalently used in distribution systems in order to solve these 
problems. Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC) is the 
representative of the new compensation technology and an important 
member of the Flexible AC Transmission System FACTS family. The 
main role of Thyristor Controlled serial Serial Compensator (TCSC) 
technology in the distribution network increases the line voltage lev-
el, minimizes the power loss, increases the transmission capacity of 
the line. In previous studies, the appropriate location and value is se-
lected according to the optimal location and value experience of the 
Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC). Therefore, a new 
Optimization method is important to find the most suitable location 
and size of the TCSC. At the same time, the best location and the 
best TCSC size can minimize the cost of the distribution network. In 
this study, it provides the optimum position and value of Thyristor 
Controlled Series Capacitor (TCSC) in the power system to minimize 
Power Loss using particle swarm optimization technique. Simulations 
will be analyzed using the Newton Raphson load flow algorithm, in 
the IEEE 14 busbar system, IEEE 30 busbar system and the IEEE 57 
busbar system.

Keywords: TCSC, Power Loss Minimization, PSO, Newton Raphson 
Load Flow Algorithm
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Raman Spectroscopy - History and Applications in Science 
Nowadays

Majda Hadžić154*

Abstract
Raman spectroscopy is a molecular spectroscopic technique in which 
incident photons lose or gain energy via interactions with vibrating 
molecules in a sample. This technique utilizes the interaction of light 
with matter to gain insight into characteristics of materials. Raman 
spectroscopy is based on the inelastic scattering of light discovered 
by Chandrasekhara Venkata Raman in 1928, for which he was later 
awarded the Nobel Prize. This is one of method which requires only 
minimal or no sample preparation for measurements and do not dama-
ge the sample. This article will present developement of Raman spect-
roscopy during the last century and the applications of this technique 
in different fields of science nowdays. Although the Raman effect was 
discovered more than 70 years ago, only in the last two decades it has 
become an important tool for researches in many areas like physics, 
chemistry, medicine, archeology, biology, forensic etc. Applications 
of Raman spectroscopy in the life sciences have included identifying 
molecules and studying chemical bonding, hyperspectral molecular 
imaging of cells and tissue, medical diagnosis, identifying individual 
pigments in paintings, investigating the chemical composition of his-
torical documents and many others.  In the article will be explained 
the principle of Raman spectroscopy and how the progress of modern 
technology has influenced its development throughout history. The-
re will be made also analyses of the articles that used Raman spect-
roscopy for their researches and showed achievements in that areas. 
Future perspectives that are being developed will come up and be 
discussed about.
Keywords: Raman Spectroscopy, Science, Application, Researches, 
Articles
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Innovation with Public Administration: Administrative 

Challenges and Reforms in The Gambia

Malang B. S. Bojang155*

Abstract
A tiny West African country The Gambia, had a number of key capa-
city weakness in her civil service. Pay was too low to hire, low moti-
vation and retention of key technical and professional staff a challen-
ged.  At the same time, staff had not been managed to achieve results, 
being neither rewarded for good performance nor sanctioned for poor 
performance or breaking the rules. The objective of this paper is to 
assess and explore the administrative and bureaucratic challenges of 
The Gambia’s public administration. Equally, the paper also proposed 
innovative public administration as a reform strategy for The Gambi-
a’s civil service. In the wider literature of public administration, pub-
lic sector reform is an interesting agenda that needs serious attention 
especially in Least Developed Countries. With her statist-centralist 
structure, reforms in The Gambia tantamount to mission impossible 
due to elitist bureaucrats and weak political commitment. This paper 
argues that governance and managerial reforms are not only an option 
for The Gambia but a necessity for a more productive and effective 
civil service. Administrative reforms in The Gambia needs to be inno-
vative to meet the growing demands of its youthful population. Elect-
ronic government (shortly e-Government) has emerged as the innova-
tion of the 21st century. Both developed and developing countries are 
modernizing and transforming their public administration through the 
use of internet. For effective and quality delivery of public goods and 
services to the public, this paper argues that a comprehensive reform 
is needed more so in the area of pay, staff composition, qualification, 
and performance appraisal system in the public sector. Employing li-
terature-based study, data for this study is collected from secondary 
sources. 
Keywords: The Gambia, Public Service Commission, e-Government, 
Innovative Civil Service 

155 * Kocaeli University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Scien-
ce and Public Administration Department, Umuttepe Campus, Kocaeli,Turkey. E-Mail: ma-
langbsbojang@gmail.com
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Çiftlik Hayvanlarında Genetik Çeşitliliğin Önemi

Mervan Bayraktar

Özet
Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte, hayvansal ve bitkisel ürünlerine 
ihtiyaçlar artmaktadır. Çiftlik hayvanı ürünleri ve küresel tarımsalın 
%40'ını oluşturmaktadır. Ancak zaman ilerledikçe hayvanlar arasında 
genetik çeşitlilik çevresel faktörlerden ve insan kaynaklı nedenlerden 
dolayı azalmakta ve bazı hayvan türlerinin yok olmasına neden ol-
maktadır. Çiftlik hayvanlarında genetik çeşitliliğin, çeşitli ortamlarda 
mevcut üretim ihtiyaçlarını karşılamak, sürekli genetik iyileşmeye 
olanak tanımak ve değişen üreme hedeflerine hızlı adaptasyonu ko-
laylaştırmak gerekmektedir. 2013-2014 yılları arasında FAO tarafın-
dan bildirilen hayvan ırklarının %17'si yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya maruz kalmaktadır. Bu derlemede genetik çeşitliliğin çiftlik 
hayvanlar üzerindeki öneminden bahsedilmektedir. 
Anahtar Kelimer: Genetik Çeşitliliğin, İn Situ, Popülasyon, Gen



144

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Et Verimine ve Kalitesini Etkili Major Genler

Mervan Bayraktar

İbrahim Aytekin

Özet
Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı ve yetişkin kişilerin vücut 
ağırlıklarının her kilogramı için günde 1 gr protein tüketmesi ve bu 
tüketilen proteinin %50'sinin hayvansal protein kökenli olması ge-
rekmektedir. Günümüzde insan başına düşen hayvansal protein mik-
tarı ülkelerin gelişmişliğindeki ölçüt olarak ele alınmakta ve günlük 
tüketilen protein miktarı % 40’ın üzerinde hayvansal protein içeren 
ülkeler, gelişmiş ülkeler olarak kabul edilir. Amerika ve Avrupa ülke-
lerinde günlük tüketilen protein miktarının yaklaşık %70’i hayvansal 
ürünlerden sağlanırken, Türkiye’de günlük tüketilen protein miktarı-
nın %73’ü bitkisel ürünlerden temin edilmektedir. Türkiye’de yıllık 
kişi başına düşen kırmızı et miktarı 13 kg’dır. Avrupa ülkelerinde bu 
miktar domuz eti dahil yaklaşık 55 ile 62 kg arasında değişmektedir. 
Dengeli beslenmede kişi başı yıllık kırmızı et tüketiminin yaklaşık 
33 kg olması gerektiği göz önüne alındığında, Türkiye’de kırmızı et 
üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara, pratik ve sürdürülebilir 
politikalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda genetik 
markörlerin gelişmesi klasik ıslah yöntemlerinin dezavantajlarını gi-
dererek çiftlik hayvanlarının seleksiyonuna ve genetik ilerlemesine 
önemli katkılarda bulunmuştur. Genetik markörler vasıtası ile günü-
müzde birçok aday gen tespit edilmiştir. Bu derlemede ete etki eden 
major genler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Et Verimi, Major Genler, Kırmızı Et, Çiftlik 
Hayvanları
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Analysis of The Sanctions That Were Imposed by United 
States of America (USA) And European Union on 

Zimbabwe

Matora Hupile156*

Abstract
In the international arena, sanctions are normally used for changıng 
the behaviour of the states. Besides military actions, sanctions are 
used for enforcing the foreign policy of the states. States that are re-
garded as adversaries by the United States of America (USA) and the 
European Union are slapped with sanctions. Based on those narrati-
ons European Union and USA use sanctions as part of their foreign 
policy to the countries that are against their interests. Sanctions are 
used instead of the military to pursue necessary interests.  This article 
seeks to analyze and unpack the sanctions that were imposed on Zim-
babwe by the European Union and the USA from 2000- 2014. The 
essay will interrogate the reasons why Zimbabwe was given the sanc-
tions. Also, it will look at the impact of the sanctions on Zimbabwe’s 
foreign policy. The sanctions that were imposed on Zimbabwe were 
defined as targeted and were not meant to harm the general citizens 
but change the behaviour of Zimbabwe. USA drafted the Act well 
known as Zimbabwe Democratic Recovery Act to sanction Zimba-
bwe and on the other side Council Common Position of European 
Union agreed to sanction Zimbabwe in 2002. The sanctions imposed 
on Zimbabwe harmed foreign policy. New relationships were forged, 
the Zimbabwe government looked to East Asia for friendship. It is 
under this backdrop, this article will analyze the sanctions that were 
imposed on Zimbabwe by the western countries.
Keywords: United States of America, European Union, sanctions, 
Zimbabwe, Foreign Policy

156 * Masters Student, Bursa Uludağ University, Faculty of Economics and Administ-
rative sciences, Department of International Relations, Bursa
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Underlying Causes of Suicide: A Study on the Suicide 

Victims of Tangail District

Md. Ishtiaq Ahmed Talukder157*

Abstract

Suicide is one of the leading causes of death and also being treated 
as a significant public health problem. Girls think about and attempt 
suicide about twice as often as boys do and tend to attempt suicide. 
Studies shows, factors in suicide include loss of social roles and rela-
tionships, untreated depression, and debilitating effects of physical il-
lness. The study attempts to identify the nature and patterns of suicide 
as well as the causation of suicide committed by the victims of Tangail 
District. The study followed exploratory method and used secondary 
data, suicide cases documented by the police officers of Police stati-
on, Tangail, Bangladesh in 2010. Suicide has been observed as one of 
the top causes of unnatural death especially among the adolescence of 
Tangail District. Generally, stress events in that adolescence are the 
disciplinary crises, being in trouble with the peer groups at school or 
the loss of a relationship or respect at the family or society status etc. 
believed to lead them to end their life. The study showed that there is 
a strong correlation among education, income level and suicide rate. 
Suicidal tendency was found strong among the housewives and the 
businessmen. Females who committed suicide were found to be more 
self-centred. Majority of the suicide victims were victims of domestic 
violence which includes family conflict, verbal abuse and physical 
abuse with the spouses. Finally, the study tried to explain the causes 
of suicide in the light of socio-economic and psychological aspects.

Keywords: Abuse, Adolescent, Conflict, Suicide, Psychology

157 * PhD Student, Turkish National Police Academy, Ankara, Turkey. Faculty, Department 
of Criminology and Police Science, Mawlana Bhashani Science and Technology University, 
Tangail, Bangladesh E-Mail: i.a.talukder@hotmail.com
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Türkiye’deki Güney Asyalı Öğrencilerin Uyum Sürecine 
Yerel Halkın Etkisi

Mervenur Şahin158*

Özet
Günümüzde teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerleme küreselleşme hı-
zını da artıran en önemli etmenlerdendir. Küreselleşmenin getirdiği 
yeni hayat tarzı ve algısı kendisini farklı şekillerde ve alanlarda gös-
termektedir. Uluslararası eğitim ve uluslararası öğrenci hareketliliği 
de küreselleşmenin gündelik hayata yansıyan en önemli sonuçların-
dandır. Ülkelerin yürüttüğü politikaların birer parçası olan uluslara-
rası eğitim ve öğrenci hareketliliği yerel halka doğrudan etki eden 
bir zemin hazırlamaktadır. Türkiye de son yıllarda bu yönde izlediği 
politikalar ve çalışmaların sonucu olarak uluslararası öğrenciler ta-
rafından giderek daha çok tercih edilen bir ülke haline gelmektedir. 
Bu durum Türk halkının giderek daha fazla uluslararası öğrenci ile 
iletişim halinde olması ve uluslararası öğrencilerin Türkiye’de gün-
lük yaşamın bir parçası haline gelmeleri sonuçlarını doğurmaktadır. 
Uluslararası öğrencilerin bu şekilde toplumun bir gerçekliği haline 
gelmesi bu öğrencilerin toplumla olan iletişimlerini, uyum süreçleri-
ni, toplumla olan etkileşimlerinin uyum süreçlerine nasıl katkı sağla-
dığını, kültürlerarası farklılıkların yol açtığı sorunları ve benzeri du-
rumları incelemeyi birçok açıdan elzem bir hale getirmektedir.  
Türkiye’nin en çok öğrenci kabul ettiği bölgeler arasında Güney Asya 
da bulunmaktadır. Bu çalışma Güney Asya’dan gelen öğrencilerin 
uyum süreçlerine toplum ile olan iletişimlerinin etkisini tespit etme-
yi hedeflemiştir. Türkiye’deki öğrenci yoğunluklarına bakılarak beş 
Güney Asya ülkesi belirlenmiştir. Bu ülkeler Afganistan, Bangladeş, 
Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka’dır. Bu ülkelerden Türkiye’de oku-
yan 50 öğrenci ile uyum süreçleri ve yerel halkla ilişkileri konuları 
baz alınarak mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda 
öğrencilerin uyum süreçlerinde halkla olan iletişimlerinin önemli bir 
rol oynadığı görülmüştür. Mülakatlar sonuç kısmında ayrıntılı olarak 
incelenmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Eğitim, Uluslararası Öğ-
rencilik, Güney Asya, Uyum Süreci, Toplumsal Etkileşim
158 * Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. E-Posta: 
sahinmrvnur@gmail.com
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Efficient MoWO3/VO2/MoS2/Si UV Schottky 

Photodetectors; MoS2 Optimization and Monoclinic 
VO2 Surface Coupling
Mohamed A. Basyooni159*

Shrouk E. Zaki160**

Mohamed Shaban161***

Yasin Ramazan Eker162**** 

Mücahit Yılmaz163*****

Abstract

The distinctive properties of strongly correlated oxides provide a vari-
ety of possibilities for modulating the properties of 2D transition met-
al dichalcogenides semiconductors (TMDs); which represent a new 
class of superior optical and optoelectronic interfacing semiconduc-
tors. We report a novel approach to scaling-up molybdenum disulfide 
(MoS2) by combining the techniques of chemical and physical vapor 
deposition (CVD and PVD) and interfacing with a thin layer of mono-
clinical VO2. MoWO3/VO2/MoS2 photodetectors were manufactured 
at different sputtering times by depositing molybdenum oxide layers 
using a PVD technique on p-type silicon substrates followed by a 
sulphurization process in the CVD chamber. The high quality and the 
excellent structural and absorption properties of MoWO3/VO2/MoS2/
Si with MoS2 deposited for 60sec enables its use as an efficient UV 

159 * Nanophysics Laboratory, Department of NanoScience and NanoEngineering, Institute 
of Science and Technology, University of Necmettin Erbakan Science and Technology Rese-
arch and Application Center (BITAM), University of Necmettin Erbakan,
160 ** Nanophotonics and Applications Laboratory, Department of Physics, Faculty of 
Science, Beni-Suef University
161 *** Nanophotonics and Applications Laboratory, Department of Physics, Faculty of 
Science, Beni-Suef University
162 **** Department of Metallurgy and Material Engineering, Faculty of Engineering and 
Architecture, Necmettin Erbakan University Science and Technology Research and Applica-
tion Center (BITAM), University of Necmettin Erbakan
163 ***** Nanophysics Laboratory, Department of NanoScience and NanoEngineering, Ins-
titute of Science and Technology, University of Necmettin Erbakan
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photodetector. The electronically coupled monoclinic VO2 layer on 
MoS2/Si causes a redshift and intensive MoS2 Raman peaks. Inter-
estingly, the incorporation of VO2 dramatically changes the ratio be-
tween A-exciton (ground state exciton) and trion photoluminescence 
intensities of VO2/(30sec) MoS2/Si from < 1 to >1. By increasing 
the deposition time of MoS2 from 60 to 180sec, the relative intensity 
of the B-exciton / A-exciton increases, whereas the lowest ratio at 
deposition time of 60sec refers to the high quality and low defect 
densities of the VO2/(60sec)MoS2/Si structure. Both the VO2/(60sec) 
MoS2/Si trion and A-exciton peaks have higher intensities compared 
with (60sec) MoS2/Si structure. The MoWO3/VO2/(60 sec)MoS2/Si 
photodetector displays the highest photocurrent gain of 1.6,  4.32x 
108 Jones detectivity, and ~1.0 × 1010 quantum efficiency at 365 nm. 
Moreover, the surface roughness and grains mapping are studied, and 
a low semiconducting-metallic phase transition is observed at ~ 40oC.

Keywords: Efficient MoWO3/VO2/MoS2/Si UV Schottky Photodete-
ctors; MoS2 Optimization, Monoclinic VO2 Surface Coupling
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Influence of Polyamine on Egyptian Cotton Plants 

Characteristics Grownunder Saline Soils Conditions

Mohammad Gazy Alobaidy164*

Essam Darwish165**

Ahmed Hussien Hanafy Ahmed

Abstract
Two experiments during both summer seasons (2011 and 2012) were 
conducted in wire house and plant physiology analysis lab. to study 
the effects of polyamine (as putrescine Put) spraying on morphologi-
cal, chemical and reproductive characteristics of cotton (Gossypium 
barbadense L. cv. Giza 90) plants growing under salinity stress condi-
tions in Plant Physiology Section, Faculty of Agriculture, Cairo Uni-
versity, Giza, Egypt. The salinity stress was applied in soil, wherein 
the plant growing media was prepared as following; clay: sand (1:1), 
and the salts that added to soil was consist of (2 NaCl: 2 CaCl2: 1 
MgSO4) in three doses (0, 3000, 6000 and 9000 ppm) in each pot 
before planting the seeds. The foliar application of polyamine on cot-
ton plants was in 3 concentrations (0, 1 and 2 ppm) for 8 times that 
repeated every 15 days, where that spraying started at the day 45 af-
ter planting (DAP). The morphological characters, yield components, 
and IAA and free GAs activities were reduced by increasing salinity 
level from 0 to 9000 ppm while ABA activity was increased. Using 
the two doses of polyamine as foliar application increased the activi-
ties of IAA and free GAs plant hormones while activity of an abscisic 
acid hormone was decreased. Moreover, the plant growth characters 
e.g., (plant height cm, number of leaves/plants, leaf area/plant cm2, 
number of fruiting branches/plant, number of flowers/plant, shoot dry 
weight g and root dry weight g) were increased under all levels of 
saline soils and control soil without salt while lint percentage was 
decreased. Generally, both doses of Put 1 and 2 ppm applications po-
sitively affected cotton growth and yield under salt stress conditions 
164 * Department of Agronomy, Natural and Applied Sciences Institute, Van Yüzuncü Yıl 
Uniersitesi
E-Mail: mohammad.gazy@yahoo.com
165 ** Department of Agricultural Botany, Plant Physiology Section, Faculty Agric., Cairo 
Univercity
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but Put 2 ppm recorded the highest values of growth, chemical and 
yield characters.
Keywords: Cotton, Saline Soil, Putrescine, Reproductive Charac-
ters, Morphological Characters, Plant Hormones Activities
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İran'ın Büyüme ve Ekonomik Kalkınmasında Tekstil ve 

Hazır Giyim Endüstrisinin Restorasyonunun Önemi

Mohammad Amin Sarli166*

Özet

İran'ın tekstil endüstrisi ülkenin en eski endüstrilerindendir. Devam 
eden yurt içi talebe rağmen, yabancı üreticilerle olan rekabet ve 
yaptırımlar nedeniyle makine yedek parçalarında sıkıntı yaşanması, 
İran’ın yerli tekstil üretiminde daralmaya sebep olmuştur. Kaçak itha-
latın önlenmesi ve tekstil ve giysilerin kaçakçılığı gibi bazı faktörleri 
göz önünde bulundurarak, İranlı üreticileri desteklemek için idari ve 
bankacılık engellerini ortadan kaldırmak, müşterilerin kalitesine ve 
ihtiyaçlarına dikkat etmek ve İran ürünlerini markalamak gibi işlem-
lerle bu ürünler ithal ürünlerle rekabet edebilir. İran'ın özel ve geniş 
coğrafi konumundan dolayı tekstil endüstrisi için gerekli olan pamuk, 
yün ve ipek gibi doğal liflerin yurt içinde bulunmasının yanı sıra pet-
rokimya endüstrileri yoluyla sentetik lifleri de üretilmektedir. Bu güç-
lü sebeplere ilave olarak genç ve ucuz işgücünün bolluğu, büyümekte 
olan pazarlara yakınlığı ve düşük nakliye giderleri, ülkedeki itibarlı 
akademik merkezler, tekstil endüstrisinin ülkenin endüstriyel otori-
telerinin çabalarıyla yeniden yapılandırılması ve modernize edilmesi, 
üretim kalite standartları sorunlarının giderilmesi ülkenin ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmasını da sağlanalabilir.

Anahtar Kelimeler: Restorasyon, Tekstil ve Giyim Endüstrisi, Eko-
nomik Kalkınma, İran

166 * Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
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Mikrofinans ve Mikrofinansın Gelişimi; Bangladeş ve 
Türkiye Arasında Bir Karşılaştırma Analizi

Mohammad Amit Hasan167*

Özet
1980'lerden bu yana, mikrofinans dünya çapında kalkınma, yoksul-
luğu azaltma, ekonominin gelişmesinde önemli bir bileşeni haline 
gelmiştir. 21. yüzyılın başlarında, mikrofinans kuruluşları (MFI) çok 
sayıda hükümeti, bankayı, yardım ajansını, STK'ları, kooperatifle-
ri ve danışmanlık şirketlerini içeren ve doğrudan yüzbinlerce şube 
düzeyinde personel istihdam eden geniş bir küresel endüstri haline 
gelmiştir. Mikrofinans, normalde finansa erişim olanağı bulamayan 
daha geniş bir yoksul insan grubuna ulaşmak için fonların etkin bi-
çimde mobilize edildiği bir platformdur. Geleneksel ticari bankalar 
ve finansal kurumlar, yüksek temerrüt riskleri ve teminat eksiklikleri 
nedeniyle yoksul insanlara kredi vermekten çekinmektedir. Bu temel 
insan hakkını karşılamak için geliştirilmiş olan mikrofinans başarılı 
bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalar mikrofinansın daha yüksek 
gelirlere, daha iyi aile beslenmesine, daha iyi eğitim durumuna, ka-
dınların güçlendirilmesine ve yoksulluğun azaltılmasına yol açabile-
ceğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı mikrofinansın gelişimi 
araştırmak ve daha sonra  ilgili literatür taraması yapmak, Bangladeş 
ile Türkiye arasında geçmiş ve güncel verilerle bir karşılaştırma yap-
maktır. Sonuç olarak, Bangladeş'teki mikrofinans kuruluşları Türki-
ye'deki mikrofinans kuluruşlar (MFI)’den daha verimli çalıştığı sonu-
cuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mikrofinans, Mikrokredi, MFI, Bangladeş, Türkiye

167 * Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Bölümü 
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Long-Run Association of The Personal Remittances & Real 

Effective Exchange Rate: The Case of Indian Rupee

Mohammad Rafay

Abstract
The study evaluates the association of personal remittances with the 
real effective exchange rate of Indian Rupee. We have used a balan-
ced time-series annual data for the period 1996-2019.  The results 
are analyzed successfully using the Auto-regressive Distributed Lags 
Model (ARDL). The co-integration results show us the long-run sig-
nificant association between the personal remittances and the real ef-
fective exchange rate of Indian Rupee. However, the error-correction 
term for the short-run relationship is counter-intuitive. The Augmen-
ted Dickey-Fuller Tests and the Phillips-Perron Tests are used to che-
ck the stationarity of the times series. The Breusch-Godfrey Serial 
correlation LM test point out that our representation of study is not 
contaminated by the autocorrelation problem. Further, the cumulative 
sum test and cumulative sum square test for the stability tell us the 
estimated fitted line of the model falls within the 5 % critical level. 
Along with the principal independent variable of the personal remit-
tances, we also take into account the GDP per capita growth, inflation, 
GDP deflator, and the financial institution index respectively to study 
the model. 
Keywords: India, Real Effective Exchange Rate (REER), ARDL, In-
dian Rupee, Personal Remittances, Short-Run Relationship
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Temperature Effect on Flexible Pavement Performance: A 
Case Study of Afghanistan

Mohammad Razeq Shakhan168*

Ali Topal169**

Burak Şengöz170***

Abstract
The conventional AASHTO pavement design methods (1962,1972,1986, 
and 1993) were developed only for specific climate conditions (Ottawa 
and Illinois) in the USA, which significantly limits its ability to consider 
the climate conditions in other parts of the world. In contrast, the clima-
te effects widely are considered in the Mechanistic-Empirical Pavement 
Design Guide (MEPDG), which improves pavement performance. Afg-
hanistan like many developing countries still uses the conventional AAS-
HTO 1993 for pavement design method. This study is tried to investigate 
the temperature effect on flexible pavement distresses (Rutting and Alli-
gator Cracking) in hot and cold regions (Kandahar and Bamiyan), Afgha-
nistan. Therefore, a typical flexible pavement was designed using AAS-
HTO 1993 for tree traffic levels (5, 20, and 50 million Equivalent Single 
Axle Load (ESALD)) and then, the designed pavement structures were 
simulated by MEPDG software (3D Move Analysis Software) to predict 
the pavement distresses (Rutting and Alligator Cracking). The predicted 
pavement distresses were compared with threshold values to control the 
designed pavement thickness. The results show that rutting depth would 
exceed from threshold value before the end of design life in Kandahar for 
medium and high traffic levels. Alligator cracking is sensitive to traffic 
levels, which is increased by increasing traffic level. It seems that AAS-
HTO 1993 under-designs the flexible pavement for high traffic levels in 
hot regions. It can be recommended for highway agencies and pavement 
engineers to have a conservative pavement design in hot zones like Kan-
dahar and for high traffic levels if the AASHTO 1993 is used.
Keywords: Alligator Cracking, Mechanistic-Empirical Pavement 
Design, Rutting, Pavement Design

168 * The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dokuz Eylul University, Turkey
169 ** Department of Civil Engineering, Dokuz Eylul University, Turkey
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Galip Raûf Kifirli’nin Hayatı ve Eserleri

Mohammed Salahaldeen Hasan Hasan171*

Shaheen Abbas Mustafa Chalabee172**

Özet
Bu çalışmanın konusu, XX. yüzyıl Irak Türkmen Klasik şairlerinden 
‘‘Galip Raûf Kifirli’’dir. Şair bütün şiirleri kendi el yazısıyla yazmış-
tır. Kerkük’ün Kifri kasabasında yaşayan Galip Raûf Kifirli’nin şiir-
leri ve hoyratları hakkında bilgi vererek yeni bir çalışmaya yer ver-
meyi hedeflemekteyiz. Bu çalışma iki bölümden meydana getirmeye 
çalışacağız. Birinci bölümde şairin hayatını kısa bir şekilde ele alarak 
detaylı bir bilgi vermek. İkinci bölümde ise, Galip Raûf Kifirli’nin 
şiirlerini bölümlere ayırarak, ilk bölümde milli şiirlerinden, Kerkük 
kalesi, Nuralım’a bir mektup var, Türkmen lideri Necdet Koçak’a bir 
mersiye ve Türkmen’in en büyük şehidi Ata Hayrullah Bey’e bir mer-
siye ve bülbül şiirlerini ele almayı düşünüyoruz. İkinci bölümün öteki 
şiirlerinden ağıtlar bölümüdür, bunlardan İhsan Hayrullah Bey’e bir 
mersiye ve Felekoğlu’na ithafı ele alarak şiirde nelerden bahsettiği-
ni dile getirmektir.Yinede ikinci bölümün öteki şiirlerinden değişik 
şiirleri bölümüdür bunlardan, sordular adam mennen, rüya, Kifri, 
arpa buğday, bu şiir armağandır tüm Kifri Halkına, Anama Bir Mesaj, 
Kaybolan Bülbül, Sevgilime Bir Mektup, Dostum ve Horyatları ele 
alarak şiirlerinde nelerden bahsettiğini dile getirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Galip, Kifri, Türkmen, Kerkük, Şiir

171 * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara
172 ** Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kerkük
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Covid-19 Sürecinde Dünyada Sosyal Medya Üzerinden 
Yayılan Yalan Haberler: Türkiye Örneği

Moshiur Rahman173*

Özet
Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) (WHO; Korona 
virüs, 2019) Dünyada yayılmasının ardından, sosyal medya üzerin-
de virüs hakkında sayısız gerçek dışı haberler yayılmıştır. Bu haber-
ler, Türkiye dair dünyanın birçok ülkesinde ki vatandaşlar tarafından 
takip edilerek sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır. Bu çalışmada, 
dünyada ve özellikle Türkiye’de sosyal medyada korona virüs ile il-
gili yayılan yalan (sahte ve ya gerçek dışı denilebilir) haberlerin altı 
çizilirken, genellikle dünyada çıkan yalan haberler, başka bir ülkeden 
çıkarak Türkiye’ye yayılan ve Türkiye’de çıkarılarak Türkiye’de ya-
yılan yalan haberler incelenmiştir. Bu makalenin temel amacı, farkın-
da olunmadan paylaşılıp yayılan yalan haberlerin toplumsal ilişkileri, 
insanların birbirine olan güvenini nasıl etkileyebileceğini gösterebil-
mek ve medya okuryazarlık becerilerindeki eksiklikleri ve ana akım 
medyaya olan güvenin azalması nedeniyle yalan haberlerinin nasıl 
yayıldığını ortaya çıkarabilmektir. Makalede, hazırlanan anketin so-
nuçları, güncel haber kaynakları, yalan haberler ile ilgili literatürde 
yer alan bilgiler ile desteklenerek yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları 
doğrultusunda, sosyal medyada yayılan yalan haberler hakkında va-
tandaşların farkındalık sahibi olabileceği, bilinçsiz haber paylaşım-
larından kaçınılabileceği, doğru-yalan haberler arasında daha iyi bir 
ayırım yapılabileceği ve eleştirel düşünmeye- eleştirel okumaya dik-
kat çekilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimler: Covid-19, Türkiye, Yalan Haber, Korona Virüs, 
Sosyal Medya, Facebook, Whatsapp, Sahte Haberler 

173 * Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü, Eskişehir
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Türkiye'de Lojistik Hizmetlerinin Mevcut Durumu: 

Lojistik Köylerin Vaka İncelemesi

Mubarak Mohammed Noor Ibrahim Abakar174*

Özet
Dünyada küreselleşme ve ticaretin serbestleşmesi ile dünya ticareti-
nin hacmi büyümüştür. Dünya Bankası verilerine göre, ticaret hacmi 
1980'de yaklaşık 2 trilyon ABD dolardan 2017’de 18 trilyon ABD 
dolara yükselmiştir. Bu büyüme, uluslararası ticarete çeşitli boyutlar 
getirmiştir ve lojistik sektörü küresel ekonominin rekabetçi ortamın-
da ilerlemesi için büyük önem kazanmıştır. Bu gerçeğin bir sonucu 
olarak, lojistik faaliyetleri ülkelerin ekonomik değerlendirilmesinin 
verimliliğinde önemli bir faktör olarak kabul edilmiştir. Dünya Ban-
kası'na göre, Türkiye’nin lojistik hizmetler sektörünün performansı 
2018’de dünyada 47. sırada yer almıştır ve bu da iyileştirme için bir 
fırsat olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin ticaret ve lojistik sektö-
rü özel bir öneme sahiptir, çünkü ülke GSYH’nin yarısından fazlası 
(%54) ithalat ve ihracat faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır175. Dola-
yısıyla, lojistik sektörüne yapılan yatırım, ülkenin rekabetçi ekonomik 
durumunu korumak için çok önemlidir. Bu çalışmasında, Türkiye'de-
ki lojistik hizmetlerinin mevcut durumunu değerlendirmeyi amaçla-
maktadır. Bu amaçla, Türkiye'de lojistik köylerin vakası incelenmiş-
tir. Veriler, Dünya Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD), ve T.C. UDH Bakanlığının internet sitelerinden toplanmış-
tır. Verileri değerlendirmek ve sonuçları yaymak için betimsel ana-
lizler yapılmıştır. Analiz, Türkiye'deki lojistik hizmetler konusundaki 
önceki literatürler incelenerek, yanı sıra Türkiye'deki lojistik köylerin 
mevcut durumu gözden geçirilerek yapılmıştır. Sonunda Türkiye'deki 
lojistik sektörünü, özellikle lojistik köylerini geliştirmek için, uzman-
lar ve akademisyenler tarafından yapılan bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Köyler, Taşımacılık, Uluslara-
rası Ticaret, TCDD. JEL kodu: L92, L91, R32, R40

174 * Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İşletme Bölümü Ana Bilim Dalı, E-Posta: mubarakibrahim.abakar@ogr.konya.edu.tr, Kon-
ya, Türkiye
175  WBG, Dünya Bankası Veri, 2018 “Ticaret, gayri safi yurtiçi hasıla payı olarak ölçülen 
mal ve hizmet ihracatının ve ithalatının toplamıdır”
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The G-20 World Leaders' Political Storytelling on 
Instagram: A Narrative Content Analysis

Muhammad Danu Winta

Abstract
The use of the Instagram social media platform is currently a trend 
among the people today. As reported by hootsuite.com, per month the-
re are one billion active people on Instagram. With the image, video, 
IGTV and Instastory share features, the use of Instagram is increasing 
every year. The use of Instagram is also increasingly diverse, there 
are those who use it for personal self-actualization needs, business, to 
political communication. The effectiveness of social media since the 
use by former American president Barrack Obama, the trend of using 
social media as a means of political communication is increasingly 
widespread throughout the world. Political campaigns that were origi-
nally carried out using conventional media are now turning to the use 
of social media. The use of social media in political communication 
has many advantages, where politicians and stakeholders can emoti-
onally get closer to the general public who are active users of social 
media. Leaders of world countries are not left behind in utilizing so-
cial media in dividing their political and state activities. The leaders 
of the G-20 countries (except China and Russia) also have Instagram 
accounts and use them to share all their personal and work activities. 
The activities of the country's leaders can be seen and responded to 
by users of Instagram. Now the relationship between state leaders and 
their communities is increasingly visible and more visual through Ins-
tagram. Initially these activities tend to be closed and covered only 
through the mass media, now it has become without insulation and 
creates an emotional connection with the public because these acti-
vities are shared directly from the Instagram account of the country's 
leaders. In this study, researchers focused on the use of Instagram as a 
digital storytelling platform by state leaders in their political commu-
nication functions. This research also explores the use of features on 
Instagram such as Instastory, IGTV, and feeds in dividing the political 
activities of state leaders. This study aims to see how country leaders 
make use of Instagram's features to tell and share their personal and 
state activities. The methodology in this study consisted of an analy-
sis of qualitative Instagram content and active user observation. Then 
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this study also looked at the personal branding aspects of state leaders 
that were built on Instagram.
Keywords: World Leaders, Instagram, Political Communication, Po-
litical Storytelling, Personal Branding
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Seismic Analysis of Central Anatolian to Marmara Gas 
Pipelines

M. Rizwan Akram176*

A. Yeşilyurt

Abstract
Research on buried gas pipelines (BGPs) has taken much importance 
in recent years due to their failure in seismic events. Around the glo-
be, Turkey is considered as one of the active seismic regions and has 
major financial investment on BGPs network to fulfill the gas demand 
of users. In current research, seismic analysis of BGPs crossing cent-
ral Anatolian to Marmara region has been selected. The theme behind 
this research is to explain the procedure adopted for future researchers 
to contribute more to this domain. Failure analysis of BGPs due to 
transient wave propagation (TWP) and permanent ground deformati-
ons (PGD) has been studied and output is classified on the maximum 
accumulated axial strains. The case study considered in this research 
shows that BGPs are safe in TWP and PGD with exception of failure 
in fault crossing. It is believed that the methodology adopted in this 
study would be helpful for pipe designers and geotechnical engineers 
for quick analysis of BGPs subjected to seismic actions. 
Keywords: Buried Gas Pipes, Earthquake, Shock Waves, Seismic 
Fault, Liquefaction

176 * PhD. Student, Department of Earthquake Engineering, Gebze Technical University, 
Turkey
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Good Governance, Key Factor for Social and Economic 

Development in Aceh; A Case Study in Aceh Province Indonesia

Muhammad Zawil Kiram177*

Abstract
Aceh is the Western most province of Indonesia. It is located on the 
Northern end of Sumatra Island. Granted a special autonomous status, 
Aceh is a religiously conservative territory and the only Indonesia 
province practicing sharia law officially. Apart from all of these spe-
cialities (autonomy and sharia law) for the last five years Aceh has 
been categorized as the poorest province on Sumatra Island and the 
sixth poorest in Indonesia by Central Bureau of Statistics (BPS). In 
September 2019 there were 810 thousand (15, 01% of the population) 
living under the poverty line. Financial assistance in different forms 
such as a special autonomy fund (Dana Otonomi Khusus) has been 
provided to aid the development of the region. However, this had 
minimal effects as the province is still under developed and poverty 
stricken. Several studies have shown that prolonged conflict and the 
Tsunami were major contributors in the process of slowing the pace of 
social and economic development in Aceh. On the other hand, some 
studies revealed that Aceh is poorly governed and that might have 
contributed to its high level of poverty. This paper aims to explain 
the reason behind the phenomenon of poverty in Aceh and seeks to 
describe the importance of good governance for the region, as an al-
ternative method of achieving acceptable social welfare standards and 
economic development. 
Keywords: Good Governance, Poverty, Social Welfare, Economic 
Growth, Development, Aceh

177 * Master Student of Sociology Department, Social Science Institution Marmara Univer-
sity, Istanbul, Turkey
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Introduction of a New Interactive Learning Approach in 
one of the Technical Courses

Muhammad Zulqarnain Khalid178*

İbrahim Çil

Abstract
This paper reports the results of an academic research aimed to high-
light students’ behaviour in response to a changed teaching approach 
by the teacher. To include the voice of both, the change agent (CA) 
who initiated the change process and the change targets (CT) who 
got affected by it, a research was conducted on the change process of 
teaching approach in one of the technical courses. The teacher, who is 
the CA, introduced new practical approach where the students, who 
are CT, instead of just taking the lectures and giving the theoretical 
examination at the end of the course, had to go through a research 
project and develop effective conclusions out of the topic. The appli-
cation of the continuous examination strategy with the combination of 
students’ active learning and participation aimed to make them refle-
ctive engineers by learning theory of science and ethics. The research 
gave an overview of the strategy of teacher to go about the change. It 
also discussed teacher’s and students’ learning and resistance during 
the process. The main theme of the research moved around the con-
cepts of Learning and Resistance during the change process.
Keywords: Learning, Resistance, Active Learning, Change Agent, 
Change Target, Teacher, Student

178 * Sakarya University, Industrial Engineering Department, Sakarya, Turkey
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A Review of Supervised Machine Learning Methods in the 

Context of Network Anomaly Detection

Mujibullah Shams179*

Abstract
With the emergence of technologies such as Internet of Things and 
5G, there has been a great boost in the number of users and the devi-
ces connected to the internet. However, parallel to this development 
so has increased the number of cyber-attacks. Within the context of 
internet traffic, the data belonging to these attacks flowing through the 
internet are known as anomalies. A significant countermeasure aga-
inst these anomalies is the Intrusion Detection Systems, which help 
avoid these attacks or at least minimize their effect. Among various 
methods of intrusion detection, machine learning has shown success-
ful and promising results in this area. In this study we aim to perform 
a comprehensive survey of the work previously done in the context 
of network anomaly detection using supervised machine learning 
methods. The survey encompasses a wide variety of fieds including 
machine learning algorithms, data preprocessing mechanisms, feature 
extraction methods, learning methods, evaluation metrics and imp-
lementation platforms. Furthermore, we also perform an analysis of 
the publicly available datasets used for this purpose such as DARPA, 
KDDCUP 99, NSL-KDD, CAIDA, DEFCON and ISCX-UNB etc. 
The analysis contains the pros and cons of these datasets along with 
whether they can resemble the real Internet traffic and their effecti-
veness in order to train and test machine learning classifiers.  The 
findings of this review show that with adequate feature extraction and 
a suitable dataset supervised machine learning methods are very effe-
ctive in detecting attacks in the context of network anomaly detection.
Keywords: Machine Learning, Supervised Learning, Intrusion De-
tection, Anomaly Detection

179 * Sakarya University, Dept. of Computer and Information Engineering, Sakarya, Turkey
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E-Devletin Gelişim Süreci ve Afrika 
Ülkelerindeki Uygulamaları

Mustafa Mohammed180*

Özet
Son  yıllarda, BİT'teki hızlı ilerleme birçok hükümeti yeni teknolo-
jileri ulusal ekonomik kalkınma stratejilerine dahil etmeye teşvik et-
miştir. E-devlet, BİT içinde önemli bir uygulamadır ve tüm dünyada 
politika ve karar alıcıların gündeminde daha önemli hale gelmiştir. 
E-devlet, tüm kamu sektörünün doğasını ve seçmenleriyle olan ilişki-
sini değiştiren yeni bir ortam yaratmıştır. Toplumun çeşitli sosyoeko-
nomik ve politik yönleri üzerinde derin bir etkisi olmuştur. E-devlet, 
kamu hizmetlerini daha rahat ve uygun maliyetli hale getirerek kamu 
sektörünün verimliliğini artırmak için büyük fırsatlar sunmaktadır. 
Bununla birlikte, değişim süreci, özellikle birçok girişimin başarılı 
olmadığı gelişmekte olan ülkelerde yeni zorluklar ortaya koymak-
tadır. Bu durum zayıf altyapı, yetersiz insan kapasitesi ve finansal 
kaynaklardaki önemli eksikliklerin yanı sıra beraberindeki siyasi ve 
kültürel kısıtlamaların bir sonucudur. Bu ve diğer faktörler e-devletin 
benimsenmesini ve bilgiye dayalı bir toplum ve ekonominin inşasını 
engeller. Bu nedenle, e-devlet girişimleri ülkedeki farklı hükümet sis-
temlerini, teknolojik altyapıyı ve çevresel koşulları dikkate almalıdır. 
Üç Afrika ülkesini örnek alan bu çalışma, Afrika'daki e-devlet sistem-
lerinin tamamlanmasının önünde birçok engel olduğunu göstermekte-
dir. En göze çarpanları arasında nitelikli insan kadrolarının olmaması, 
devlet işlemlerini kağıt ve manuel olarak tamamlamak yerine elektro-
nik olarak tamamlama ile ilgili bu dijital kayma ile başa çıkmak için 
yüksek teknik yetersizlikler vardır. Bunun yanısıra e-devlet ile ilgili 
projelerin ilerleme hızını engellemekte olan en önemli faktörler ara-
sında, prosedürlerin mekanizmasını ve devlet işlemlerinin tamamen 
elektronik işlemlere dönüştürülmesini engelleyen altyapı, usul ve ya-
sal altyapı zayıflığı ve sınırlı mali kaynaklar ve bunların esneksizliği 
de yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: BİT, Dijitalleşme, Yönetişim, E-Devlet, Afri-
ka'da E-devlet
180 * Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, E-Posta: mustafamohammed@ogr.konya.edu.tr , Konya, 
Türkiye
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XVII. Yüzyılda İzvornik Sancağı’ndaki Ortodoks 

Manastırlarının Durumu

Nada Trifkoviç181*

Özet
Osmanlı Devleti'nde İzvornik Sancağı temsil eden bölge, on üçüncü 
yüzyılda Usora ve Soli bölgeleri halinde organize edilmiştir. Bu alan-
lar genellikle Macaristan ve Bosna arasındaki savaşların sahnesiydi, 
ancak on üçüncü yüzyılın sonunda ve on dördüncü yüzyılın başında 
Sırp kralı Dragutin tarafından da yönetilmiştir. Bu vesileyle, Usora 
ve Soli bölgelerinde Ortodoks etkisi yayılmiş ve birkaç Ortodoks 
manastırının da kurulduğu söylenmektedir. Osmanlılar, Balkanların 
çoğunu fethettikten sonra, Usora ve Soli topraklarından İzvornik San-
cağı kurulmuştur. Ancak, savaşlar sırasında, orada bulunan Ortodoks 
manastırları büyük zarar görmştür. On altıncı yüzyılda, Sırp Ortodoks 
Kilisesi'nin bağımsızlığı yenilenmiş ve bundan sonra hasarlı ma-
nastırların restorasyonu başlamıştır. Bu şekilde, Papraça, Lomnica, 
Tronoşa, Tavna ve Ozren gibi, İzvornik Sancağındaki manastırlarda 
da yenileme çalışmaları yapılmış ve çalışmalar on yedinci yüzyılın 
ilk yarısında devam edilmiştir. Yenileme sırasında manastır rahipleri 
diğer Ortodoks ülkelerinden de maddi yardım almış ve bazı manas-
tırlarda transkripsiyon merkezleri düzenlenmiştir. Ancak, on yedin-
ci yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile savaşla-
rı manastırın bu ilerlemesine sonra vermiştir. Savaşların bir sonucu 
olarak, İzvornik Sancağındaki manastırlar yine harap olmuş ve hasar 
görmüştür. Bu çalışmanın amacı on yedinci yüzyılda İzvornik San-
cağındaki manastırların durumu ve onların faaliyetleri göstermek ve 
bu dönemde çıkan savaşların manastırların çalışmasına ne kadar ve 
nasıl bir şekilde etkilediği incelemektir. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Kaynaklar olarak, çalışmada manastırlardaki 
yazıtlar, manastırlara gönderilen mektuplar ve manastırların tarihi in-
celenen kaynaklar incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İzvornik Sancağı, Osmanlı Devleti, Papraça, 
Lomnica, Tronoşa, Tavna, Ozren

181 * İstanbul Sabahattin Zaim Üniverstesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları
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Shari'ah Non-Compliance Risks and its Effects on 
Islamic Banks

Nader Bahomaid*182

Abstract
This paper aimed to explain Shari'ah non-compliance risks and its 
effects on Islamic banks. This study provided an overview about the 
nature of non-compliance risks. It endeavored to describe the types 
of non-compliance risks. It is explored the risks that effect on Isla-
mic banks because non-compliance of Shari'ah rules, and the role of 
Shari'ah supervisory board to reduce the risk before occurring. Also 
ensured that reports of accounting have satisfied the essential Shari'ah 
requirement in the Islamic banks. This study is conducted through lite-
rature review and discovered the reputation’s effect on Islamic banks. 
Hence, for the Islamic banks the most challenge is the compliance of 
Shari'ah rules. If there is any hesitate the depositors will search other 
counterparts. Therefore, this will not affect only that bank, however, 
all Islamic banks will be affected. The study suggests that it should be 
a united Shari'ah Supervisory Board (SSB) for every country. Also, 
a maximum number of SSB to be join form the eligible members 
are determined. Moreover, the SSB members should be determined 
by the central banks or central regulatory body to ensure the Islamic 
banks to comply Shari'ah rules.
Keywords: Shari'ah Non-compliance Risk, Management Risk, Ope-
rational Risk, Banks

182  *Social Sciences University of Ankara (ASBU), Institute for Islamic Studies, Islamic 
Economics and Finance Department
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Çalışanlar İş Tatmini ve İşe Bağlılık Düzeyde Öğrenen 

Liderlik Davranışının Rolü ve Etkisi

Najibullah Qadiri183*

Özet
Öğrenen liderlik 1990 yıllardan itibaren  yine yaklaşım olarak araştır-
macıların dikkatinin çekmiştir. Bildiğimiz üzeri günümüzde kuramlar 
arası rekabet gıdıkça artmaktadır. Ve öte yandan çalışanların iş tatmin-
sizliği yıllardır dile getirilmektedir. Araştırmacıları yuğun çalışması 
neticesinde öğrenen liderlik yine yaklaşımlar arasında önemli yer 
aldığı görülmektedir.   Bu çalışma, yüksek iş tatmini olan çalışanla-
rın da yüksek organizasyon taahhüdüne sahip oldukları temel hipote-
zinden kaynaklanmaktadır ve öğrenen liderlik davranışının kurumlar 
için önemini farklı alt boyutlarla analiz edilecektir. Bu amaçla öğre-
nen liderlik davranışının iş tatmini ve işe bağlılık  üzerindeki etkisi 
ve rolü üzerine incelerken, bağlılık düzeyinin çalışan memnuniyeti 
üzerindeki etkileri de değerlendirilecektir. Ayrıca bu uçken değişkeler 
arasındaki ilişkiler ile ilgili kısaca bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenen Liderlik, İş Tatmini, İşe Bağlılık

183 * Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İBF Fakültesi, Siyaset Bi-
limi ve Kamu Yönetimi
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Kıpçaklarda Devlet Teşkilatı Problemi

Nasiba Mirzayeva184*

Özet
Türkler için devlet ta eski zamanlardan beri Tanrı tarafından onlara 
armağan edilen emanet misalinde olduğu için kutsal hesap edilmiş-
tir. Devletin temelini teşkil eden Türk ordusunun teşkilatlanmasında 
devlet aneneleri, teşkilatı, din, mitoloji önemli yer tutmaktaydı. Bu-
radaki nizam teşkilatlanmanın aile düzeni merkezinde gerçekleşme-
siyle bağlı olmuştur. Türk tarihine her ne kadar gelip geçmiş devlet 
kuruluşları malum olsa da, bu sistemi kuramayan Türkler-Kıpçaklar 
da malumdur. Bu çalışmanın amacı tarih sahnesinde önemli mevkiye 
sahip olmuş Kıpçakların devlet kuramama sebeplerini araştırmak, bu 
problemin kökünü, buna ilişkin tarih yazımında yaygın fikirleri kar-
şılaştırmak, olumlu ve olumsuz taraftan değerlendirmektir. Betimsel 
yöntemle yaptığımız bu araştırmada Kıpçakların devletçilik meselesi 
hakkında iki esas görüş ortaya konulmaktadır. Bunlardan birincisine 
göre, Kıpçaklarda devlet teşkilatı olmuştur ve buna en çok onların 
münasebette olduğu diğer devletler etkide bulunmuştur. Diğer görüşe 
göre, Kıpçakları bozkır medeniyeti dahilinde yaşadıklarından bu kül-
tür onların devlet kurmasına imkan vermemiştir. Bozkır hayatı Kıp-
çaklara daim yabancı düşmana karşı hazır vaziyette olmayı öğretmiş, 
sürekli at sırtında olmaları, avlamaları yiyecek bulmaktan öte harbe 
hazırlık amacıyla gerçekleşmiştir. Devlet meselesinin araştırılması 
için Kıpçaklarda sosyal hiyerarşinin izlenilmesi oldukca mühimdir. 
Başka bir anlamda bu problemin tetkik edilmesi için Kıpçak göçleri-
nin izlenilmesi önem taşımaktadır. Malum olduğu üzere, Avrasya`da 
geniş coğrafyalara yayılma Kıpçakların farklı halklarla iletişimine, 
din, dil meselesine etki göstermiştir. Bu bakımdan Kıpçakların devlet 
meselesine farklı açılardan bakılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Devlet, Türkler, Kıpçaklar, Devlet Teşkilatı, Ge-
lenek

184 * Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, M.A, Kayseri
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Değerler Eğitimi Bağlaminda Yunus Emre Divan’inda 

Görünüş Ve Gösterişe Önem Vermeme

Nasratullah Morad185*

Özet 
İnsanların hayatına yön veren, hayatın gâyesini ve ilkelerini belirle-
yen en temel unsuru hiç şüphesiz değerler oluşturmaktadır. İnsan ha-
yatında bu denli önemli bir yere sahip olan değerler, eğitim-öğretim 
sürecinin de en önemli boyutlarından birisini oluşturmaktadır.  Her 
şeyin bir dış görünüşü bir de içyüzü vardır. Onun için yalnız dış gö-
rünüşe bakıp yargıya varmak insanı yanıltabilir. Dış görünüşe değer 
vermek bir anlamda önyargılı olmak anlamına gelir. Çünkü dışarıdan 
bakıldığında çok görkemli, kibar ve bilgili görünen biri, gerçekte pek 
kaba, bilgisiz ve düşüncesiz olabilir. Bu bildiride Yûnus Emre’nin 
Dîvânı’nda tespit edilmiş olan görünüşe ve gösterişe önem vermeme 
ile ilgili değerlerin bulunduğu şiirlere (beyitler/mısralar) yer verile-
cek; ardından da bunların değerlendirmeleri yapılmaya çalışılmıştır.  
Araştırma neticesinde Yûnus Emre Dîvânı'nda, görünüş ve gösterişe 
önem vermeme ile ilgili değerlerin sıklıkla işlendiği sonucuna ulaşıl-
mıştır. Divandaki şiirler, konu itibarıyla giyimle ilgili gösteriş, insan 
üzerinden görünüş ve gösteriş, başkaları üzerinden, Yunus Emre’nin 
kendisini anlattığı örnekler, dervişleri anlattığı örnekler ve dilde gö-
rünüş şeklinde tasnif edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Yunus Emre, Görünüş, Gös-
teriş

185 * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana 
Bilim Dalı
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Siyasi Manevra Stratejisi Bağlamında İran’ın Afrika 
Açılımı

Nazrin Alizada186*

Özet
Dini, özellikle de şiiliği bir politik araç gibi kullanıp müslümanların 
yaşadığı bölgelere nüfuz etmekle mezhepsel farklılığı kışkırtarak, 
Suudi Arabistan’ın, Afrika’daki sünni ağırlıklı nüfuzunu etki altına 
almasını önleyerek, İslam dünyasında “Ahl ül Beyt” taraftarlarının 
sayısını artırıp lider olmaya çalışan İran için Afrika, özellikle de Ni-
jerya ve Sudan müslüman nüfuzundan dolayı önem arzetmektedir. 
Şöyle ki, genel olarak sünni ağırlıklı nüfusa sahip olan Afrika ülke-
leri arasında şiiler %5-10’luk bir paya sahiptir ki, onların da çoğu 
Nijerya, Tanzaniya, Kongo, Gana’da yaşamaktadır. Bu nedenle İran, 
Afrika’nın “Sünni Eksenini Oluşturan Devletleri” yanına alarak ve 
zamanla onların şiiliği kabullenmesini sağlayarak bölgedeki ko-
numunu sağlama almaya çalışmaktadır. Bu eksende, İran stratejik 
hedeflerine ulaşmak için hibrid savaşta kullandığı stratejik araç ve 
yöntemleri  bölgede etkinliğini arttırmak adına  kullanmaktadır. Bu 
minvalde, çalışmada Afrika devletleriyle İran arasında son zaman-
larda geçirilen görüşlerin ana temasına  ve ikili ilişkilere gözatılması 
faydalı olacaktır. Özellikle, son dönemlerde İran ve Afrika devletle-
ri arasında gerçekleştirilen görüşmeler esnasında kültürel konula-
rın üzerinde durulduğu dikkatleri daha çok çekmektedir. Çünki, bir 
ülkenin konumunun ve empoze etmeye çalıştığı mezhebin yaygın-
laşması onun en küçük ayrıntısını bile içinde barındıran kültürel 
değerlerin insanlara tanıtılması ve bu değerlerin onlar tarafından 
benimsenilmesinin sağlanması yolu ile mümkündür. İran da aynı bu 
yöntemi kullanarak Afrika ülkeleri arasında kendi kültürel mirasını 
yaygınlaştırmak, dilinin öğrenilmesini temin etmek ve en önemlisi 
onları kendi stratejisi yönünde ele almak için stratejik ve kültürel 
İran merkezlerinin açılması, Afrika’da faliyet gösteren okullarda 
dini eğitim verilmesinin sağlanması yoluyla sünni mezhebindeki in-
sanların şiiliği kabul etmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İran, Afrika Açılımı, Kültürel Diplomasi, Eğitim 
Yöntemi, Şiizim

186 * Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora, Ankara
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Montenegro Nato Membership and Russia's Policy of 

Montenegro

Nikolina Kunic187*

Abstract
Montenegro is the only Western Balkan country to become a member 
of NATO without being a member of the European Union. But the 
move has profound political consequences. It illustrates the progress 
that the western Balkans, and Montenegro in particular. To receive the 
invitation, Montenegro had to undertake a series of political, legal, 
and military reforms under the auspices of NATO’s Membership Ac-
tion Plan, a program that offers assistance and support for countries 
seeking to join the alliance. At the same time, as the historical process 
reveals, the fact that it follows a line very close to Russia in foreign 
policy makes the transition of Montenegro to NATO ranks even more 
interesting. It is likely that this development will affect Russia's fore-
ign policy towards the Western Balkans and the Republic of Monte-
negro. According to the framework drawn by all these explanations, 
the main goal of this study is to address the politics Russia pursues on 
this country in the context of Russian-NATO relations and competiti-
on, which has a strong historical background, from the time of 2016, 
when Montenegro became a member of NATO.
Keywords: Montenegro, Russia, NATO, Western Balkans, Foreign 
Policy

187 *Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 
Doktora Öğrencisi
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An Empirical Analyses of Unemployment Hysteresis: A 
Case Study of Nigeria and Turkey

Nimotullahi Abiodun Obasa188*

Abstract
This paper provides an empirical analyses of unemployment hyste-
resis taking Nigeria and Turkey as a case study using annual data on 
unemployment rate from 1991 to 2019 obtained from World Bank 
database. The traditional unit root tests Augmented Dickey-Fuller, 
Phillips-Perron and Breaking unit root tests. The results for all the 
unit root tests conducted suggest that unemployment hysteresis exists 
in Nigeria and Turkey. This implies that in both countries unemploy-
ment rates are permanently affected by shocks. Policy makers should 
therefore put this into consideration when building and implementing 
policies to regulate unemployment.
Keywords: Hysteresis, Unemployment, Unit Root Test, Shocks

188 * Bursa Uludağ University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics
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BRICS: A Viable Avenue for Turkish Economy?

Nimotullahi Abiodun Obasa189*

Abstract
Following the ongoing dispute with the United States, Turkey has 
been actively and consciously considering looking for new and more 
reliable economic partners. The BRICS - a grouping of biggest emer-
ging market economies appears high on the list of viable alternati-
ves for Turkey. Turkey has shown interest to join BRICS as the sixth 
member country. This paper attempts to analyze two intertwined qu-
estions: Is Turkey fit for membership in the BRICS? What are the 
potential benefits to Turkey of a BRICS membership?
Keywords: BRICS, Turkey, United States

189 * Bursa Uludağ University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics
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Globalization Impacts on The Rise of The United Arab 
Emirates as A New Economic Power in Middle East

Nur Fadillah190*

Abstract
This paper aims to analyze the transformation of the United Arab 
Emirates (UAE) from poor desert country into a country that is quite 
economic and well-established in Middle East region. The globaliza-
tion is the key for UAE as a opportunity to improve its economic level 
in the internatiol world. By adopting open economy policies, activa-
ting private sectors, attracting foreign investors, actively in Internati-
onal activities, and so forth help it in the globalization. In other words, 
the UAE utilezes the globalization process from an underdeveloped 
country become a developed country. As a matter of fact, the succes-
sful of the UAE can not be seperated from its effort to integrate with 
the economic system and global trade in what globalization prove-
des. Methodologically this study uses hyperglobalist perspective and 
documentation as the data collectting technique. The results of this 
study indicate that the UAE can be an example of the success of the 
globalization phenomenon which is showed by significant economic 
progress and an increase in the status of the country at the internatio-
nal level. 
Keywords: Globalization; United Arab Emirates, Hyperglobalist, 
Economic, Middle East

190 * University of Sakarya, Social Science Institute
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Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı’ndaki Deyimsel 
Birimlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması Üzerine

Nuraiym Satylkanova191*

Özet
Deyim biliminin ana sorunu, bu onun araştırma konusunun belirlen-
mesi sorunu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Çünkü dil bili-
minde, deyimin özü hakkında henüz ortak bir anlayış oluşmamıştır. 
Dil bilimciler ise genellikle deyim veya deyimsel birim terimini, bi-
leşenleri bireysel kelimeler olan birleşimlerle ilişkilendirmektedir. 
Birçok belirli bir dilin deyimsel birimlerini inceleyen dilcilerin görü-
nüşlerine göre, böyle deyimsel birimlerin ana özelliği olarak, onların 
ayrı ayrı formüle edilmişliği ve dil sisteminden kopma durumunun ol-
masıdır (N.M. Şanskiy, S.K. Kenesbayev, Ş.U. Rakhmatullayev, vb.). 
Uygur harfli OKD’nin dilinde, günümüz Türk dillerinde olduğu gibi, 
sistem dışı, birçok bağımsız deyimsel birimler bulunmaktadır. Onla-
rın da dil yapımına uymaması ise, yapımındaki bileşenlerinin yani 
kelimelerin, bağımsız kelime birimlerinde olduğu gibi kendi doğa-
sında verilmiş olan anlamı taşımamasıdır. Böyle deyimsel birimlerin 
anlamı ise onun yapımındaki kelimelerin anlamı ile çözmek mümkün 
değildir. Böylece bu makalemizin temelini Uygur harfli Oğuz Kağan 
destanında var olan deyimsel birimlerin ve mecaz anlama sahip bi-
rimlerin örneği üzerinde geniş olarak deyim bilimin anlayışı gösteril-
meye ve OKD’nin dilindeki deyimsel birimler tespit edilmesi üzerine 
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Deyim, Deyimsel Birimler, Uygur Harfli Oğuz 
Kağan Destanı, Türk Dili

191 * Eskişehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Kamu Diplomasisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve 
Önemi

Nuraiym Usmanova192*

Özet
Sivil toplum kuruluşları kamu diplomasisinin kilit unsurlarından bi-
ridir ve dış politikada da büyük bir öneme sahiptir. Son zamanlarda 
yaşanan toplumsal değişimler ile sivil toplum olgusu, ekonomiden 
politikaya, kültürden sosyal hayata kadar geniş bir yayılma alanına 
sahip olmaya başlamıştır. Bu nedenle ülkeler dış politikasında sivil 
toplum kuruluşlarını kullanarak kamu diplomasisi faaliyetlerini yü-
rüttüğü malumdur. Türkiye de bu alanda son zamanlarda çok etkin 
olmaya başlamıştır. Örneğin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) vb. kurumlar Türkiye’nin 
dış politikasında etkin bir rol oynamaktadır. Bunun dışında Türki-
ye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler yürü-
ten Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) da kamu 
diplomasisi alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada 
UDEF’in Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik 
yaptıkları faaliyetlerinin kamu diplomasisi geliştirmede yararlı olup 
olmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda UDEF’in 
yürüttüğü faaliyetleri ele alınacaktır. Araştırmada yarı yapılandırılmış 
mülakat yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum Kuruluşları, 
UDEF

192 * Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
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Kazakistan Toplumunun Dönüşümü Bağlamında Gençliğin 

Aile Değerleri

Nurbol Baibakhov193*

Özet
Bu çalışmada, Kazakistan Toplumunun sosyo-ekonomik ve kültürel 
değişimleri bağlamında gençliğin aile değerleri incelenmiştir. Aile her 
zaman insanın yaşam değerleri arasında en önemli yerlerden birini 
işgal etmiştir. Bu anlaşılabilir bir durumdur, çünkü tüm insanlar öyle 
ya da böyle bir şekilde aileye bağlı ve aile onların hayatının bir par-
çasıdır. Günümüzde bütün dünyada her alanda meydana gelen hızlı 
bir değişim sürecinden toplum hayatının en temel belirleyecilerinden 
biri olan aile kurumu da etkilenmiş ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
gelmiştir.  Aile kurumunun dönüşümü, aile ilişkileri ve aile davranı-
şının tüm yönlerini etkileyerek üreme, evlilik ve ebeveyn tutumlarını 
etkilemiştir. Bu gerçekten yola çıkarak toplumsal değişimler sürecin-
de gençliğin aile değerlerinin analiz edilmesi bu araştırmanın temel 
amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ampirik temelini, istatistik-
sel veriler; çeşitli kurumlar tarafından yürütülen sosyolojik araştırma-
ların ikincil verilerinin analizinin sonuçları; yazar tarafından Türkis-
tan (Güney Kazakistan) ilinde uygulanan “Kazak ailelerinin yapısı, 
aile-evlilik ilişkileri” başlıklı nicel araştırma verileri oluşturmaktadır. 
Bu bildiride elde edilen veriler temelinde gençlerin akrabalık, evlilik, 
evlilik nedenleri, güçlü bir aile gibi değerlere yönelik tutumları analiz 
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ailenin Dönüşümü, Kazak Ailesi, Gençliğin 
Değerleri, Evlilik, Akrabalık 

193 * Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
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Rus Diplomat İvan İvanoviç Neplüyev’in Hayatı ve 
İstanbul’daki Elçilik Görevi (1721-1735)

Nurgül Karimollayeva194*

Özet
Bu makale 1721-1735 yılları arasında İstanbul’da elçi olarak gö-
revlendirilen İvan İvanoviç Neplüyev’in hayatını ve çalışmalarını 
ele almaktadır. Konunun aydınlatılmasında arşiv belgeleri, bilimsel 
makaleler ve kitabi kaynaklardan oluşan Rusça, İngilizce ve Türk-
çe literatür kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada daha önce literatürlerde 
kullanılmamış olan bazı Rusça kaynaklar göz önünde bulundurula-
rak Neplüyev’in hayatı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diplomatik 
faaliyetleri yeniden analiz edilmeye çalışılmıştır. Bunların başında 
Neplüyev’in bizzat kendisi tarafından kaleme alınan ve bir günlük 
olarak tanımlanabilecek eseri yer almaktadır. Buna ilaveten, mevcut 
makalede bugüne kadar tarih yazımında Neplüyev’in yaşam tarzını, 
İstanbul’daki diplomatik hizmet döneminde Rus-Türk ilişkilerinin 
gelişmesindeki rolünü ve iki ülke arasındaki devletlerarası ilişkile-
re sağlamış olduğu katkısı hakkında kayda değer olgusal ve kaynak 
materyal biriktiğini görmekle birlikte eksik yönleri gidermeye çalışa-
rak bu alanda literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 
Osmanlı-Rus diplomatik ilişkilerinin tarihi seyri bir dönem özelinde 
ve İvan İvanoviç Neplüyev’in elçiliği üzerinde durulacaktır. Neplü-
yev’in kimliği, Çarlık Rusya üzerindeki tesiri, Osmanlı-Rus ilişkile-
rinde üstlenmiş olduğu rolü ve onu Osmanlı payitahtına götüren süreç 
hakkında bilgiler verilerek, diplomatik görevi dışında Osmanlı Dev-
leti’nin sosyo-kültürel ve siyasi durumu hakkındaki durumu bu konu-
larda yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedilecektir. 
 Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya, İvan Neplü-
yev, I. Petro, İstanbul

194 * Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarih Bilim Dalı, Yüksek 
Lisans Öğrencisi



180

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Kırgızistan’da Kimlik

Nursultan Adilbek Uulu

Özet
“Kimlik”, “benzerlik” ve “identity” olarak geçen kavramlar bir mil-
let kavramının yerine kullanılmaktadır. Kırgızistan bağımsızlığını 
kazandığı günden bugüne kadar kimlik sorunları üzerinde tartışma-
lar önemli yer almaktadır. Kırgızistan’da ulusal kimlik inşa sürecinin 
uzun dönemde etnik kimlik temeliyle tanımlanmaya devam edece-
ği anlaşılmaktadır. Çünkü Kırgızistan’da etnik kimliği oluşturan ve 
gündemde tutan yapılar ve kurumlar yeterince mevcuttur. Araştırma-
da küreselleşen dünyada Kırgız toplumundaki kimliğin değişmesi ve 
yeni sosyo-kültürel değerlerin oluşmasına dokunulmuştur. Aynı za-
manda kırgız kimliğinin oluşmasındaki özellikler araştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kimlik, benzerlik, Kırgızistan
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Modern Türkiye’nin Ekonomik Entegrasyonu

Nursultan Adilbek Uulu

Özet
Günümüzde uluslararası ticaret farklı şekiller ile gerçekleşmektedir. 
Bunun neticesinde şirketler başka ülkelere hazır olan malları değil 
onların yedek parçalarını da taşımaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında 
bağımsız ülkelerin oluşum çağıyken, 20.yüzyılın ikinci yarısında tam 
tersine ülkeler kutuplaşmaya başlamıştır. Bu yeni eğilim ilk başta sa-
dece Avrupada gelişip, sonradan başka bölgelere de yayılmıştır. Dün-
yadaki ekonimik gelişmeler ile birlikle Türkiye’de de 1980’dan iti-
baren dışa açık politikaları uygulanmaya başlatılmıştır. Bu değişimin 
sonucunda ihracat 1980’de 2,9 milyarken, 2003’te 47,2 milyar dolara 
ulaşmıştır. Çalışmada Türkiye’nin AB, ABD, Orta Asya ve başka ül-
keler ile olan ekonomik ilişkileri ve entegrasyonu araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Ekonomik Entegrsyon, Ekonomik İliş-
kiler, Türkiye’nin Ekonomik Entegrasyonu
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Cost and Benefit of Transportation Vehicles

Obaidullah Khpalwak195*

Abstract
As we know for our daily Origin, destination, (O.D) activities we use 
different types of vehicles for targeted travel. This travel depends on 
the type of used vehicle, which causes costs, and these costs might 
be cheap or expensive. Most of the people have limit knowledge of 
transport economic. If they were asked, they would say that just want 
to be able to travel conveniently, safely and affordably, without higher 
taxes, pollution or conflict with other road users. While publics have 
less knowledge of cost and benefit analysis (CBA) at transportations, 
we engineers should do CBA and provide them the economic type of 
transport especially to those societies where low economic growth, 
crowed, highway width and other transportation factors are effecting 
the usage of transportation vehicle types. This research purposes to 
compare two types of Public and private transportation economics at 
each 10.000 person’s usage per day. For this purpose, two analytical 
models and formulas have been used, outcome of these two models 
have been analyzed, and as result, the economic one is recommended.
Keywords: Analysis, Evaluation, Cost, Benefit, Economic

195 * Sakarya University, Sub Department Transportation Engineering Sakarya, Turkey 
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A Review of Ultrasonic Testing Techniques for Inspection 
and Monitoring of Concrete Structures

Omair Inderyas196*

Ninel Alver
Abstract
Ultrasonic testing is a nondestructive testing (NDT) method which 
employs a diverse set of techniques to generated and detected mecha-
nical vibrations or waves within materials. In modern days, the usage 
of ultrasonic testing in concrete structures is very extensive due to 
advancement of signal processing techniques, development of sensors 
and latest techniques in digital image formations. Ultrasonic testing 
is used to monitor the structural integrity or health of the structure th-
roughout its lifespan. The ability and the effectiveness of NDT using 
ultrasound method on concrete provides information about the quality 
and status of the concrete structure. With the method it is possible to 
check the structural integrity and detect voids, cracks and delamina-
tion. A review of ultrasonic non-destructive testing on concrete struc-
tures is presented in this paper to highlight the important aspects like 
signal capturing, processing and image processing in inspecting and 
monitoring concrete structures.
Keywords: Ultrasonic Testing, Pulse velocity, Pulse Echo, Ultraso-
nic Tomography

196 *   Ege University, Department of Civil Engineering, Bornova Main Campus, Izmir, 
Turkey
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Gazetecilikte Filistinli Göçmenlerin Kimliğinin Temsili: 
Ürdünlü Gazetelerinden İki Tanesini Örnekleyen Analiz 

Bir Çalışma

Omar Malkawi197* 

Audai Al-Ameer198**

Cheikh El Afia El Gharaby199***

Özet
Herkesin bildiği üzere 1948 yılında Filistin İsrail tarafından işgal edil-
miştir, o tarihten itibaren milyonlarca insan Ürdün’e mülteci olarak 
girmeye başlamıştır, Ürdün'de uzun yıllar kalmalarına rağmen ken-
di kimliklerini korumak için birkaç adım atmışlardır, ve tüm atılan 
adımlar kitle iletişim araçları tarafından tespit edilmiştir, örnek olarak 
gazetelerde bu konu ile ilgili çok yazılar ve basın raporları bulunmak-
tadır. Bu araştırma çok önceden Ürdün’e mülteci olarak giren Filis-
tinlilerin kendi kimliklerini korumak için gösterdikleri bazı çabala-
rın Ürdün gazetelerine nasıl bir şekilde yansıdığını, temsil edildiğini 
irdelemeye çalışmaktadır. Buna bağlı olarak araştırma kapsamında 
kavramsal çerçeve olarak göç nedemek, göçlerin nedenleri, göçlerin 
türleri, Ürdün'e filistinli göçleri hakkında bilgiler anlatılırken verile-
rin sunumu olarak ’’Al-Sabil’’ ve ‘’Al Arab Al Yawm’’ gazeteleri için 
söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Anlaizi yaparken de filistinli 
göçmenlerin ikiye ayırarak '' eski nesil '' ve ''yeni nesil'den bazı önemli 
ifadeleri inecelemeye çalışmaktadır. ‘’Al-SAbil’’ gazetesinde çalışan 
gazetecilerin çoğu filistin kökenli ve ‘’ Al Arab Al Yawm ‘’ gazetesi 
Filistinli mültecilerin kimliği ile ilgili yaygın bir şekilde hem fotoğraf-
lar hem de çeşitli raporları yaptığından dolayı tercih edilmiştir. Son 
olarak araştırma şu sonuca varmıştır: Filistinliler uzun zamandan beri 
ülkelerinden zorunlu olarak çıkmalarına rağmen hala onların kimlik-
lerini Filistinli olarak göstermeye çalışmaktadırlar.  
Anahtar Kelimeler: Göç, Filistinlilerin Göçleri, Gazetecilikte Göç-
menlerinin Kimliğin Temsili, Medya'da Kimlik Temsili, Içerik Analiz
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The Role of Zakat Fund on Helping of Poor & Needy (A 
Field Study of The Displaced Libyan Citizens Case Within 

Libya In Year Of 2016)

Osama Hamza200*

Abstract
Zakat is a basic duty and a one of five main pillars of Islamic religion. 
Several verses of the Qur’an deal with money spending via Zakat or 
Sadaqa (charity), as well as trade, social classes and other forms of 
Economic transactions. Islamic Economic practices are diverse and 
have distinct roles to play in the welfare of the society when aligned 
with requisite institutions such as Zakat Funds. However, limited re-
search conducted on the role of Zakat Funds in helping Internally 
Displaced People (IDPs) from both theoretical and practical sides. 
My paper investigates the role of the Libyan Zakat Fund (LZF) in hel-
ping those in need of assistance and in particular, the Libyan displa-
ced families within Libya. In the theoretical part, the paper highlights 
the role of religions especially Islam in the case of those in need IDPs. 
In the practical part paper discusses the role of LZF as an independent 
authority in helping IDPs who from Tawirgha and Benghazi cities du-
ring Summer 2016 as a case of study, and the impact of LZF activities 
on them, which made by collecting information through questionnai-
res then analysing data by using SPSS analysing program. The paper 
findings indicate that from the role of LZF is a modest role and does 
not reflect the role which should be for IDPs.
Keywords: Zakat, Zakat Fund, Displaced People, Libya
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The Effect of Fuelwood Harvesting on the Livelihood of 
Rural Household in Moyamba District Southern Sierra 

Leone

Patrick Kargbo201*

Abstract
The study was to assess the situation of fuelwood harvesting on the 
livelihood of rural households in Moyamba District southern Sierra 
Leone. With such the specific objectives were; To describe the Cha-
racteristics of rural households that depend on fuelwood harvesting in 
the research area. Assess the Knowledge of rural households on the 
climate issue. The extent to which household access climate chan-
ge-related extension services in the research area. The communities 
were selected purposively. The respondents were selected randomly. 
One hundred and fifty respondents were surveyed. The study revealed 
that 63.3% of the total population does not access extension services. 
53.3% of the total population harvest fuelwood for firewood every 
week. On the average households are spending 11 more minutes rep 
trip now to collect fuelwood, this shows that deforestation is on the 
rise. The study recommends that extension workers should receive 
training on climate change-related issues. Besides, other alternatives 
for cooking should be made available to rural households.

Keywords: Firewood, Livelihood, Household, Natural Resources, 
Income Generation, Consumption, Population, Alternatives Etc 
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Helal Yönetimi Uygulaması (Malezya Örneği)

Rabiatul Adawiyah Mohd Ramzan

Özet
Son yıllarda helal üzerine yapılan çalışmalar, sektördeki uygulayıcı-
ların yanı sıra akademisyenlerin de dikkatini çekmiştir. 2010 yılında 
dünya çapında Müslüman nüfus 1,8 milyar. 2030 yılına kadar küresel 
nüfusun %27'sini temsil eden oranın iki katına çıkacağı tahmin edil-
mektedir. Müslümanlar için dindar olmak, gıda tüketimlerinin helal 
olduğundan emin olmak da dahil olmak üzere İslam dininin tüm ge-
reklerini yerine getirmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Müs-
lüman toplum arasında büyüyen farkındalık, gayrimüslim tüketicile-
rin kabul görmesi, helal’in bir marka olarak ortaya çıkması ve helal 
gıda pazarının gelişimi ile, helal alanında helal yönetim sistemlerini 
geliştirmek için paydaşlar arasında çalışmıştır. Bunlardan birisi Ma-
lezyadaki helal yönetimi sistemi geliştirmeye çalışanlar ve bu nedenle 
"Helal yönetimi uygulamasi (Malezya örneği)" konusu gelmektedir. 
Çalışmada ilk olarak islam hukukunda helal anlamı tanııtılması, daha 
sonra islamiyette helal ve haram kavramları yer almaktadır. Sonra, 
helal yönetimi tanıtımı ve helal yönetiminin altındakı en önemli olan 
konular mesela helal belgesi, helal gıda gibi anlatılır ve sonuçta örnek 
olarak Malezya'daki helal yönetimi uygulaması yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Helal, Helal Yönetimi, Helal Yönetimi Uygula-
ması, Malezya’da Helal Yönetimi Uygulaması
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Jokowi’s Impression Management Strategy on Instagram 

during Indonesia’s Presidential Election Campaign in 2019

Raesita R. Rosadi 

S. Ikom202*

Abstract
Media plays an important tool for every candidate to construct and 
promoting their positive images in every election. In the amid of vast 
development of internet and digital media, it is not enough for presi-
dential candidate to only uses mainstream media such as television, 
radio, and printed media. In fact, now people use more digital me-
dia in their everyday live. That is why every presidential candidate 
must use the internet, especially, social media for gaining the purpo-
ses. In the 2019 Indonesia’s Presidential Election, Instagram becomes 
popular for candidates to promote their self-image. This study then 
will analyze Joko Widodo’s personal Instagram account @jokowi, 3 
months before the election.  This study shows that Joko Widodo uses 
Instagram as his front stage to build his positive image by using seve-
ral issues such as; his success in building infrastructure, maintaining 
commodity prices in the market, his concern towards Indonesian ath-
lete achievements, and his fast react to natural disasters events. He 
also builds his positive image by showing his other side as a loving 
husband and grandfather. Moreover, he also uses his closeness with 
the people to show that he is a caring leader. This study then suggests 
for the public to be more critical in reading the message of political 
campaigns in presidential candidates as it only provides positive issue 
identified as a front stage that hiding the real reality.
Keywords: Digital Media, Instagram, Political Campaign, Impressi-
on Management

202 * Master Candidate at Kocaeli University, Communication Faculty Public Relations De-
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Wonderful Indonesia Campaign as Indonesia’s Nation 
Branding: An Overview through Digital Media as 

Promotion Tools

Raesita R. Rosadi

S. Ikom203*

Abstract
Social media’s influence on purchasing decisions is on the radar of 
a multitude of industries, and the tourism industry is no exception. 
Social media today is become a tool for countries in the world to pro-
mote tourism in their countries. This phenomenon allowing countries 
to compete with each other to attract tourist from all over the world. 
Thus, every country needs a special identity and uniqueness that dif-
fer a country from another. Nation Branding is a way for countries to 
create differentiation and uniqueness than other countries in the world 
through branding. A Public Relations campaign can be done to com-
municate a nation brands that will attract business, tourism, and in-
vestment. Indonesia is one of many countries that have been started a 
nation branding campaign that called ‘Wonderful Indonesia’ in 2011. 
Head of Ministry of Tourism of Republic Indonesia Arief Yahya sta-
ted that, in 2020 Indonesia have targeted 20 million of foreign tourists 
to come to Indonesia with a projected foreign exchange earnings of 
18.5 billion US dollars (kemenpar.go.id). This study found that Won-
derful Indonesia Campaign has been communicated through digital 
media (Website, Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube). This 
study then describes the channels that has been used and optimization 
efforts that can be carried out by the Wonderful Indonesia team in 
terms of content and technical use of the campaign media.
Keywords: Nation Branding, Wonderful Indonesia, Social Media, 
Channel, Campaign

203 * Master Candidate at Kocaeli University, Communication Faculty Public Relations De-
partment, Kocaeli
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The Socio-Political and Religious Reformation in The 

Mughal Empire During the Reign of Akbar

Rahatullah Memon204*

Abstract
It is quite difficult to understand the personality of Akbar. Thanks to 
his military techniques and genius mind that brought him success. 
Unlike his predecessor, Akbar was able to enjoy the fruits of his Em-
pire. Although he got a lot of criticism from scholars on the idea of 
Din-i Ilhai, however he was able to create unity between Hindus and 
Muslims. Akbar created the Empire from chaos and tensions and re-
ached the peak of its expansion. This paper is going to focus on four 
main parts: (1) historical background, which deals with general over-
view of Mughals in Indian Sub-continent. It will give information 
about their origins and as well as how they started from central Asia 
and end up in India. (2) Akbar as Emperor: this part consists of the 
Akbar’s early life and his characteristic. It will also inform that in 
what conditions Akbar came to the Throne and how his characteristics 
helped him to become successful ruler. (3) socio-political reformati-
on: this section encompasses Akbar’s military reforms and territorial 
expansion. Besides that, this part gives information about not only 
economic and infrastructural reforms but also mentions Akbar’s fore-
ign relations. (4) Religious reforms: this section focuses on two things 
that Akbar was mostly concern with and he was mostly known for. 
First one was Sufism, which includes Chishti and Naqshbandi order 
and Akbar’s behaviour towards them. Secondly, it is Din-i Ilahi and 
its consequences.
Keywords: Akbar, Din-i Ilahi, Indian Sub-continent, Miltary, Mug-
hal, Ottoman and Safavids, Religion
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The Influence of Health Education by Using an Audio-Visual 
Method on First Aid Knowledge in Students Who Experienced 

Syncope in Deli Tua 1 State High School in Indonesia

Rahmah Rahmah205*

Wardani Nasution206**

Abstract
The problem of Research: An increasing number of syncope cases 
was found in several schools in Indonesia with an average of 16-20 
reported cases. This issue of handling the syncope case becomes the 
focus area of this research. So, it is an urgent case to examine the 
student's knowledge about syncope and also to change people's per-
ception of a better condition. The purpose of this study is to determi-
ne the influence of health education by using audiovisual methods 
concerning syncope first aid to students in Negeri 1 Deli Tua State 
High School in Indonesia. The methodology used in this research is 
Pre-Experimental with the One Group Pre-Test Post Test research 
design. The subject group was observed before the intervention by 
giving a pretest. Then are observation was conducted to determine 
the effect of the treatment given. Also, the sampling technique used is 
Systematic Random Sampling towards 65 students as the sample. The 
result obtained from this study using the Wilcoxon test (The Signed 
Rank Test) is a significant value of 0.013 <0.05. The conclusion of 
this study indicates that there is an influence of health education by 
using audiovisual methods concerning syncope first aid to students in 
Negeri 1 Deli Tua State High School in Indonesia.
Keywords: Syncope, First Aid Knowledge, High School Students, 
Deli Tua
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Endonezya`daki Kamu Spotu ReklamlarınınÇocukların 

Psikolojisine Etkisi (Save The Children Sosyal Kampanya 
Örneği)

Raihan Nusyur207*

Özet
Devletten bağımsız çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) sosyal 
konuların savunulması, çocukların korunmasında çok önemli bir role 
sahiptir. Yayınlanan kampanya aracılığıyla sivil toplum örgütleri, 
STK'lar çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında halkın bilinçlen-
dirilmesine katkı sağlamaktadır. Kampanya, sosyal reklamlar ile he-
def kitle üzerinde tutum ve davranış değişimi amaçlamaktadır. Kamu 
spotu reklamları sosyal kampanya içeriğiyle sosyal pazarlamanın bir 
örneğidir. Bu bağlamda sosyal pazarlamanın amacına paralel olarak 
son yıllarda kamu spotu reklamlarının artış gösterdiği görülmektedir. 
Kamu spotu reklamları ile bireylerde sosyal bilinç arttırılmaya çalışıl-
maktadır. Endonezya'daki çocukların sorunlarına odaklanan STK’lar-
dan biri Save the Children`dir. Bu çalışmada, Endonezya`da çocuk-
ların Save the Children kampanya araçlarında nasıl temsil edildiğini 
görmek için görsel çerçeve analizi kullanılmaktadır. Save the Child-
ren kamu spotu reklamlarının çocuk psikolojisine etkisi incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kamu Spotu Reklamları, Sosyal Kampanya, 
Save the Children, Çocuklar Psikolojisine Etkisi
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Metamorphosis of Indian Culture into Islamicate 
Civilization

Rajeev Kumar

Abstract
There are scholars of history who understand Islamic conquest in In-
dia as “invasion”. However, I problematize it and call it “civilizational 
expansion” or “civilizational movement” rather than invasion. India 
has had a strong relation with Arab world since its antiquity. There-
fore, there has been a strong and frequent move of culture. This way 
the early civilization had been supporting Arabian world with cultu-
ral exchange. However, later when the emergence of Islam brings an 
influential socio-cultural change in India that is still prevalent was 
not something strange for India. Specifically, the Abbasid caliphate I 
find as a significant era and long cultural contact it established with 
India, which lasted for several centuries. This paper is a Civilizatio-
nal approach rather than religious and sketches the metamorphosis of 
Indian culture into Islamicate civilization. However, this civilization 
had Islam as its foundation. The Islamicate civilization reached its 
zenith in the Abbasid period. As a concept civilization, I understand 
that it is a bigger picture in terms of society, which expands, connects 
people, feeds the needs of humankind and organizes societies into 
socially and politically well-defined groups with collective work to 
improve conditions of life in terms of communication and human ne-
eds. Most historians have portrayed the Islamic conquest in India as 
“invasion”. However, I look upon those conquests differently and use 
civilizational expansion rather than the word invasion. Islam brings a 
new social order in the large hemisphere, which was developed form 
Indian culture into Islamicate Civilization.
Keywords: Transmutation, Civilization, Hodgsonian, Islamicate
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Gender and Migration: The Development of Female 

Migration in the Arab Countries

Rami Ahmed Abdulkarem Alademi

Abstract
In a small village in one of the poor Arab countries, a woman was 
giving birth to a child, and the eyes of parents were watching the 
type of this child, hoping that the fetus would be a male, to grow and 
help his father in work, or perhaps he could travel to high incomes 
neighboring countries, so that he could contribute to support this poor 
family. but unluckily , the fetus was female, The family was disap-
pointed because the female would be a burden on her parents, she 
cannot work and earn money, she will not be able to migrate alone, 
even if she was educated. Unfortunately, this was the case of some 
Arab families in the past, and the short view the female affected many 
areas, especially migration and work. In this paper, we will talk about 
the ideological changes that contributed to raising the level of aware-
ness in Arab culture regarding women in general, and Arab women's 
migration especially. Where the last decades witnessed a major trans-
formation in the field of immigration in the Arab world, the number 
of women immigrant increased at a high rate, which helped change 
the Arab culture with regard to female migration, and give them more 
prominent freedom in deciding their fate, and going to the destinati-
ons they wanted.
Keywords: Migration, Gender, Migration Decision, Feminism, Gen-
der Inequality, Arab Region
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VR Technology as an Architectural Representation Tool for 
Better Spatial Understanding: Evaluation of Best Practices

Rana Tanbour208*

Abstract
Over the past few years there has been an obvious and continuous 
change in the architectural design current demands, especially with 
the high technological lifestyle we are facing. Architectural repre-
sentation tools were invented to improve the user’s (client) spatial 
understanding and perception to the design, such as 3D programs, 
animation, and models. But these solutions have its own limitations; 
it can transfer the image but without the feeling or the scale! VR (Vir-
tual Reality) or VW (Virtual World) have been started to exist since 
1980, but was more applicable recently, especially in the architectural 
world. VR solution offers the user/client a more reliable design expe-
rience in comparison of other solutions. This paper evaluates the use 
of VR technology within the design process, focusing on improving 
user’s spatial understanding, against the normal 3D rendering prog-
rams. Using qualitative methodology; exploring the best practices in-
ternationally (in-direct interviews) and locally (direct interview) with 
architectural companies that uses VR as a representation tool. This 
paper also tries to answer the main question, why VR as a tool is still 
not that common within architectural field. 
Keywords: Spatial Understanding, Spatial Representation, VR Tech-
nology
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Peace at Home or Peace in The World (?): Alternative 
Views toHow Indonesia Should Treat Their Ex-ISIS 

Citizens in Syria
Rizqan Kamil209*

Muhammad Fahmi Fauzi210*

Abstract
The year of 2019 was hard on Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), 
they lost their main territories and suffer from collapsing until finally 
lost their leader, al-Baghdadi, by US attack late October 2019. The 
situation led to the escape of thousands of their ex-members that cur-
rently stranded in several different refugee camps in Syria, among the 
thousands several hundred are Indonesian citizens. On February 11th, 
2020, the Indonesia government decided to not taking back all 689 In-
donesian citizens that previously involved in the mentioned terrorist 
organization. This decision was taken under the pretext of preventing 
radical ideas to develop in Indonesia’s soil and ensuring the safety of 
Indonesian people from the threats of terrorism. Within this paper, we 
would like to counter Indonesia’s decision by assessing the situation 
through the concept of international law and international security. 
According to the Universal Declaration of Human Rights and 1961 
Convention on Reduction of Statelessness, every country should pre-
vent its citizens from being stateless, thus Indonesia is in no position 
to reject its citizens and must assist them to get back to their country. 
Using the notion of international security, it is theoretically more be-
neficial for Indonesia to take their citizens back, rejection may lead 
to more dangerous retaliation by the abandoned citizens and could 
possibly cause bigger harm in their current state. This paper will try to 
offer alternative viewpoints as to the current Indonesia’s policy.
Keywords: Statelessness, ex-ISIS, Indonesia, International Law, Se-
curity
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Kare En-Kesitli Betonarme Kolonlarda Enine Donatı 
Aralıklarının ve Eksenel Yük Değişiminin Moment-Eğrilik 

İlişkisine Etkisi

Rohullah Jamal211*

S. Bahadır Yüksel212**

Özet
Betonarme elemanların eğrilik sünekliğinin doğru tahmini, sismik 
yükler altında binaların kapasitesinin güvenilir bir tahminini sağladı-
ğı için her zaman çekici bir çalışma konusu olmuştur. Bu çalışmada; 
malzeme modelinin, eksenel yükün ve sargı donatı oranının betonar-
me kolonların davranışı üzerindeki etkisi analitik olarak araştırılmış-
tır. Kolonların tasarımında, beton sınıfı C30 ve donatı sınıfı B420C 
olarak alınmıştır. Bu amaçla, 5 tip toplam 25 adet farklı parametrelere 
sahip olan kare en-kesitli betonarme kolon tasarlanmıştır. Kolonların 
davranışı, malzemelerin doğrusal olmayan davranışları göz önüne alı-
narak moment-eğrilik ilişkililerinden elde edilmiştir. Kolon kesitleri-
nin tasarımında sargılı ve sargısız beton modeli kullanılmıştır. Analiz 
sonuçları kullanılarak akma ve kırılma durumunda moment-eğrilik 
değerleri, eğrilik sünekliği ve etkin rijitliği elde edilmiştir. Analiz so-
nuçlarından farklı parametrelerden elde edilen verilerin sonuçları Tab-
lolar halinde sunulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Kare kesitli 
kolonların davranışı, eğrilik sünekliği, etkin rijitliği, akma ve kırılma 
momentlerinin değerlerinden yararlanarak yorumlanmıştır. Tasarla-
nan betonarme kolon kesitlerde, farklı parametrelerin moment eğrilik 
ilişkisi, sünekliği ve etkin rijitlik üzerindeki etkisi hesaplanarak kar-
şılaştırılmıştır. Eksenel yükün ve sargı donatı oranının değişiminin, 
betonarme kolonların moment-eğrilik davranışı üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğunu gözlemlenmiştir. Çatlamış kesitin etkin rijitliği 
sabit olmazsa da, sargı donatı oranı ve kesit üzerine etki eden eksenel 
yük gibi parametrelere bağlı olarak değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Moment-Eğrilik, Akma Momenti, Kırılma Mo-
menti, Doğrusal Olmayan Davranışı, Sargısız Beton, Sargılı Beton, 
Eğrilik Sünekliği Ve Etkin Rijitliği
211 * Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühen-
disliği Bölümü, Konya, Türkiye E-Posta: jamal.rohullah@gmail.com
212 ** E-Posta: sbyuksel@ktun.edu.tr
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Betonarme Kare En-Kesitli Kolonların Şekil Değiştirme 

Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması

Rohullah Jamal213*

S. Bahadır Yüksel

Özet
Yapısal elemanların deprem performansının belirlenmesi için bu ça-
lışmada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’de kare en-kesitli 
betonarme kolonlar için öngörülen şekil değiştirme esaslı hasar sınır-
ları analitik olarak incelenmiştir. Gerçek malzeme davranışları esas 
alınarak elde edilen momenti-eğrilik ilişkilerinden kolon kesitlerinin 
elastik ötesi davranışları incelenmiştir. Şekil değiştirme değerleri 
TBDY 2018’de tanımlanmış olan Göçmenin Önlenmesi (GÖ), Kont-
rollü Hasar (KH) ve Sınırlı Hasar (SH) performans seviyeleri için he-
saplanmıştır. Betonarme kolonlar için göz önüne alınan üç ayrı hasar 
sınırı ve bu hasar sınırlarına karşı gelen birim şekil değiştirme değer-
leri incelenmiştir. İlgili yer değiştirme taleplerine karşılık gelen kolon 
hasarları gözlemlenmiş ve hasar sınırları değerlendirilmiştir. Betonar-
me kolonlarda farklı performans düzeyi için beton ve donatı çeliği 
birim şekil değiştirmeleri ve plastik dönmeleri hesaplanarak perfor-
mans düzeyleri araştırılmıştır. Kare en-kesitli betonarme kolonlarda 
uygulanan eksenel yükün artırılması ile akma dönme açılarının ( ) 
arttığı fakat göçme öncesi ve kontrollü hasar dönme açılarının (  
ve ) azaldığı gözlenmiştir. Kare en-kesitli betonarme kolonlarda, 
enine donatısı aralıkların azalması ile akma dönme açılarına ( ), KH 
ve GÖ performans seviyesi beton birim kısalmasına (  ve ) 
ve KH ve GÖ performans seviyesi dönme sınırlarına (  ve 
) etkili olduğunu gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Moment-Eğrilik, Performans Düzeyi, Hasar Sı-
nırları, Birim Şekil Değiştirme Sınırları, Plastik Dönme

213 * Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühen-
disliği Bölümü, Konya, Türkiye
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Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Üniversite Mezunları 
Arasında İşsiklik Nedenleri

Mohammad Ehsan Sadiq

Abstract

This study aims to examine the causes of unemployment among the 
university graduates in developing countries. Unemployment is a 
major problem in almost all countries of the world, hawever it is a 
more serious problem in developing countries. There are more than 
130 developing countries, which makes up almost two thirds of the 
world's countries. Among the various economic problems that these 
countries are facing to, not being able to find a job is one of them. 
Unemployment can be seen across different age groups in these count-
ries, nevertheless one of the most common types of unemployment is 
among young people graduating from universities. Young people in 
developing countries join universities with great hope and continue it 
with several difficulties, unfortunaltley after graduation most of them 
are unable to find a job. Of course, there are different reasons behind 
their unemployment, However our findings from eight developing 
countries indicate that, there are some common causes in these count-
ries. Some factors such as poor English language skills, differences 
in expectations from employers and graduates, less communication 
skills, inadequate technical knowledge of the field course, low wages, 
gender discrimination and university prestige can be counted as com-
mon causes. Interestingly, the findings do not indicate the existence of 
a negative relationship between education and unemployment, even 
the existence of a positive relationship in some developing countries 
have been noticed .

Keywords: Developing, Unemployment, University, Graduate, Skill
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FSI and Thermal Analysis of a single Piezofan in 

Longitudinal Channel

Salim lbrahim 214*Hasan

Serhan Küçüka215**

Mehmet Akif Ezan216***

Abstract
The conventional cooling methods typically consist of air-cooling pro-
cesses, which involve various types of heat sinks in free and forced 
convection, becomes inadequate to meet the cooling requirements 
with high performance, compact size, and increased heat generation 
advanced electronic devices. The main aims of this investigation are 
to analyze the flow and heat transfer of a single horizontally orient-
ed piezofan oscillating transversally to longitudinal channel airflow, 
to show its applicable to achieve a successful thermal management on 
a flat heated surface in compact electronics components. The analysis 
was performed on a 2D-laminar flow model, by combining the cantile-
ver motion analysis with fluid flow and heat transfer using COMSOL 
Multiphysics software. The model based on the finite element meth-
od (FEM) is determined using an Arbitrarily Lagrange-Euler scheme 
(ALE) in Fluid-Structure-Interaction (FSI) analysis. The cooling per-
formance of piezofan is computed by evaluating the average convec-
tive heat transfer coefficient at the heated section of the channel surface 
with inlet flow velocity (uin=0.1m/s). The results have shown the high 
performance of these fans compare without piezofan flow condition, 
and the best performance was obtained at which the moving tip of the 
fan at the middle of the heated surface and the stationary position at a 
minimum height (G=7mm) from the heated surface. 
Keywords: Piezoelectric Fan, Electronic Cooling, COMSOL Analysis

214 * Department of Mechanical Engineering Mosul University, Mosul, Iraq E-Mail: medi-
ansalim@gmail.com
215 ** Department of Mechanical Engineering Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey 
E-Mail: serhan.kucuka@deu.edu.tr
216 *** E-Mail: mehmet.ezan@deu.edu.tr



B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri

201

Farsça’ da Türkçe Ödünç Sözcüklerde Ses Değişimler

Samaneh Kamyab217*

Özet
Dilin kapsamı ve boyutu zamanla değişmektedir. Farklı dillerin ana 
özelliklerinden biri de sözcük ödünçlemedir. Ödünç alınan sözcükle-
rin köklerini ve ilgili konuları tanımlamak dilbilimin önemli konuların 
arasındadır. Her topluluk diğer topluluklarla iletişim nedeniyle deği-
şir. Topluluklardaki değişiklikler aynı zamanda dilde ve ödünç alınan 
sözcüklerde de yansıtılmaktadır. Ödünçleme, bazen Farsça, Türkçe, 
Arapça dillerinde olduğu gibi komşu ülkelerde konuşulan diller ara-
sında ya da kaynak dilden hedef dillere yeni kavramların girmesi ne-
deniyle çok dilde gerçekleşebilir. Farsça ve Türkçe, uzun bir etkileşim 
geçmişi olan eski diller arasındadır. Farsça’ da Türkçe sözcükler ve 
Türkçe’ de Farsça sözcüklerin tarihi, bu dillerin etkileşiminin uzun 
tarihini ima eder. İran ve Türkiye arasındaki kültürel, dini, coğrafi, 
edebi ve sosyal iletişimden dolayı, her iki dilde de çok sayıda sözcük 
alışverişi görülebilir. Bu araştırmada, öncelikle Türkçe ve Farsça ses 
yapılarını özetlemekte, sonra ödünçleme ile ilgili yaklaşımlar açık-
lanmaktadır. Bir sonraki bölümde, her iki dilin ödünç aldığı dönemler 
ve türler anlatılmakta, son olarak da Farsça ödünç sözcükler içinde 
değişiklikler ve uyarlamalar açıklanmaktadır. Bu çalışma, Farsça’ da 
ödünç alınan sözcüklerdeki değişimleri ve uyarlamaları araştırmayı 
ve tanımlamayı amaçlamaktadır. Ancak, Farsça’ da çok sayıda Türkçe 
ödünç sözcükler kullanıldığı için, bu çalışmada sınırlı sayıda sözcük 
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Farsça, Türkçe, Ses Değişimleri, Ödünç Söz-
cükler, Ödünçleme

217 * Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafiya Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Ankara
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Türkçe Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Ad Sözcükleri Mi 

Daha Sık Kullanılır Yoksa Yüklem Sözcükleri Mi?

Samaneh Kamyab218*

Mahnaz Amani219**

Özet
İlk dil edinimi üzerine yapılan araştırmalara göre, ad sözcükleri yük-
lem sözcüklerinden daha erken edinilmektedir. Bununla birlikte, bu 
olayın evrensel bir olay mı yoksa dile özgü bir olay olduğunu iddia 
eden tartışmalar bulunmaktadır. Bu araştırma, bu konuyu Türkçede 
incelemek amacıyla Türkçe okul öncesi çocuk kitaplarında ad sözcük-
leri ve yüklem sözcüklerinin sıklığını araştırmayı amaçlanmaktadır. 
Bu amaçla, yazar tarafından erişilebilen kitapçılarda arama yapılarak 
5 Türkçe okul öncesi kitap seçilmiştir. Kitapların teması, duygular, 
hayvanlar, çocuklar gibi temel kavramlarla ilgiliydi; kitaplar içerik 
bakımından analiz edilmiştir. Bu amaçla içerik analizi yaklaşımı kul-
lanılmıştır. Ad sözcükleri ve yüklem sözcüklerinin kullanımı arasın-
daki farkın anlamını araştırmak için istatistiksel testler kullanılmıştır. 
Frekans, frekans yüzdesi ve sütun grafiği gibi istatistiksel indeksler 
kullanılmıştır. Sonuçlar, incelenen kitaplarda ad sözcükleri ve yüklem 
sözcüklerinin sıklığı neredeyse bezer bir oranda olduğunu göstermek-
tedir ve bu bulgu Türkçenin zamir düşüren yapısıyla açıklanabilmek-
tedir. Bu araştırmanın bulgulara göre, çocukların kitaplarının içeriğini 
anlayabilecekleri için okul öncesi çocuk kitaplarında basit adlar ve 
eylemler kullanılması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ad Sözcükleri, Yüklem Sözcükleri, Ad Hamlesi, 
Okul Öncesi Çocuk Kitapları, İlk Dil Edinimi
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The Role of Attachment Style of Mother with The Child in 
Experiencing Fear of Intimacy in Late Adolescence

Samela Imeraj

Abstract

The impact that the first attachment figure nurtures us in infancy is 
reflected through the special treat of this relationship at other equally 
important moments in our lives such as building an intimate relation-
ship. Based on the attachment style we create during infancy with 
the main figure, is reflected the way we build / experience a certain 
relationship.

Depending on the topic, the purpose of the study is: “Understanding 
the relationship between attachment styles and fear of intimacy among 
young people aged 21-24”. The sample consists of 150 subjects, of 
which 95 are female students and 55 are male students. All are stu-
dents of the faculties of the “Luigj Gurakuqi” University of Shkodra. 
Students are part of the cycle of professional and scientific master 
studies of the first and second year, respectively 21 to 24 years. The 
study is quantitative and are used two instruments to collect data. The 
study showed that fear of intimacy correlates significantly only with 
avoidant attachment. Study indicated that fear of intimacy correlates 
significantly only with avoidant attachment. They have a positive re-
lationship that implies that increasing one variable increases the other 
strong at r = 0.01. The other two relationships of fear of intimacy are 
not significant, though they are positive. But the instrument with the 
three degrees of attachment is a suitable predictor of intimidation be-
cause it explains a significant amount of variance, 25.8%.

Keywords: Attachment Style, Fear, Relationship, Intimacy, Late Ado-
lescence
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Voicing for Self: The Rohingya’s Countering to Myanmar’s 

Narratives

Sariful Islam220*

Abstract
This study investigates the agency of the Rohingya in speaking for 
themselves and countering the narratives of the Myanmar government 
on the Rohingya issue. The research question - How can the marginal 
community like Rohingya speak for themselves through their own 
media? - has been addressed by employing the insights of Subaltern 
Studies on the agency subaltern group and subjugated knowleges 
method, a discourse analysis method, as a research method. The Ro-
hingya media, specifically The Rohingya Post, which has been taken 
up as a case study for this study, present the Rohingya community 
facing the risk of extermination in Myanmar. Through providing a 
description of the events, presenting historical facts, analysing the po-
litics of particular policies and actions of Myanmar government and 
its proxies, The Rohingya Post destabilize and challenges the narrati-
ves of the Myanmar government. 
Keywords: Rohingya, Rohingya Media, Genocide, Narratives, Framing 

220 * Research Scholar at the Department of International Relations at the South Asian Uni-
versity, New Delhi. E-Mail: sarifmcjdu@gmail.com
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Türkiye ve Afganistan Anayasası Hakkında Karşılaştırmalı 
Bir Çalışma: Vatandaşların Hak ve Özgürlüklerinin 

Vurgulanması

Sayed Nasim Bahman221*

Özet
Bu çalışma, Türk ve Afgan anayasaları arasındaki karşılaştırmayı in-
celemektedir. Bu makalenin, ana odağı, iki ülkenin anayasalarında 
vatandaşların hak ve özgürlüklerinin karşılaştırmalı bir çalışmasıdır. 
Anayasa, modern dünyada demokrasinin gerçekleşmesi için bir ön 
koşul olarak kabul edilmektedir. Bir yandan anayasa, bir ülkede kamu 
iktidarının siyasi ilkelerini, yapısını, hiyerarşisini, konumunu ve sı-
nırlarını tanımlar, diğer yandan ülke vatandaşlarının haklarını belirler 
ve garanti eder. Öyle ki bireylerin ve azınlıkların hakları korunmak-
tadır. Türk ve Afgan anayasaları üzerine yapılan bu karşılaştırmalı 
çalışma, iki ülkenin anayasalarındaki küçük farklılıklara rağmen, iki 
ülkenin anayasaları arasında birçok ortaklığın olduğunu açıkça gös-
termektedir. Türk ve Afgan anayasaları arasında, özellikle sivil ve si-
yasi haklar, ekonomik, sosyal, kültürel ve yargı haklar dahil olmak 
üzere vatandaşların hak ve özgürlükleri ile ilgili konularda önemli 
benzerlikler bulunmaktadır. Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, 
Türk ve Afgan anayasaları nispeten demokratik içeriğe sahip olmala-
rına rağmen, henüz tam olarak demokratik değildir. Buna göre, Türk 
ve Afgan anayasalarının ile demokratik standartları arasında tam bir 
uyum yoktur.  Dolaysıyla, Türk ve Afgan anayasalarında eksik nokta-
lar olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Anayasa, Vatandaşların özgürlüğü, Demokrasi, 
Türkiye ve Afganistan

221 *Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
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An Analysis of The Opportunities and Challenges of Afghan 

Immigrants in Turkey

Sayed Rafee Hashemi222*

Abstract
Migration as an Impact Event in Social Developments Economic, Po-
litical, in Afghanistan Migration has not Only Emerged as a Phenom-
enon Rather, it has Become a bitter Reality for The Afghan People 
Due to the Unfavorable Context Political and Security Situation In 
Afghanistan. The Continued War in Afghanistan More than a Few 
Decades Thousands of Afghans have Migrated to Countries Around 
the World .The Migration of Afghans is also Internal and International 
Migrations There have been it Legally and Illegally Taken and Con-
tinues Turkey is a Special place Strategic Geoeconomic and Transit 
Positions it is Located Among Asian Countries  .Especially for Afg-
hans Who Want to go to European Countries Each Year Thousands 
of Refugees Migrate to Turkey for its Purposes. Afghans Living in 
Turkey it has also had Opportunities and Challenges Opportunities 
Such as Study opportunities Employ Investment it Can be Mentioned 
Challenges Like not having a Kimlik no Work Permit Lack of He-
alth Insurance and Other Challenges Were Reminded.The Purpose of 
Writing this article is to Show The Migration of Afghans to Turkey 
By Analyzing the Situation for Immigrants, Their Opportunities and 
Challenges During the Migration are Examined and by both Descrip-
tive-Analytical Methods Used in this article its Analysis Approach 
is based on The use of Related Immigration Theories Ravenstein's 
Theory of Repulsion and Gravity a New Security Theory has been 
Used in Immigration Data Collection From International Immigration 
Organizations and Library and field area Used.
Keywords: Migration, Afghans, Challenges, Opportunity, Turkey
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Günümüzde, Savaş Sonrası Kentsel Yeniden Yapılanma 
Deneyimlerinden Bazı Binaların Değerlendirilmesi Örnek: 

Halep Kenti

Seba Hasan

Özet
Savaş ve silahlı çatışmalar sonucu, özellikle savaş teknolojisindeki 
ilerlemeler, çok sayıda insan yaşamının kaybına neden oluyor. Yıkım 
sadece bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına zarar vermek-
le sınırlı kalmıyor, aynı zamanda silahlı çatışmalar nedeniyle kısmen 
veya tamamen zarar gören ya da yıkılan kentsel mimari yapılara da 
zarar veriyor. Bu tehlikeyi olabildiğince ortadan kaldırmak için ulusal 
ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla STK'lar düzeyinde kültürel mi-
rasın korunmasına yönelik anlaşmalar yapılmıştır; tabi ki savaşan ta-
raflar arasında uzlaşma şartıyla. Savaş sonrası yeniden yapılanma ça-
lışmalarına  başlamadan önce planlama çok önemlidir. Bu makalede, 
Halep'teki Eski Kent'te silahlı çatışmalar sırasında ve sonrasında res-
torasyon çalışmalarından örnekler verilecektir. Eski Halep'teki sava-
şın neden olduğu son yıkımdan sonra, yeniden yapılanma ve restoras-
yon çalışmaları dağınık bir şekilde başlamış, bu da bazı tartışmalara 
ve sorulara yol açmıştır. Yeniden yapılanma ve restorasyon sürecinde 
incelenecek örnekler mimari örneklerdir, hepsi toplum için ruhsal açı-
dan önemlidir. Sunulan örneklerin bir karşılaştırması ve analitik çalış-
ması yapılacaktır. Böylece, yeniden yapılanma ve restorasyon süreci 
teknik temellere dayanıyor mu değil mi? Bazı kuruluşlar tarafından 
desteklenmesine rağmen, bu mimari yapılarda deformasyonlara ne-
den oldu mu? Bunlar basit mi yoksa karmaşık mı? Bu deformasyonlar 
gerçekten yıkımın kendisinden daha mı tehlikeli? Çalışmalar ne kadar 
başarılıydı? Bu süreçte destek veren kimdi? Verilen emekler nelerdir?  
Katkıda bulunan İnsan kaynakları kimdir? Küresel bir örnek model 
olabilir mi? soruları gibi bazı soruların tartışılmasına yol açacak.
Anahtar Kelimeler: Savaş - Silahlı Çatışmalar- Halep'teki Eski Kent 
-Yeniden Yapılanma- Restorasyon
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Country -Of -Origin (COO) Effect: Empirical Analysis on the 
Impact of Country of Origin, Product and Product Attributes 

on Ethiopian Consumers Evaluation of Turkish Products

Sebahudin Kedir Seman

Abstract 
Globalization has created an opportunity for consumers for cross-bor-
der trade where consumers can access various products produced 
by different countries without geographical, economic, and political 
boundaries. Dynamic change in the use of technology are becoming 
the main actors of accelerating international trade. The purpose of this 
study is to examine the impact of country of origin (COO), product 
and product attributes on Ethiopian consumers evaluation of Turkish 
products. In order to accomplish the above objectives, a set of ques-
tionnaires were developed and completed by 292 respondents. Tur-
key and Turkish products are taken under considerations as Origin 
countries and products. The Result shows that Ethiopian consumers' 
general purchasing intent or attitude towards a product is influenced 
by the COO. Generally, COO has a greater influence on price and a 
relatively strong relationship between price and COO. Ethiopian con-
sumers have a high and positive perception of Turkish products and 
product attributes. The contribution of this study is to integrate the 
concepts of consumer attitude into the country and examine the effect 
of the COO on the purchasing decisions of domestic and foreign pro-
ducts. Here, the effect of the country of origin is studied generally and 
exclusively about perception of Turkish products and there is lack of 
categorization of special product or product group investigations. For 
future research, it may be better to examine whether existing findings 
are being applied to a wider product range, product catagories and 
countries including countries that are high level of trade intruction 
with Ethiopia.
Keywords: Country of Origin, Ethiopia, Ethiopian Consumer, Tur-
key, Turkish Products 
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Exchange Rate Fluctuations and the Balance of Payments: 
Evidence from Turkey

Shahid Mahmood Waqar223*

Abstract
This study examines the relationship between exchange rate changes 
and the BOP of Turkey. While utilizing quarterly data ranging from 
2000: Q1 to 2019: Q4, the study employs ARDL approach to estimate 
the long run and the short run relationship between the mentioned 
variables. To make it sure that none of the series are I (2), the study 
uses Augmented Dickey Fuller and Phillips Perron tests for unit root 
testing of the series. Data are taken from the Central Bank of the Re-
public of Turkey (CBRT) and TURKSTAT databases. The study used 
bound cointegration testing approach to check for the existence of the 
long run relationship between the variables. The findings indicate that 
exchange rate and openness are insignificant in the long run, while 
CPI, real GDP, and IR were found to be statistically significant. Whe-
reas the exchange rate, CPI, and real GDP are the factors significantly 
influencing the BOP in the short run. 
Keywords: Turkey, CBRT, GDP, CPI
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False Friends Between Turkish And Urdu Languages

Shams Aghaz224*

Şahru Pilten Ufuk

Abstract
Looking at the history of Turkey and India, there are many relati-
ons between them on the basis of their similarities, partnerships and 
affinities. These relations are to hold old history of the countries as 
well as new history. Historically and geographically both countries 
are extremely influenced by culture and origin of each other specially 
in terms of languages. Relations between Turkish and Urdu are an-
cient and have been going on for years. Both communities are strong, 
popular and special on history pages. Despite being part of different 
communities, very similar and common relations and connections are 
being seen in their culture and languages. Urdu language, that comes 
from Aryan languages is called as Hindi, Hindavi and Dehelvi. In the 
result of these connections and commonalities between Turkey and 
India, there have been so many changes along with common words in 
their languages. In this study I will be discussing one of those changes 
are happened in these languages. For example, when we look at some 
of Turkish or Urdu words like Pencere, Teklif, Serseri, these words 
can be the same in appearance, but their meanings are totally different 
from each other. Pencere is used for Window in Turkish but in Urdu 
its used for Cage. In this study, 33 Urdu words that are similar to 
Turkish but having the different meanings are examined singly. The 
present study is examined on the book ‘’Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu 
Sözlük’’ written by Ahmet Bahtiyar Eşref, Celal Soydan. Moreover, 
words are also examined etymologically.
Keywords: Turkish, Urdu, False Friends, India, Turkey

224 * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancılar için Türkçe Öğretimi Bö-
lümü
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Synthesis and Studies of Biological Activity of Some New 
Selective Cox-2 Inhibitor

Mohammad Musa Shirzad

Abstract
In this study we focus to develop new selective cyclooxygenase-2 in-
hibitors, a series of novel aryloxymethyl thiosemicarbazide, 1,3,4-thi-
adiazole and 1,2,4-triazole-5-thione derivatives were designed. Mole-
cular modeling studies with COX-2 enzyme were performed by using 
MOE program. As a result of the docking studies on COX-2 enzyme, 
it was observed that the Compound 2b is fitted and interacted with 
the hydrophobic parts in the active pocket of COX-2, Val349, Tyr355, 
Leu359 and Leu531.Their COX-1/COX-2 inhibitory activities were 
evaluated in vitro, using NS-398 and indomethacin as reference com-
pounds. Compounds possessing methyl group (2b) on the naphthyl 
ring, methylene group and thiadiazole moiety exhibited highly COX-
2 inhibitory selectivity.
Keywords: Cyclooxygenase, Thiadiazole, Triazole, Molecular Doc-
king, Inflammation
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Yabancı Dil Öğretiminde ve Anadil Ediniminde “Kritik 

Dönem”

Sibel Kurshumliu225*

Özet
Dil canlı bir varlıktır ve sürekli değişim göstermektedir. Birey ana-
dilini bilinçsiz bir şekilde aile yakınları tarafından öğrenmekteyken, 
zamanla ikinci bir dile ihtiyaç duyup bilinçli bir şekilde kendi istek 
ve arzusuyla öğrenmektedir.  Özellikle günümüzde siyasi, ticari, eko-
nomi ve eğitim alanıyla beraber teknolojinin de gelişmesiyle milletle-
rin farklı kültürleri tanımalarına ve diğer milletlerle etkileşim halinde 
olmalarını sağlamıştır. Geçmişten kıyasıyla günümüzde yabancı dil 
öğrenme ihtiyacının önem kazanmasıyla bu konu hakkında araştırma-
larda ciddi bir yol kat edilmiştir. Anadilin öğrenme yöntemine odak-
lanarak yabancı bir dilin de aynı yöntemler doğrultusunda öğrenmesi 
yönünde araştırmalar yapılmıştır. Bu nedenle araştırmacılar insan be-
yinin yapısını incelemişlerdir. Yapılan araştırmalar neticesinde bire-
yin bir dili en etkili bir şekilde öğrenmesi için belirtilen zaman olarak 
adlandırılan kritik dönem dikkat çekmiştir. Kritik dönem çocuklarda 
3 (üç) yaşından itibaren ergenlik dönemine kadarki süreci kapsamak-
tadır. Ayrıca kritik dönemin dil edinme/öğrenme sürecindeki etkisi ele 
alınmıştır. Bir derleme çalışması olup, beyinde yaşanılan değişikliler, 
kişinin yaşı ve bulunduğu ortamın dil öğrenimine etkisi araştırmacı-
ların çalışmaları ve teorileri incelenmiştir. Bütün bu incelemeler farklı 
kaynaklardan yararlanarak detaylı bir şekilde toplanmış ve konu hak-
kında öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dil, Anadil Edinimi, İkinci Dil Öğrenimi, Kritik 
Dönem, Yabancı Dil

225 * Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Bölümü, Bursa
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Somali-Türkiye İlişkileri Bağlamında Mezun Öğrencilerin 
Rolü

Sirad Jafar Mohamed226*

Mohamud Mohamed Farah227**

Özet
Ülkeler arasındaki ilişkilerde modern dönemle birlikte farklı yak-
laşımlar benimsenmiştir. Bu yaklaşımlar arasında en önemli olanı, 
uluslararası öğrenci hareketidir. Bildiğimiz üzere ülkeler arasındaki 
siyasal, ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin kurulması ve gelişti-
rilmesi uluslararası öğrenci hareketlerinin rolüyle daha da derinlikler 
kazanmaya başlamıştır. Somali ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tari-
hi, Orta çağ ve Osmanlı İmparatorluğuna dayanan bir geçmişe sahip 
olmasına rağmen son yıllarda Türk dış politikasının Afrika açılımı 
yaklaşımı kapsamında belirlenen öncelikli bölgelerden biri olmuş-
tur. Nitekim Türkiye 2011 yılından bu yana devlet kurumları ve sivil 
kuruluşları aracılığıyla eğitimden sağlığa, altyapı hizmetlerden daha 
birçok alana kadar Somali’de çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu 
faaliyetlerin sürdürebildiğin sağlanması ve bu ikili ilişkilerin teşvik 
edilmesi için kullanılabilecek en önemli etken ise Türkiye’de eğitim 
almış ve hala öğrenim gören Somalili öğrencilerdir. Türkiye son dö-
nemlerde uluslararası öğrenci hareketinin rolünü etkin kullanan bir 
ülke haline gelmiştir. Bu çalışma, Türkiye’de okuyan Somalili öğ-
rencilerin Somali-Türkiye ilişkilerindeki rolünü incelemektedir. Tür-
kiye’de mezun olan Somalili öğrencilerin kültür, eğitim, siyaset vb. 
alanlarda iki ülke arasındaki etkileşimi geliştirmek adına yaptığı faa-
liyetler bir örnek olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Somali-Türkiye İlişkileri, Uluslararası Öğrenci 
Hareketi, İşbirliği, Türkiye Mezunları

226 * İstanbul ticaret üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslarası 
İlişkiler Yüksek Lisans E-Post: Siradjafer61@gmail.com, Tel: +90 553 848 59 57
227 ** Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi 
Bölümü E-Post: mahamuudf@gmail.com, Tel: +905532904845
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Is Truck art a Kitsch art of Pakistan?

Sisa Sindh228*

Abstract
Art in every from grabs the attention of people and provides an aest-
hetic sense which washes the dust of a human brain and enlighten the 
souls; sometimes with question and sometimes taking them back to 
the history and often taking minds to the world of imaginations. This 
research article aims at a research study on Kitsch art and Truck art 
in Pakistan. It discusses the historical origin or Kitsch art and finding 
the similarity in today’s popular truck art. Further, it aims to answer 
the queries of why Pakistani truck drivers are keen to decorate their 
trucks as a bride and develop an emotional relationship with a vehicle 
that they term a truck as a ‘Second Home” and opinions from a tru-
ck artist in order to understand this profession which has gotten so 
popular in south Asia especially in Pakistan. Additionally, the article 
provides another aspect of truck art where an art is being utilized for 
different awareness movements which brings a social change in the 
society. Since, it is believed that art is one of the most powerful tools 
because it speaks higher than voices.
Keywords: Art, Truck, Kitsch Art, Emotion, Change

228 * Sakarya University, Institute of Social Science, Department of Cultural Studies
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Ayhan Geçgin’in Uzun Yürüyüş Romani İle Gürcü 
Yazar ve Şair İlia Çavçavadze’nin Münzevi Adli Şiirinin 

Karşılaştırılması

Sopiko Kontselidze229*

Özet
Ayhan Geçgin Uzun Yürüyüş  romanında kendi kimliğini bulamayıp 
yaşadığı hayattan kaçan ve kaçmayı bir yol olarak gören  kişinin ya-
bancılaşmasını anlatmaktadır.Romanın anakarakteri günlük yaşam ve 
insanın temel ihtiyaçlarından kaçmaya çalışmaktadır. Gürcü yazar İlia 
Çavçavadze de Münzevi adlı şiirinde şehirden kaçıp dağa tek başına 
yaşayan bireyin hikayesini anlatmaktadır. Her iki yazar da  eserinde 
şehirden kaçıştan bahseder  fakat şehirden kaçma sebepleri farklıdır. 
Uzun Yürüyüş’’te yabancılaşmaya karşı bir direniş, zorluklara adapte 
ve bir milletin iletişim aracının yok olup gidişi ele alınmaktadır.İlia 
Çavçavadze’nin Münzevi şiirinde ise  yaşamın günahlarından kaçışı 
görmekteyiz. Her iki eserde de ana karakterinde isminin olmaması bu 
problemin evrensel olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışma-
nın amacı yeni nesil şehir ve rutin, günlük yaşam kuramlarını, Geç-
gin’in Uzun Yürüyüş  romanlarıyla İlia Çavçavadze’nin Münzevi şiiri-
ni okuyarak karakterlerin ne sebeple kaçtıklarını anlamaktadır. Ayrıca 
makalenin giriş bölümünde Gürcü yazarın İlia Çavçavadzen’in hak-
kında kısaca bilgi de verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ayhan Geçgin, İlia Çavçavadze, Münzevi, Uzun 
Yürüyüş, Kaçış, Dağ

229 * Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ko-
caeli
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The Investigation of the Effect of Alpha Lipoic Acid 

on Superoxide Dismutaz Activity in Acitretin and 
Methotrexate Given Rats

Souandaou Athoumani Ali230*

Emine Diraman

Fatma Gönül Solmaz

Abstract   
Lung toxicity is one of the main side effects of MTX and ACT which 
used in the treatment of some diseases. ALA has antioxidant and 
anti-inflammatory activities, is naturally found in both animals and 
plants. In this study, it was aimed to investigate the effect of ALA on 
SOD activity in lung tissue in the elimination of cellular level damage 
caused by free radicals caused by ACT and MTX. In the study, 50 
Wistar albino male adult rats were used. Experimental groups were 
performed as the Control group (C), ALA group, ACT + MTX group, 
and ACT + MTX + ALA group. ACT (20mg / kg / day), MTX (20mg 
/ kg / week), ALA (50mg / kg / day) were dissolved in 0.9% NaCl and 
injected to rats intraperitoneally. The activity of SOD was determined 
by the Mc Cord ve Fridovich (1968) method. When the activity of the 
SOD enzyme of other groups was compared to the control group, it 
was observed that the SOD activity was lower in MTX + ACT group. 
It also observed that after adding ALA to the ACT + MTX group, the 
activity of the SOD enzyme was decreased especially on the 5th and 
7th day (p <0.05). As a result, the FRs produced by ACT +MTX are 
scavenged by the SOD enzyme in rat lung tissue. When we evaluate 
our results, it can be said that ALA has a protective effect against oxi-
dative damage caused by ACT and MTX in lung tissue.
Keywords : Alpha Lipoic Acid, Acitretin, Free Radicals, Lung Dama-
ge, Methotrexate, Superoxide Dismutase 

230 * Ondokuz Mayıs University, Faculty of Art and Science, Department of Biology, Sam-
sun, Turkey
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AK Parti Dönemi Türkiye-Türkmenistan İlişkilerinin 
Rekabet-İşbirliği Denkleminde Analizi

Süleyman Garahanov231*

Özet
Uluslararası sistemde ‘soğuk savaş’ olarak bilinen sürecin bittiğinin 
habercisi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) 
çökmesi hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda var olan di-
namiklerin değişip dönüşmesine sebebiyet vermiştir. Uluslararası sis-
temin ‘İki kutuplu’ olarak kabul edilen yapısı son bulmuş, SSCB’nin 
etkisi/denetimi altında bulunan topluluklar bağımsızlıklarını kazan-
mak üzere harekete geçmişlerdir. Bölgesel anlamda değerlendirildi-
ğinde; toplulukların SSCB’ye karşı yürüttükleri bağımsızlık hareketi 
karşımıza çıkarken öte yandan küresel anlamda; Rusya (SSCB Vari-
si), Türkiye, İran vb. gibi bölgenin lider konumunda olan ülkeler de 
kendi aralarında rekabet etmeye başlamışlardır. Bağımsızlık hareketi 
yürüten topluluklardan birisi olan Türkmenistan, Ekim 1991’de ya-
pılan bir referandum da oldukça fazla bir oyla bağımsızlık kararını 
almıştır. Böylelikle 1992’de yapılan seçimlere tek aday olarak giren, 
Komünist Parti genel sekreteri Saparmurat Niyazov Türkmenistan 
devlet lideri olarak kabul edilmiştir. Dış politika yapımında izlenen 
temel strateji ise Niyazov ’un başlattığı ve günümüzde de geçerliliği-
ni koruyan ‘tarafsızlık’ ilkesi olmuştur. Öte yandan bölgenin önem-
li ülkelerinden birisi olarak kabul edilen Türkiye’de ise o dönemde 
Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’ın, ‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
Türk Dünyası’ söylemiyle bu bölgeye yönelik yeni politikalar izlen-
meye başlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada yapılması hedeflenen; 
Türkiye-Türkmenistan İlişkilerinin tarihsel seyrinden yola çıkarak 
ekonomi-ticari, diplomasi-siyasi ve kültürel açılardan analizinin ya-
pılmasıdır. Özellikle Türkiye’de 2002 yılında iktidara gelen AK Parti 
yönetiminin Orta Asya stratejileri çerçevesinde Türkmenistan’a yöne-
lik izlediği politikalar çözümlenmeye çalışılacak, rekabet ve iş birliği 
perspektiflerinden yorumlar getirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye-Türkmenistan, Enerji, Kardeş Ülke, İş 
birliği, Rekabet, Dış Politika

231 * E-Posta: garahanov.suleyman@gmail.com
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Traffic Signal Timing Optimization for Signalized 

Roundabout using GA
Syed Shah Sultan Mohiuddin Qadri232*

Mahmut Ali Gökçe
Erdinç Öner

Abstract
With the continuous increase in the urban population, the number of 
vehicles is also increasing rapidly, as a result of which the traffic si-
tuation is inevitably deteriorating. This deteriorating traffic conditi-
on results in wasted countless hours of commuters. Mitigating traffic 
congestion is no less than a challenge for the betterment of a nation's 
socio-economic system and society. Therefore, this study proposes a 
GA based framework to optimize the green phase times for the traffic 
signals that can minimize the average vehicle delay for the signalized 
roundabout, specifically for the peak hours. Based on the actual traffic 
flow data, a microsimulation model of a roundabout is also developed 
for the evaluation with the help of PTV VISSIM (a microsimulation 
tool). First GA model will search for the appropriate green phase ti-
ming for different cycle lengths and then the microsimulation model 
will be used for the evaluation of results. It is concluded that the opti-
mized green phase timing can effectively reduce average vehicle and 
stop delays and will also help in improving the traffic capacity of that 
signalized roundabout.

Keywords: Traffic Signal Timing, Genetic Algorithm, Signalized 
Roundabout, Vehicle Delay 

232 * Department of Industrial Engineering, Yaşar University Izmir, Turkey
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Dijital Çağın Muhasebe ve Denetim Mesleğine 
Yansımalarının İncelenmesi

Tamila Khoroishvili

Özet
XXI. yüzyılın en bilinen konularından biri hızla gelişen dijital dönü-
şümdür. Teknolojik gelişimler, iş modellerinin yöntemleri ve  gele-
neksel yaklaşımı değiştirerek iş âleminin önemli bir parçası sıfatıyla 
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda muhasebe ve denetim alanları da 
gelişmekte olan endüstri 5.0’den son derece etkilenerek tüm fırsat ve 
faydalarından etkin bir şekilde yararlanmaya çalışmaktadır.  Bu ça-
lışmada, muhasebe ve denetimin tarihsel arka planı incelenerek, geli-
şiminde hız alan teknolojinin adı geçen alanlara etkisi, bilhassa mu-
hasebe ve denetim işlemlerinin farklı dijital programlar aracılığıyla 
sürdürülme şekli gibi konular ele alınmaktadır. Büyük veri tarafından 
oluşturulan hacimli ve çeşitli bilgiye bulut teknolojisi ve internet ara-
cığıyla daha kolay ve süretli bir şekilde erişim sağlamak mümkündür. 
Ortaya çıkan hacimli verinin analitik incelenmesi ve analiz yapılması 
gereken işlemleri veriye dayalı karar verebilen yapay zekâ ve algo-
ritmalar devralarak gerçekleştirecektir. Ayrıca dijital dönüşümün ge-
tirdiği değişiklikler ile tadil edilmiş muhasebe ve denetim alanı için 
yeni kabiliyetlerin gerektiği konusu ve gelişim ile ilişkili riskler ince-
lenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Endüstri 5.0, Muhasebe Mes-
leği, Denetim Mesleği
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Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Hakimiyetinde Sudan

Tarig Idris Abdalla Gabreel

Özet

Osmanlı Devletinde karar organı olan Divan-ı Hümayun’da tutulan 
defterlerin en önemlisi olan Mühimme defterleridir. Osmanlı Devlet 
mekanizmasının işleyişi, tebaa ile olan ilişkiler, siyasi, askeri ve so-
syal konulara dair hükümleri içeren birinci elden kaynak niteliğinded-
irler. Nitekim Önceden Osmanlı hâkimiyeti altına girmiş olan 38ʼi 
aşkın devletlerin tarihlerine ait kayıtlar mevcuttur. Bu ülkelerin 
yazarları tarihlerini yazerken Osmanlı Arşivine başvuru yapmadan 
yazdıkları eksik kalacaktır. Bu çalışmada kastedilen Sudan, kânȗnî 
Sultan Süleyman zamanında fethedilen Sudan topraklarında bulu-
nan Habeş eyâletidir. Bu eyaletin büyük bir kısmı bugünkü Sudanʼın 
toprakları üzerinde olup ilk merkezi Sudanʼnın meşhur liman şehri 
olan Sevâkin olmuştur. Osmanlı Arişviʼnde bulunan 267 Mühimme 
defterleri taradıktan sonra Habeş eyaletiʼnin kuruluş ve Osmanlıʼnın 
oradaki münâsebtleri ile ilgili hükümleri değerlendirdik. Dolaysıyla 
yapılan bu çalışma Mühimme defterlerindeki hükümler Sudan tari-
hine ışık tutması bakımında önemlidir.

 Anahtar Kelimeler: Mühimme defterleri, Osmanlı, Sudan, Habeş, 
Sevakin, Musavva
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Yemenli Öğrencilere Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi 
Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tawfik Abdo Taher Anaam Al-Sharabi233

Özet
Yabancı dil öğretilirken, öğrenen kitlenin dili, bu süreçte önemli bir role 
sahiptir. Bireyin ana dili, öğrenilen dilin öğrenimi esnasında kendisine 
yardımcı olabildiği gibi birçok güçlük de yaratabilmektedir. Türkçe’yi ya-
bancı dil olarak öğrenmeye başlayan Yemenli öğrenciler, kendi ana dille-
ri olan Arapça üzerine kurulmuş ve biçimlenmiş bir gramer bilgisine ve 
kavramlar ana dünyasına sahiptirler. Ana dillerinin egemen olduğu ortam-
da Türkçe’nin yabancı dil olarak öğrenilmesinde birçok problem ortaya 
çıkmaktadır. Bu problemler Yemen’in kendi fizikî ve sosyal ortamından 
kaynaklanmasının yansıra, Türkçe ve Arapça arasındaki farklılıklardan da 
kaynaklanmaktadır. Bildirimizde, başta öğrenci, öğretmen, çevre ve sistem 
kaynaklı bu problemler irdelenecek daha sonra da Yemen’in Sana’a Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Yemenli öğrencilerine 
Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ele alınıp incelenecektir. Ayna 
zamanda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yemenli öğrencilere nasıl 
öğretilmekte ve hangi aşamalarında zor olması incelemesini çalışmaktadır? 
Yemenli öğrenciler Türkçe öğretiminde becerilerinden dilbilgisi becerile-
rin hangisi aşamasında ya da hangi seviyede onlara zor gelmektedir? Bazı 
öğrenciler sesli harfleri düzgün telaffuz etmemektedir. Çünkü, Arapça’da 
böyle sesli harfler yok olmamasına rağmen zorunlanmaktadır. Yemenli öğ-
rencilerine Türkçe öğretiminde hem dil hem de kültür onlara zor gelmek-
tedir. O yüzden hangi karşılaşılan sorunların ve nasıl çözülmesin ele alınıp 
incelenecektir. Bu araştırmanın önemli olan özelliği Yemenli öğrencilere 
Türkçe öğretimi konusunda özellikle dil bilgisi öğrenilmesinde karşılaşı-
lan sorunlar ve çözüm önerileri ele almasıdır. Çalışmanın günümüzde çok 
ihmal edilen ve aslında tarihsel geçmişi göz önünde bulunduran Yemenli 
öğrencilere Türkçe öğretimi konusuna dikkat çekerek bu konuda daha bi-
limsel çalışma yapılmasına ve konuyla ilgili derslerin daha etkin verilmesi-
ne katkı sağlaması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yemenli Öğrenciler, Yabancı Dil Olarak Türkçe, 
Dilbilgisi, Kültürlerarası, Sesli Harfler, Davranışlar, Kaynaklanan 
Problemler, Araplara Türkçe Öğretimi

233 * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü E-Posta: 
alsherabitawfik@gmail.com
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The Impact of Oil and Gas on Kazakhstan's Foreign Policy

Togzhan Turganbayeva234

Abstract 

Today, energy security has become an enormous part of national se-
curity policies. Energy security policies of states throughout the wor-
ld have different characteristics in terms of importing and exporting 
countries. Therefore, states have started to design and implement 
energy security policies within the scope of their geographical, politi-
cal and economic conditions. As a new developing sovereign country, 
Kazakhstan attempts to conduct a policy which makes it an equal 
partner among other countries of the world community. Rich reserves 
of oil and natural gas in the country and owning a big territory of the 
Caspian Sea Kazakhstan, attracts the interests of many energy-con-
suming states. Kazakhstan’s energy policy is founded upon and in 
what extent the Caspian Energy resources are affecting the Kazakhs-
tan foreign policy are tried to be explained. The landlocked geograp-
hy and weak infrastructure lead at the same time a more active foreign 
policy based on the energy factor. This study tries to show the devel-
opment of the energy policy of Kazakhstan focusing on the country’s 
relations with Russian Federation, the USA, the EU, China and Tur-
key through their projects. The complicated geopolitical environment 
and relatively small, the young economy of Kazakhstan emerges as 
the main reasons for conducting multi-vector and balanced foreign 
policy. In this study it is defined peculiarities and tendencies of pos-
sible future developments with respect to Kazakhstan’s place in the 
energy sphere. 

Keywords: Energy Policy, Kazakhstan, Multi-Vector, Hydrocarbon 
Resources, The Soviet Union

234 * Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü Yüksek Lisans Öğrencisi
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Küreselleşme ve Coronavirüs (COVID-19)'un Dünya 
Üzerindeki Sosyo-Politik ve Ekonomik Etkileri ve İnsan 

Güvenliği

Tohid Nourmohammadi

Özet
Mevcut çağda küreselleşme kaçınılmaz bir süreç olsun veya belirli 
hedeflere ulaşmak için önceden tasarlanmış bir proje olsun, çağdaş 
insan yaşamının tüm yönlerini etkileyen ve bunlarda değişiklikler 
yaratan bir olgudur. Koronavirüs mevcut dünya düzenini etkiledi ve 
etkilemeye devam ediyor. Bu önemli bir hipotezdir, çünkü bir pande-
minin başlangıcında öngörülebilir olması gerekmez. Ancak asıl soru, 
küreselleşme ve bunun her gün etkileri hakkında konuştuğumuz dö-
nemde, bir yandan ülkelerin aldığı önlemler; sınırları kapatmak, se-
yehatlerin durdurulması, evde kalmalar  vs, gibi konuların gündeme 
gelmesi ve diğer yandan bu bulaşıcı virüsün genel dünya üzerindeki 
sosyo-politik ve ekonomik etkilerinin ne olacağı. zira  Virüsün yayıl-
ması, militarist ekonomilerin halk için güvenlik sağlamadığını ve Co-
ronavirus sonrası dünyadaki hükümetlerin "insan güvenliğine" daha 
fazla dikkat etmeleri ve hayatta kalabilmek için, daha önce olduğu 
"devlet güvenliğininden" "insan güvenliği" ile örtüşmeleri gerektiğini 
gösterdi. Aslında bu pandemi, stresle başa çıkmada tüm sistemlerin 
güçlü ve zayıf yönlerini göstermekle birlikte büyükte bir merak uyan-
dırmaktadır; zira bu salgının etkileri ve yönü doğal bir konu olarak 
kabul edilemediğinden, başka bir deyişle, bu salgın hastalığın varlığı 
ile ortaya çıkan değişimin yönelimleri arasında organik bir bağlantı 
vardır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Coronavirus (COVID-19), Sos-
yo-Politik Etkiler, Ekonomik Etkiler, İnsan Güvenliği 
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Comparative Assessment of PID and Fuzzy Logic 

Controller for Speed Control of Variable Load DC Motor

Umair Younas235*

Ahmet Afşin Kulaksız

Abstract
The automatic control system plays an important role in the modern 
science and industrial engineering. The deployment of Direct Current 
(DC) motor is a common practice in industrial engineering due to its 
high torque, low volume and constant speed applications. The large 
fluctuating loads in modern industries demands for the efficient speed 
controllers of the DC motors. In this paper, the comparative analysis 
between Proportional Integral Derivative (PID) controller and Fuzzy 
Logic Controller (FLC) is performed to control the speed of DC mo-
tor. In the proposed model, auto tuning feature of MTALAB is utilized 
for the tuning of PID controller. While rule based FLC is used that has 
two inputs and single output; the speed error, change in the speed er-
ror, and the output voltage respectively. The MATLAB/Simulink tool 
is used for the simulation and comparative analysis between FLC and 
PID controller. PID controller requires a mathematical model for the 
proposed system, while fuzzy logic controller is capable to deal with 
the system using rule-based knowledge. In addition, the complexity 
of Fuzzy control increases with number of rules while, it offers robust 
and advance suitable control to satisfy the non-linear characteristics 
of DC motor. The simulation results show that the FLC approach has 
minimum overshoot, minimum transient and steady state error, whi-
ch show more effectiveness and efficiency of FLC than conventional 
PID controller.
Keywords: DC motor, Fuzzy Logic Controller, PID Controller, In-
dustrial Control

235 * Konya Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Selçuklu, Kon-
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The Effect of L-Alanine on Blood Glucose and Some Biochemi-
cal Markers in Alloxan Induced Diabetic Rats

Shamsudeen Umar Dandare236*

Ifeanyi Jude Ezeonwumelu237**

Tijjani Salihu Shinkafi

Umar Faruk Magaji238***

Abdulbaki Alfa-Ibrahim

Kasimu Ahmad

Abstract
The pursuit for nutritional based antidiabetic agents has received tre-
mendous attention in recent years. In this study, the antidiabetic effect 
of L-alanine in alloxan induced diabetic rats was investigated. Diabe-
tes was induced via intraperitoneal administration of alloxan (150mg/
kg b.w.), rats were confirmed diabetic after 72 hours, then divided 
into five groups of seven rats each as follows; Group I: non-diabetic 
control, Group II: diabetic control, Group III: Diabetic treated with 
150 mg/kg b.w Ala treated diabetic rats, Group IV: Diabetic treated 
with 300 mg/kg b.w Ala treated diabetic rats, Group V: Diabetic tre-
ated with Glibenclimide (0.5mg/kg b.w.). Weight and blood glucose 
were monitored within study period, while liver function, kidney fun-
ction, lipid profile and antioxidant markers were examined on the 21st 
day of the study. The administration of 150 mg/kg b.w Ala resulted 
to non-significant decrease (P > 0.05) in weight and blood glucose; 
however, 300 mg/kg b.w Ala resulted to a significant decrease (P < 
0.05) in weight and glucose on day 14 and 21 when compared to day 
1. More so, Ala restored kidney and liver function by improving blo-
od urea, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, total 
bilirubin and direct bilirubin levels. The treatment regimen had no 
236 * Department of Biochemistry, Faculty of Science, Usmanu Danfodiyo University So-
koto, Nigeria.
237 ** IrsiCaixa – AIDS Research Institute, Health Research Institute Germans Trias I Pujol 
Research Institute, IGTP Badalona, Spain.
238 *** Department of Chemistry, Biochemistry Unit, Istanbul University-Cerrahpaşa, Is-
tanbul, Turkey E-Mail: umarumagaji97@gmail.com
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pronounced effect on lipid profile but significantly restored tissue an-
tioxidants. Histopathological studies showed the regeneration of the 
islets of Langerhans in Ala treated groups. These findings suggest that 
Ala had an alleviating effect on alloxan induced diabetes. Thus, the 
administration of Ala or consumption of Ala rich diet may lessen the 
onset and complications of diabetes.
 Keywords: Diabetes, L-Alanine, Liver, Kidney, Antioxidants, Lipid 
profile
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Photosynthetic Creature with Biological Properties

Umar Muazu Yunusa239*

Anas Lawan Sulaiman240**

Isa Yunusa241***

Abstract
Microalgae are unicellular and multicellular organisms capable of uti-
lizing carbon dioxide, water and sunlight to generate energy; a process 
called photosynthesis. They are an untapped resource and omnipre-
sent, found in all possible habitats one can think of. The present work 
reviewed microalgae with emphasis on their biological properties. 
Numerous works of literature highlighted the potential therapeutic 
applications of microalgae. Some of the biological properties of mic-
roalgae discussed in the current review include antioxidants, antican-
cer, anti-inflammatory and antimicrobial. These activities are largely 
attributed to the bioactive compounds and metabolites produced by 
the microorganism. Data obtained from the current review show caro-
tenoids (β- α-carotene, astaxanthin, canthaxanthin, lutein, zeaxanthin, 
fucoxanthin and lycopene), chlorophylls, flavonoids, phenol, tannins, 
phycocyanin, vitamins and antioxidant enzymes (CAT, SOD, GR, 
APX) to be responsible for the anticancer and antioxidants activities 
of the microalgae. Likewise, biomolecules such peptides, amino aci-
ds, polysaccharides, fatty acids, lipids, vitamins A, B12 (cobalamin), 
C, D, E (α-Tocopherol & γ-Tocopherol), indoles, cyanovirin-N (CV-
N), phthalic acid, polysaccharides, phenolics, tannins, terpenes, alka-
loids, sterols, phytosterol and other phytochemicals contribute to the 
anti-inflammatory, antibacterial,  antifungal, anti-inflammatory and 
antiviral activities of the microalgae.
Keywords: Microalgae, Carotenoids, Phenolics, Antioxidant, Bio-
logical Activity
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Sumpah Pemuda and The Forming Indonesia’s National 

Identity

Usamah Abdurrahman242*

Mikael Marasabessy243**

Abstract
Many countries worldwide are currently threatened by the challenge 
of disintegration, including Indonesia. Moreover, it contains not less 
than 17 thousand islands, 200 languages, and thousands of tribes. It 
requires strong social solidarity to reach integration. Sumpah Pemu-
da (Youth Pledge) is one of the most essential moments in national 
history of Indonesia whereas the agreement among youths as repre-
sentative of numerous background-based communities was conduc-
ted to confess the unity of their nation, homeland, and language. This 
article aims to explain the role of Sumpah Pemuda in 1928 in forming 
the new nation of Indonesia as an important factor in realization of 
the proclamation of independence at 1945. In this regard, this study 
will be divided into three main sections. The first section addresses 
the historical background and social landscape of Indonesia before 
Sumpah Pemuda. The second section describes the contents of ple-
dge and its urgency in forming new identity of Indonesia. The third 
section elaborates its relevance towards current situation in refusing 
disintegration. 
Keywords: Sumpah Pemuda, Indonesia, National Identity, Disinteg-
ration, Independence

242 * Necmettin Erbakan University, Department of Islamic Philosophy, Konya
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Eski Göçebe Kavimlerinde Ateş Kültü

Uuriintuya Dashtseren244*

Özet

Eski göçebe kavimlerinde “ateş” kavramı çeşitli inanış ve uygulama-
lar neticesinde bir kült halini almıştır. “Ateş” in bir ruhu olduğuna 
inanılmış ve bu ruha ateş iyesi adı verilmiştir.   Arkeolojik veriler 
insanın ateşle çok eski bir zamanda tanıştığını kanıtlamaktadır. Alt 
Paleolitik dönemin kalıntısı olarak kül katmanları, mağaralarda ateş-
le desteklenmiş hayat izleri bulunmuştur. Eski insanlar ateşle nasıl 
tanışmışlar? Kuru ağaç parçalarını birbirine sürtmek yoluyla ateşin 
elde edilmesi sağlandı. Çünkü çakmak taşının yardımıyla ateşi elde 
etme günümüzde de yaygın olmasına rağmen bunun en eski şekil 
olmadığını düşünürler. Ateşin yakılması belirli kurallara göre yapıl-
malıdır. Bunlar ateşin temizleyici özelliğini kanıtlamaktadır. Ateşin 
tedavi edici fonksiyonların sayılmazdır. Her toplulukta ateş ve yakıl-
dığı ocak kutsal bir unsur olmanın yanı sıra tanrının tezahürü olarak 
kabul edilmiştir. Kendine özgü bir ruhu olduğuna inanılan ateş, te-
mizleyici, iyileştirici, koruyucu aksi takdirde cezalandırıcı, yok edici 
bir unsur olmuştur. Orta Asya göçebe kavimlerinin hayatında iki çeşit 
ateş olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, ısınmak, yemek pişirmek 
gibi gündelik işlerin halledilmesi için yakılan ateş, ikincisi ise Tanrı 
ve ruhlarla temasa geçmek üzere yakılan ‘kutsal’ ateştir. Şaman gele-
neğinde Tanrıya ulaştırma işini de ulu ateş üstlenirdi. Örneğin, Moğol 
şaman geleneğinde kutsal bir dağın tepesinde kurban etinin pişeceği 
ulu ateşi yakarak kurban sunarlardı. Birçok coğrafyada görülen ateş 
yoluyla defin geleneğinin Moğollar tarafından da uygulandığı ve 
bazı boyların ölülerini yaktıkları anlaşılmaktadır. Bazı toplulukların 
önemli bayramlarını ateşlerle kutladıkları bilinmektedir. Ateş, Orta 
Asya kavimleri arasında kehanet aracı olarak da kullanılmaktaydı. 
Hükümdar tarafından yakılan ateşe çeşitli kurbanlar sunulurdu. Eski 
göçebe kavimlerin hayatında önemli geçiş törenlerinin ateşin başında 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Gök Tanrı inancına bağlı Orta Asya 
göçebe topluluklarına göre ateş; gök, güneş, ay, yıldızların sembolü 

244 * Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Bölümü
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olmuştur. Genel olarak bozkır kavimlerinde aile kavramının Ata’nın 
yaktığı ateş anlayışı üzerinde temellendiği görülmektedir. Ateş, bozkır 
toplulukları için birleştirici bir görevde bulunurken, ocak da kutsallık 
kazanarak ailenin temel sembolü halini almıştır. Bilhassa ocağın sön-
memesi, soyun sürdürülmesiyle ilgili büyük bir önem taşımıştır. Bir-
çok bozkır topluluklarına ait töreye göre; kardeşler evlenip yeni evler 
kurduklarında ailenin en büyüğü, babasının evinden ateş korlarını alıp 
kendi yeni kurmuş olduğu evin ocağına koyup ateş yakma geleneğini 
gerçekleştirir, böylece baba ocağını devam ettirir. Orta Asya’da şa-
manların yaptığı törenlerde ateş yakılmakta, özellikle kurban tören-
lerinde kurban edilen hayvanın bir parçası ateşe atılarak, ateş ruhuna 
sunulmaktaydı. 
Bu makalede “ateş ve ateş kültü”, etrafında oluşan kural ve tabuların 
ateş ile olan ilişkisi ele alınıp değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Ateş Kültü, Moğol, Göçebe Kavimleri, Kültür, 
İye, Şama
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Tarih Boyunca Yapılmış Arnavutça Kur’ân Mealleri

Valmire Batatına Krasnıqı

Özet
Arnavut halkının tarihine incelemiş olursak onların –bilhassa da Ko-
sova Halkının- Sırplar, Makedonyalılar ve Arnavutluktaki komünist 
rejimi tarafından uzun yıllar boyunca şiddetli baskılara maruz kal-
dıklarını görmekteyiz. Buna rağmen Arnavut halkı din uğruna birçok 
çaba sarf etmişlerdir; oldukça sıkıntılı dönemlerden geçmelerine rağ-
men dünyada bütün Müslümanlar gibi onlar da Yüce Allah’ın kelâmı-
nı kendi dilinde nakletme hususunda hatıra kalacak bir adım atıp ba-
şarıya ulaşmışlardır. Bu çalışmaların bazıları Osmanlı İmparatorluğu 
dönemine kadar uzanmaktadır. İlk önce Naim Frashëri başlamak üze-
re farklı müellifler tarafından Kur’ân-i Kerîmi parça parça müstakil 
sûreler üzerine çeviri çalışmaları yapılmıştır. Ardından çok uzun süre 
geçmeksizin özellikle 80’li yıllarda Feti Mehdiu tarafından Kur’ân-ı 
Kerîmi Arnvutça dilinde, tamamen tercüme etmeye başlamıştır. Bu 
zaman zarfında altı farklı Kur’ân-ı Kerîm mealleri ile birlikte çeşitli 
Kur’ân tefsirlerinde yararlanarak kısaca açıklamalara da yer vererek 
tercüme etmeye başarmışlardır. Bu çalışmamızda parça haline yapılan 
bu mealler ile başlamak üzere Kur’ân’ın tamamen Arnavutça mealleri 
detaylı bir şekilde açıklanmaya gayret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Arnavutça, Kur’ân, Meal, Tarih



232

B
ild

ir
i Ö

ze
tle

ri
Türk Kurtuluş Savaşında Afganistan Yardımları ve 

Osmanlı Heyeti

Vega Moqarabi245*

Özet
Biledemiz gibi Afganistan ve Türkiye son yıllarda çok iyi ilişkilere 
sahipler. Türk Afgan münasebetleri oldukça eski biri tarihe vardır. bu 
iki ülke arasındaki ilişki bir bakıma Türklerin Orta Asya’daki yaşa-
yışlarına kadar uzanmaktadır. Gazneliler ve Selçuklular döneminde 
Afganistan, Türkler için önemli yerleşme merkezlerinden biri olmuş-
tur. İlişkiler Anadolu Selçuklularının kurulmasından sonra de devam 
etmiştir. Dini ve kültürel esaslara dayanan ilişkiler yüzyıla kadar sür-
müştür.  1913 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun bozulduğu dönem-
de Afganistan, Osmanlı hükümetinin ve Türk halkının yardım koştu, 
kendi dini ve dostuk görevif ne yapmaktadi.  Savaşta, Osmanlı ege-
menliği İngiliz ve Fransız olan yabancılara karşı gerçekleşti. Osman-
lı Türkleri kanlarını yendığnda bu savaş kazandı, Ancak bu Osmanlı 
yönetiminin çöküşünden kaynaklanıyordu. Ve yeni Türkiye hüküme-
tinin yerini aldı. Bu makale, söz konusu heyetlerin misyonlarının bir 
tahlilini yaparak Alman ve Osmanlı imparatorluklarının amaçlarını, 
seferlerin nedenlerini, misyonlarda yer alan ilginç kişilikleri, taraflar 
arasındaki etkileşimleri ve yolculuğun sonuçlarını veya yansımalarını 
incelemektedir.  1914-1923 yılları arasında başlayan savaşlarda Af-
gan halkının Osmanlı idaresine ve Türk halkına yardım etmesini de 
içeriyordu. Heyet Afganistan'a nasıl geldiğini, onlar kimler olduğunu 
ve krala nasıl görüşteni, Afganistan'daki durumun o sırada nasıl oldu-
ğunu ve sonu olarak Afgan halkına yardım ettiğini inceliyor.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Türkiye, Yardım, Heyet, Osmanlı 
Devleti
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Analysis of The Determinants of The Adoption of 
Technologies Derived from Electrical Engineering in The 

Agricultural Sector in West Africa: Case of Benin

Yann Emmanuel Miassi246*

Harun Ur-Rashid247**

Fabrice Dossa248***

Sinasi Akdemir249****

Abstract
This study aims to assess the determinants of the adoption of tech-
nologies from the electrical and electronic sciences in the agricul-
tural sector in West Africa, specifically in Benin. The present study 
was carried out on 100 processors and traders of agro-food products 
randomly selected. From the data obtained, a logistic regression mo-
del was carried out in order to identify and evaluate the parameters 
influencing the adoption of technologies from electrical and electro-
nic sciences in the agricultural sector in Benin. From the analysis of 
the data obtained, it is concluded that socio-economic factors play a 
major role in the adoption of these technologies in the agricultural 
sector in Benin. Electrical and electronic sciences being perceived 
as an important lever for the development of the agricultural sector 
in Benin, it is therefore imperative, based on these research results 
to develop policies aimed at improving farmer and traders’ access to 
technologies from electrical and electronic sciences.
Keywords: Adoption, Benin, Socio-Economic Factors, Electrical 
Sciences, Electronic Sciences
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Kur'an'da Çocuk Sosyolojisine Bir bakış: 

Lokman Suresi Örneği

Youcef Samah250*

Özet
İnsan hayatında geçirdiği en önemli aşama çocukluktur. Çünkü çocuk-
luk, insanın kişiliğini oluşturmanın ana esasıdır. Modern çağımızda, 
çocukluk çalışmalarına psikologlar ve eğitimciler tarafından büyük 
önem veriliyor. Çocukluğu insanı inşa etmenin temeli olarak görüyor-
lar çünkü o (İnsan), toplumu inşa eden ve gelecekteki yönünü belirle-
yen kişidir. İslami eğitim, bireylerin kişiliğini tüm yönleriyle entegre 
bir biçimde oluşturmayı amaçlamaktadır. Kuran Kerim'de, çocuğun 
doğru ve uygun bir şekilde inşa etme sorumluluğunun ebeveynlere 
ait olduğunu görünmektedir. Allah, ebeveynlerin çocuk yetiştirme so-
rumluluğunu almasını kolaylaştırmak için Kuran Kerim’i gönderdi. 
Allah buyuruyor ki: Biz Kur’an sana mutsuz olasın diye indirmedik. 
Ancak Allah hatırlatmak isteyenler için öğüt olsun diye indirdik (Taha 
suresi 02/03). Ayrıca buyuruyor ki:(] İnsanlara indirdiklerimizi kendi-
lerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünüler diye sana da uya-
rıcı kitabı indirdik)  Nahl suresi 44. Kuran’ın çocuk yetiştirme yön-
temi diğer tüm yaklaşımlardan farklı çünkü Kuran ilahi bir kitaptır. 
Allah şöyle söylüyor ki Eğer Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı 
onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı (Nisa suresi 82). Kuran 
Kerim çocukların sorunlarına tüm çözümleri içerir ve Allah, Kuran’ın 
talimatlarını izlemenin, çocukların ve toplumun yaşadığı sorunlarının 
ortadan kaldırılmasına yol açacağını belirtti. Bu çalışmada, Lukman 
suresinde ebeveyn-çocuk ilişkisi gerek sorumluluklar gerekse temel 
ilkeler bakımndan ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışma, söz konusu 
Kur'an'ın bakışını göstermeyi amaçlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kur’an Kerim, Hz. Lokman, Çocuk, Terbiye
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Transnational Labour Law: Possibilities and Problems of 
Implementation, International Experiences

Yuliia Sapiga251*

Abstract

This paper discusses new ideas related to labour law (LL), its fun-
ctions and its consistency as a legal discipline, in the framework of 
European and transnational developments. After elaborating on the 
autonomy of LL, its ‘boundaries and frontiers’,

 

attention is now 
concentrated on how LL captures new transnational demands. LL’s 
embedding in national legal systems is put into question by an ac-
centuated mobility of companies and labour. Furthermore, LL is inf-
luenced by the effects of an unprecedented economic and financial 
crisis. In responding to new emergencies, national and supranational 
institutions should not be left with contingent and temporary answers. 
Against this articulate background, labour lawyers should undertake a 
new comparative evaluation of what I suggest to describe as ‘transna-
tional juridification’.Broad transnational trends in the evolution of LL 
should engender new ideas and shake existing hierarchies of sources. 
Transnational juridification in LL is characterised by a tendency to 
connect with different regimes of fundamental rights. The European 
Union sets a good example for this ongoing process, when it creates 
links among national constitutional traditions and supranational righ-
ts and principles.

 

Furthermore, transnational juridification interferes 
with sub-systems of norms in the social spheres, most significantly 
with groups representing employers and labour. As we shall see furt-
her on in this paper these autonomous social spheres are now, more 
noticeably than in the past, torn in between national and supranational 
goals. They seek independency from national LL systems, in order to 
establish themselves as authoritative sources of supranational regula-
tion in the global sphere. 

Keywords: Globalization, Transnational Labour Law, Transnational 
Juridification, Transnational Organisations, European Union, Trans-
national Citizenship
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Sosyokültür ve Dil 

Bağlamında Uyum Sorunları

Emre Eryılmaz

Özet
Son yıllarda, uluslararası öğrenci hareketliliğinde dünya genelinde 
bir artış gözlenmektedir. Uluslararası alanda özellikle gelişmiş ülke-
ler kapılarını uluslararası öğrencilere açarak birden fazla amacı da 
gerçekleştirmektedir. Uluslararası eğitim aracılığıyla yeni bir ekono-
mik pazar oluşturan gelişmiş ülkeler bu yolla hem maddi gelir elde 
etmekte hem de uluslararası öğrencilerin sosyal, bilimsel ve kültürel 
alanlardaki katkılarını etkili biçimde kullanmaktadır. Kendi doğup 
büyüdüğü ülkeden başka bir ülkeye eğitim görmek amacıyla giden 
kişiler ‘uluslararası öğrenci’ olarak anılmaktadır. Farklı bir ülkede, 
farklı bir kültür ve çevrede eğitim gören uluslararası öğrenciler barın-
ma, sosyalleşme, yemek kültürü, dil, akademik zorluklar ve ekono-
mik sıkıntılar gibi birçok problemle de karşı karşıya gelmektedir. Bu 
çalışmada Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin enteg-
rasyon sürecinde karşılaştıkları sorunlar üzerine incelemelerde bulu-
nulmuştur. İncelemelerde, uluslararası öğrencilerin barınma ihtiyaç-
larının giderildiği yurtların sosyalleşme sürecinde daha hızlı ve etkili 
olduğu, sosyalleşme imkanlarının ekonomik sebeplerle daraldığı, dil 
problemlerinin daha çok akademik düzeyde olduğu, üniversitelerin 
yemekhanelerinden ziyade yurt yemekhanelerinde sunulan yemekle-
rin beğenilmediği gibi bulgular elde edilmiştir. Ayrıca, birçok ulusla-
rarası öğrencinin benzer entegrasyon sorunları yaşadığı göz önünde 
bulundurularak, Türk Cumhuriyetlerinden, Türkiye’ye sınır komşusu 
olan ülkelerden veya Balkanlardan gelen uluslararası öğrencilerin di-
ğer kültür ve bölgelerden gelen uluslararası öğrencilere nazaran daha 
az entegrasyon sorunu yaşadığı da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Türkiye’de Uluslararası 
Öğrencilik, Uluslararası Öğrencilerin Sorunları
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Corporate Insider Trading Regulation: Lesson for Ethiopia 
Legal Framework

Yusuf Ibrahim Saed252*

Ahmet Türk253**

Abstract  
Ethiopia has no legislation that alludes to the capital market in ge-
neral and corporate insider trading in particular except some direct 
and indirect inkling provisions of the Commercial Code, and Com-
modity Exchange Authority proclamation. But in the 1960s, there was 
an onset of a capital market system that could have been developed to 
better stock exchange if the military junta had not controlled the state 
machines in 1974.  The then government took measures that made the 
public lose their trust in the security market due to the nationalization 
approach of the regime. Though the post-1991 government took some 
market liberalization measure, they were impotent to ponder any le-
gislation that could establish the stock market. The current Prime Mi-
nister of Ethiopia has shown his government interest in upheaval to 
the stock market system in the nearby future. But such a decision must 
be supported with legal infrastructures to develop investor confidence 
by hindering any irregularities in capital markets. One vital issue that 
must be regulated properly is corporate insider trading. This work is 
aimed at elicitation of some countries' experience of regulating in-
sider trading practices of USA and Turkey to forward commencing 
recommendations for Ethiopian legislators.
Keywords: Corporate Insiders, Corporate Regulation, Insider Tra-
ding, Inside Information, and Stock Market
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The Trio Threats to Civil Societies

Yusuf Abubakar Wara254*

Abstract
Even though it’s classified as one of the three actors of good gov-
ernance; Civil Society Organizations (CSOs) are facing significant 
threats that are retarding their productive capacity and capability 
around the world. These threats do not only handicapped the CSOs, 
they also weaken their spirit of promoting good governance.  As the 
threats negatively affect the roles of CSOs, so they instrumentally 
affect the development of the society negatively. I venture to clas-
sified these threats as state threat, societal threat and self-threat or 
internal threat. Asides series of intimidations face by CSOs especial-
ly those working in the areas of advocacy and civil rights in mostly 
undemocratic government, they also battle with societal hiccups and 
their own internal discrepancies. The research adopts content analysis 
to explain the three class of problems effecting the performance of 
CSOs in any community. The research shall tests the hypothesis that 
the higher the level of threat facing Civil Societies; the higher the lev-
el of their ineffectiveness. The article also responds to question that: 
what are the major threats affecting the roles of CSO’s in any coun-
try? This research found out that CSOs with limited level of threats 
are more likely to perform effectively in a given society. As a result 
there is an urgent need to create more enabling environment for the 
civil societies to triumph.
Keywords: Civil Society, Threats, Roles, State, Society

254 * Doctoral Student, Department of Politics and Social Sciences, Ankara Hacı Bayram 
Veli University E-Mail: wara98@yahoo.com
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Analysis of the Objectives of the Prophetic Hijrah

Zahid Jalaly255*

Abstract
The general perception regarding hijrah of the Prophet is that it was 
an attempt to escape torture and oppression, which Muslims suffered 
for a long time at the hands of polytheists of Makkah. This paper 
claims that hijrah was not merely an escape from persecution and 
oppression; it likewise has a philosophy and message. It is in fact an 
epoch-making occasion in the history of the Prophet. This paper argu-
es that the main purpose of hijrah was protection of religion (hifz al-
din) which is one of the Purposes of Shari‘ah. It also was hijrah after 
which the Prophet laid down the foundation of a Muslim community, 
which greatly influenced the course of Islamic history. It was only af-
ter hijrah that Muslims created the ummah and the dar al-Islam for the 
first time and Islam expanded its reach from rituals to a comprehen-
sive code of law and principles. In the years after hijrah, the Prophet 
transformed the society into a nation and laid down the foundations 
of a system with courts, welfare system, army and criminal justice 
system, to name a few. Through hijrah, the Holy Prophet was able to 
open a new chapter in the history of Islamic da‘wah. The newly estab-
lished dar al-Islam in Madinah was utilized for preaching Islam and 
the religion became universal. This paper discusses the aims of hijrah 
in this broader sense and provides evidence from sirah of the Prophet 
to strengthen this point of view. 
Keywords: Sirah, Prophetic Hijrah, Protection of Religion, Dar 
al-Islam, Da‘wah, Purposes of Hijrah 

255 * Zahid Jalaly is a PhD scholar at International Islamic University Islamabad and Lectu-
rer at Kardan University, Kabul. E-Mail:  zahid.jalaly@gmail.com 
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Ahmet Paşa ve Güneş Kasidesinde Teşbih Sanatı

Zaınab Omeed Omar256*

Özet
Kaside, niyet etmek, kastetmek gibi anlamları olan ḳaṣda (قََصــَد) kö-
künden gelen Arapça bir kelimedir. Kaside, belli bir maksat ile söy-
lenmiş birini veya bir şeyi övmek için aruz vezniyle yazılır. Divan 
edebiyatının ürünleri arasında ilk planda olan divan şiirinin nazım 
şekillerinde edebi sanatlar sıkça kullanmışlardır. Bu bağlamda divan 
şiirinde en fazla işlenen sanatlardan biri teşbihtir. Teşbih, Divan Ede-
biyatında edebî sanatlarından olarak önemli bir yere sahiptir.  Teşbih 
kelimesi tefîl (تفعيل) vezninde benzetme anlamına gelen kökü Şibh-Şe-
beh(ــبَه-ِشبه  fiilinden, “Şibh-şebeh” kelimesinin sözlük anlamı “Misl (َش
 kelimelerinin anlamlarını karşılamaktadır. Teşbihin ”نظيــر Nazîr ,مثــل
dört unsuru vardır. Bunlardan, müşebbeh (Benzeyen), müşebbehün 
bih (Kendisine benzetilen), vech-i şebeh (Benzetme yönü), teşbih 
edat (Benzetme edatıdır). Divan şiirinin en önemli ürünlerinden kasi-
de Arap edebiyatında doğmuş oradan da Fars ve Türk edebiyatlarına 
geçmektedir.  XV. yüzyılda da güzel örnekleri bulunmaktadır. Bu ör-
nekler arasında Ahmet Paşa’nın “Güneş” redifli kasidesi divan şiirinin 
önde gelen kasidelerindendir. Ahmet Paşa, kendi çağında “Sultanu’ş 
Şuʿarâ” olarak bilinen Fatih devri XV. yüzyılda Klasik Türk edebiya-
tının önemli isimlerinin başında yer almaktadır. Güneş Kasidenin ilk 
yirmi beytini ele alarak, müşebbeh, müşebbehün bih, vech-i şebeh, 
edat-ı teşbih yönünden teşbih sanatının unsurlarını ve yönlerini ortaya 
koydum.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Paşa, XV. yüzyıl, Divan Şiiri, Güneş Ka-
sidesi, Teşbih Sanatı
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Fas İslam Mirasına Ahlaki Etkileri: Kinena Bölgesi Örneği: 
Tâhâ Abdurrahman

Zakaria Boubekri257*

Özet
Bu çalışma, mantık, felsefe, dil felsefesi ve ahlak felsefesi üzerine 
kaleme aldığı çalışmalarıyla tanınan, hatta “el-feylesûfü’l-mağribî”, 
“feylesüfu’l ahlak” gibi unvanlarla anılan Faslı ilim adamı ve düşünür 
Tâhâ Abdurrahman’ın 2000 yılında “Suâlu’l-Ahlâk: Müsâhemetun 
fî’n-Nakdi’l-Ahlakiyyi li’l- Hadâseti’l-Garbiyye” kitabındaki bir bö-
lüm olan; Fas kültürünün İslam mirasına ahlaki etkileri adlı kısımdaki 
yazarın açıklamalarını ele almaktır. Bu eserin telifiyle İslam dünyası-
na büyük katkıları olmuş ve “Isesco”nun İslamî Araştırmalar Ödülü-
ne layık görülmüştür. Tâhâ Abdurrahman “Mısırlılar üzerinde hâkim 
olan Fas cömertliği oraya Mısırlıların talebi üzerine gelen Faslı ahlak-
çıların temayüz ettiği ahlaki amel esasıyla bağlantılıdır.” iddia ederek 
Fas'ın büyük ahlak adamlarının Mısır'da yaşayan kardeşlerini nasıl 
etkilediğini göstermiş ve bunu birçok bilimsel noktalarda açıklamış-
tır. Işte bu yazı dini ve ahlaki eğitim konusunda Fas'ın cömertliğinin 
ne kadar bol olduğunu tanıtmayı amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tâhâ Abdurrahman, Ahlak Etkileri, Fas, Mısır, 
İslam Mirası
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Sözde Ermeni Soykırımı: Talat Paşa Telegramı

Zarife Nezirli258*

Özet
Ermenilerin tarihi araştırmalar zamanı sözde Ermeni “soykırımı”na 
kanıt olarak kullandıkları belge “Talat Paşa`nın telegramı” olarak bi-
linmektedir. Belgeye göre, Talat Paşa Ermenilerle ilgili “onları mahv 
edin emri” vermiştir. Bu belgeyi Ermeniler “araştırmış”, “öğrenmiş”, 
ve “tatkik etmişler” ki, Ermeni meselesini ispat edebilsinler. Bazı ta-
rihçi ve siyaset adamları bu telgramı soykırımın esas kanıt belgesi 
olarak göstermektedirler. Telgram incelendiğinde bir haylı yanlış-
lıkların olduğu ve sahte bir evrak olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşı sonaerdiğinde Genc Türkleri suçlanmak adına 
mahkeme yapılmıştır ve Ermeniler büyük heyecanla bu telgramı Bri-
tanya`da mahkemeye takdim etmek için getirmişlerdir. Lakin Britan-
ya`nın Dış ilişkiler Bakanlığı bu mektubun sahte olduğunu anlamış ve 
mahkemeye kanıt olarak kabul etmemiştir. Bir çok kanıt ve ispatlara 
rağmen bu mektup ve Andronyan`ın (mektubu ilk kez bilime sunan 
tarihçi) uydurduğu diğer bilgiler Ermenistan devlet okullarında Ta-
rih derslerinde öğrencilere öğretilmektedir. Malesef ki, dünyanın bir 
kısmı bu yalan ve sahte bilgilere inanmış durumdadır. Burada Ermeni 
propagandasın işlevini anlamak yerine düşünülmektedir ki, devletle-
rin gerçek ilgi alan ve çıkarlarını anlamak gereklidir. Ermenilere dün-
ya tarafından gösterilen ilgi onlara iyilik yapmak için değil savaşta 
piyon olarak ilave destek almak ve Türkiye`ye karşı kullanmak için 
gösterilmektedir. Bildiride, sözde telgram detaylı bir şekilde incele-
nerek araştırılması hedeflenmektedir. Berlin ve İngiltere adli tıp uz-
manlarının raporları incelenmekle beraber telgramın gerçek yazarı ve 
gerçek işlevi açıklığa kavuşturulmaktadır. Belge inceleme ve literatür 
tarama yöntemiyle yazılan bildiri, Ermeni Sorunu ve tarihi belgelerde 
sahtekarlık üzerine ilgi çekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Talat Paşa Telegramı, Ermeni Sorunu, Tarihi 
Belgelerde Sahtekarlık
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Novi Pazar During the Ottoman Period in Various 
Travelogues

Zehra Škrijelj259*

Abstract
Novi Pazar is a town located in the southwestern part of the Balkan 
Peninsula. The settlement with rich history established by the Otto-
man officer in the 15th century is today territorial part of the Republic 
of Serbia. In the Ottoman period, settlements like Novi Pazar were 
built to serve to the trade on all levels, international, interregional, 
intercity and local. Once trade had grown to a certain proportion, like 
in the case of Novi Pazar, the place became an important coordination 
centre on long-distance commerce in Ottoman Empire and abroad. 
Despite Novi Pazar's eccentric position on the border of different 
provinces, the town itself remained the node of all communications. 
It was the key to the entire area until the First Balkan War when the 
Ottomans completely left Balkans. Historical developments at the ter-
ritory of Novi Pazar through the centuries had created a large basin 
of cultural legacy. The long-standing reputation of the multicultural 
town is made by people who came from different places in all sorts of 
different intentions. In this way, these spaces were being constantly 
restructured and reshaped by the human presence. Pre-modern images 
of Novi Pazar's heritage were recorded by incidental and intentional 
travellers who gave the personal impression of its organization, peop-
le, customs and culture in general. People like Benedict Curipeschitz 
in 16th, Evliya Çelebi in 17th, Georgina Mary Muir Mackenzie and 
Adeline Paulina Irby in the 19th century are giving a specific preview 
of Novi Pazar region. Through these outlooks, there could be obser-
ved socio-cultural development of Novi Pazar. 
Keywords: Balkans, Ottoman Period, Serbia, Novi Pazar, Travelo-
gue, Culture, Architectural Development
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Arnavut Tarihçiliğinde Arnavut Topraklarında Tanzimat 

Reformlarının Uygulanması

Zekirja Shabani260*

Fahri Avdıja261**

Özet
Ele almakta olduğumuz “Arnavut Tarihçiliğinde Arnavut Toprak-
larında Tanzimat Reformlarının Uygulanması” adlı çalışmamızda 
okuyucuların Arnavut bölgelerinde Tanzimat reformlarının uygulan-
masını ve Arnavut tarih yazımı açısından bu reformların nasıl değer-
lendirildiğini görmeleri amaçlanmıştır. Zira Tanzimat Reformlarının, 
Arnavutların bazı taleplerini yerine getirmemekle beraber Arnavutlar 
ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtığı da 
bilinmektedir. Arnavut tarih yazımı, Balkanlar’daki diğer tarih ya-
zımlarından yeni olması ve diğer ülkeler tarafından hala tanınmamış 
olabilmesi sebepleriyle meselenin Arnavut tarihi açısından değerlen-
dirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın Türk 
tarih yazımına mütevazı bir katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. 
Çalışmamızda ayrıca Osmanlı dönemi Arnavut şahsiyetlerinden Şem-
settin Sami, Vassa Efendi, Thimi Mitko ve diğerlerinin görüşlerine 
yer verilecek ve bu sayede içerik zenginleştirilecektir. Eserin yazı-
mında ise metodolojik olarak ilmi bir yol izlenecek ve elde edilen 
veriler tarafsızca değerlendirilip analiz yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat, Arnavut 
Toprakları, Şemseddin Sami
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Manastır Askerî İdadi Müzesinin Tarihî Gelişimi ile Askerî 
İdadide Eğitim Görmüş Mustafa Kemal Atatürk

Zejnep Domazetova262*

Özet
Türkler, tarih boyunca göçebe yaşayarak farklı coğrafyalara yayıldık-
ları gibi farklı coğrafyaları fethedip oranın yönetimine de sahip ol-
muşlardır. Kurulan her devletin bir yükseliş ve çöküş dönemi olduğu 
gibi Balkan topraklarına yaklaşık 600 yıl sahip olan Osmanlı Devleti 
de aynı kaderi yaşamıştır. Çok uzun bir dönem sayılabilecek bu hâki-
miyet sonrasında Osmanlı, bu toprakları resmi olarak bırakmış ancak 
eserleriyle varlığını günümüzde de hissettirmeye devam etmektedir. 
Kuzey Makedonya’nın önemli şehirlerinden biri olan Manastır, Os-
manlı ile daha da önem kazanmış, günümüze kadar ulaşan eserleriyle 
değeri artmış ve bu bölgede çok kıymetli şahsiyetlerin yetişmesinde 
önemli rol oynamıştır. Osmanlı öncesi Bitola adı ile bilinen şehir, böl-
gede bulunan manastırlardan dolayı Osmanlı ile şehre de Manastır 
adını vermiştir. Bitola veya Manastır denildiğinde hiç şüphesiz gü-
nümüzde varlığını bir müze olarak sürdüren Askerî İdadî ve orada 
eğitim görmüş olan ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
olacak olan Mustafa Kemal Atatürk akla gelmektedir. Bu çalışmada, 
Osmanlının büyük önem verdiği Balkanlar coğrafyası, Balkanların 
kalbi olarak nitelendirilen Kuzey Makedonya, beraberinde Manastır 
şehri ve orada günümüzde müze olarak ayakta kalmayı başarmış olan 
Askerî İdadinin tarihî gelişimiyle günümüzdeki durumuna yer veril-
mektedir.
Bu çalışma ile amaçlanan; Balkanlarda varlığını hala sürdürmeye de-
vam eden Osmanlının değerli eserlerinden biri olan Askerî İdadinin 
günümüzdeki durumunu tanıtmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuru-
cusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Balkanlar’da doğup bü-
yümesi ve onun üzerindeki Balkan etkisini göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Bitola, Manastır, Askerî İdadi, Mustafa Kemal 
Atatürk, Müze
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Buhara’dan 1911-12’de İstanbul’a Gelen Öğrenciler

Dr. Mehmet Ali Bolat

Özet
Genelde Türkiye’nin uluslararası öğrencilik süreci 1982-83 yılında 
yapılan ilk hükümetler arası eğitim anlaşmalarıyla başlatılmaktadır. 
Oysa tarihi arka plan çok daha erken dönemli örnekleri 
barındırmaktadır. Dolayısıyla tarihi başlangıç noktası yanlış 
alınmakta, konunun derinliği hakkıyla kavranamamakta ve 
Türkiye’nin meseleye yaklaşımı köksüz bir çerçevede sadece 
ekonomik çıkar boyutuyla irdelenmektedir. Buhara’dan 1911 ve 
1912’de İstanbul’a gelerek eğitim alan, ülkelerine döndüklerinde ise 
Ceditizim (Yenilik) Hareketi olarak bilinen Orta Asya Türklerinin 
Rusya’dan muhtariyet ve özgürlük taleplerinde bulunulmasında 
etkili olan öğrencilerin incelenmesi Türkiye açısından son derece 
önemlidir. Söz konusu tarihte Buhara’dan gelen öğrenciler hakkında 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ve döneme ait diğer eser ve 
dökümanlarda yer alan bilgiler aktarılmıştır. Türkiye’de uluslararası 
öğrencilik tarihi ve çerçevesi açısından çok boyutlu ilişkilere örnek 
olarak Buhara’dan 1911 ve 1912’de gelen öğrenciler ele alınmıştır. 
Ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerin ekonomik 
katkılarından çok öte siyasal, sosyal, kültürel, tarihsel ve geleceği 
inşa anlamında vizyoner boyutlarla düşünülmesi gerektiği, yaşanmış 
bir gerçeklik anlamında Buharalı öğrenciler örneğinde irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Buhara, İstanbul, 
Ceditizim.
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Sosyal Sermaye: Sivil Toplum ve Kırgız Gençlerinin 

Toplumsal Etkinliği (Bişkek Şehri Öğrenciler Örneğinde 
Araştırma)

Zhakshylyk Aitbaev263*

Altynai Nurlanova264**

Özet 
Sivil toplum terimi, gönüllü gruplar ve dernekler biçimindeki özgür, sı-
nırsız sivil aktivizm alanını ifade etmektedir. Bazıları, özellikle demok-
ratik dönüşüm bağlamında, siyasi partiler ve sosyal hareketler de dahil 
olmak üzere sivil toplumun daha geniş tanımlanması gerekli olduğuna 
ısrar etmişlerdir. Bazı akademisyenler iki temel sivil toplum modelini 
paylaşmaktadır. İlk modele göre sivil toplum demokratik bir devleti ta-
mamlar, diğerine göre demokratik olmayan bir rejime karşı mücadelede 
liberal sosyal tutumları temsil etmektedir. Hem sivil toplum hem de sos-
yal sermaye sosyal aktivizmle ilişkilidir. Genellikle bu terimler birbiri-
nin yerine kullanılabilmektedir. Özellikle siyaset biliminde sivil toplum 
kavramının Alexis de Tocqueville'in katılımcı ve müzakereci demokratik 
toplum hakkındaki fikirlerinin doğrudan devamı olarak kullanılmıştır. Bu 
açıdan, sivil toplum terimi gönüllü kuruluşlarda veya sosyal hareketlerde 
aktivizmi tanımlarken, sosyal sermaye kavramı ise bu aktivizmin sonuç-
larını da ifade ettiği ortaya çıkmaktadır. Kırgızistan Sovyetler Birliğinden 
ayrılmasından bu yana sivil toplum ve sosyal sermaye konusunda ciddi 
bir değişim sürecini yaşamaktadır. Bu değişim sürecinde en çok etkile-
nenler gençler olduğu söz konusudur. Bu değişimin hangi tarafa yönel-
diğinin anlaşılması, açıklanması için bu konuda bilimsel bilgilerin siste-
matik olarak toplanması önemlidir.  Bu bağlamda Bişkek’te üniversitede 
okuyan öğrencilerin sivil kuruluş ve toplumsal faaliyetlere katılmasını 
analiz etmek amacıyla yapılan uygulamalı çalışma olarak yürütülmekte 
olan araştırmada nicel veri toplama tekniklerini kullanarak 440 öğrenci 
ile anket yapılmaktadır. Ayrıca, geleneksel Kırgız kültüründeki ‘aşar sis-
temi’, ‘şerine’, ‘camaat’, ‘aksakaldar keneşi’ gibi geleneksel sivil toplum 
unsurları ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Sivil Toplum, Toplumsal Etkin-
lik, Kırgız Gençleri
263 * Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
264 ** Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Lisans Öğrencisi
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Moğol İmparatorluğunda Nasturiler

Zhanbolat Tologon265*

Özet
Bilindiği gibi Türklerin ilk dönemlerden başlayarak yaşadıkları deği-
şik coğrafyalarda birçok dinin etkisinde kaldıkları bilinmektedir yani, 
Budizm, Zerdüştlük, Manilik, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi 
evrensel kabul edilen dinlerin hepsine girmiş ve bu durumlarıyla da 
belki dünyada eşine hiç rastlanmayacak bir özellik kazanmışlardır. 
Bu makalede Nasturiliğin Moğol İmparatorluğundaki siyasî, askerî, 
ekonomik, sosyokültürel, etnik ve dinî çok yönlü değişimlerini ele 
alacağız. Bunun yanı sıra diğer din mensuplarının Moğol İstilası 
karşısındaki tavırları, tercih ettikleri yeni sosyal düzen içerisindeki 
konumları, aynı zamanda bölgede hâkimiyeti ele alan yeni sistemin 
siyasî ve askerî politikaları yanında dinî yaklaşımları söz konusu 
farklı inanç gruplarının bölgedeki kaderine tesir eden etmenler ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında kısaca Moğolların 
bölgeye istila ettikleri yüzyıllardaki diğer dinlerin genel durumu ile 
Nasturilerin Moğol İstilası karşısındaki konumu hakkında birtakım 
tespitlere yer verilecektir. XII - XIII. yüzyıllarda Moğol İmparator-
luğunda Devlet dini statüsünü kazanmak için aktif bir şekilde misyo-
nerlik faaliyetlerde bulunan Nasturilik'in durumu objektif açıdan ele 
alınıp incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Türkler, Nesturilik, Budizm, Zerdüşt-
lük, Manilik, Musevilik, İslam

265 * Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İzmir
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Eski Türk Dilinde Sayılar ve Onların Mitoloji Özellikleri

Ziyafa Guliyeva266*

Özet
Sayılar, içinde yaşadığı dilin temel söz varlığıdır. Her toplumun ken-
disinin belirlediği bir sayı sistemi vardır. Tüm dünya dillerinde ol-
duğu gibi Türk dillerinin de kendine has bir sayı sistemi vardır. Zen-
gin bir sayı sistemi bulunan Türk dili, geçmişten günümüze çeşitli 
sayı sistemleri kullanmıştır. Bazı sayılar Türk kültüründe kutsal bir 
özellik taşır ve bu sayıların mitolojide çeşitli anlamı bulunmaktadır. 
Türk düşünce sisteminde sayılar sadece somut değil, soyut olarak da 
kültürel bir değer taşır ve onların evrenselliği yanında milliliği de 
vardır. Fertten aileye, aileden devlete geçerken toplumun teşekkülün-
de sayı adları ortaya çıkmıştır. Kullanılan sayı adlarında inanç izleri 
de görülmektedir. Bu çalışmada, Eski Türkçenin Göktürk, Uygur ve 
Karahanlı döneminde kullanılan sayı sistemi ve bu sayıların mitoloji 
özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın birinci kısmında, Türk halkların-
da sayıların ortaya çıkışından bahsedilerek, Eski Türkçenin farklı dö-
nemlerinde kullanılan sayı sistemleri örnek metinlerle açıklanmıştır. 
Ele alınan örneklerde Türkçede bulunan sayı sisteminin köklü ve tari-
hi bir geçmişe sahip olduğu görülür. Çalışmanın ikinci kısmında, eski 
metinlerde kullanılan sayıların mitoloji anlamları ve özellikleri ele 
alınmıştır. Sayıların Türk halklarının hayatında eski dönemlerden gü-
nümüze kadar önemli yeri kapsaması, Türk mifolojisi ve kültüründe 
bazı sayıların hayatımızın bir çok noktasında günümüzde de aynı an-
lamlarda kullanılması örneklerle açıklanmıştır. Eski Türk inancı olan 
Şamanizm’den başlayarak, İslami ve İslamiyet sonrası dönemlerde de 
Türk kültür ve inancında sayıların önemli yeri olması da belirtilmiştir. 
Çalışmanın son kısmında ise, Eski Türkçede, yani, Göktürk, Uygur 
ve Karahanlı dönemlerinde bulunan sayı sistemi ve sayıların mitolo-
ji özelliğinden bahs eden çalışmanın vardığı sonuç açıklanarak, eski 
dönemlerden günümüze kadar Türk kültüründe önemli bir mitolojik 
yeri olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eski Türk Dili, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye 
Türkçesi, Sayılar, Mitoloji Özellikler, Türk Mitolojisi

266 * İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili, İstanbul
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Total Phenolic Compounds in Five Varieties of Eggplant 
Fruits

Zulaiha Gidado Mukhtar267*

Yusuf Ibrahim Ibrahim268**

Umar Muazu Yunusa269***

Sinan Saydam270****

Fikret Karataş271*****

Dursun Özer272******

Abstract
Phenolic compounds constitute the dominant phytochemicals found in 
plants. Most of the health benefits of plants are attributable to them. They 
comprise Flavonoids, phenolic acids, lignin precursors, tannins, benzoic 
acid, and cinnamic acid derivatives are all types of phenolic compounds. 
Spectrometric methods were used to assess and compare the total phenolic 
compounds in aliquot volumes of methanolic extracts of five varieties of 
eggplant fruits sourced from Nigeria and Turkey. All the varieties of eggp-
lant fruits used in this study had detectable levels of phenolic compounds. 
The total phenolic compounds determined in dark eggplant, light eggplant, 
bitter tomato, bitter apple and white garden egg were found to range betwe-
en 1.091 to 10.71-μg Gallic acid equivalent (GAE)/ g of extract value.  A 
steady increase in total phenolic compounds was observed as the sample 
volumes increased indicating a possible correlation between the volume of 
extract and concentration of total phenolic compounds. This reaffirms that 
eggplant plant fruit is a nutritious fruit with many health benefits.
Keywords: Phenolics, Eggplant, Antioxidants

267 * Kano State Polytechnic, Department of Science Laboratory Technology, Kano, Nige-
ria. Fırat University, Department of Chemistry, Elazığ, Turkey Corresponding author E-Mail: 
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269 *** Fırat University, Department of Chemistry, Elazığ
270 **** Fırat University, Department of Chemistry, Elazığ
271 ***** Fırat University, Department of Chemistry, Elazığ
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India’s Foreign Policy Toward South Asia

Zyad M. Nuri273*

Abstract
South Asia is the place where India can play an active role and produ-
ce a real effect on its strategy. In recent years, the Indian government 
as a regional power conducted enthusiastic efforts (diplomatic, mili-
tary, and economic) in South Asia. India has conducted connections 
with neighbouring countries; achieved diplomatic development with 
Pakistan, conducting good relations with Afghanistan, and plays a big 
role in an Afghan security issue. India is also smartly manoeuvring 
with China in playing its regional role and responsibilities. It’s im-
portant to note that India involves in other issues in South Asia, for 
example, India’s role in Sri Lanka’s political situation, constitutions 
development, and manoeuvre in the whole South Asia. India enjoyed 
deploying policy and strategy in South Asia. Nevertheless, Indi’s rela-
tions and impacts with other countries are more peaceful and friendly 
as Jawaharlal Nehru stated: “there is no country in the wide world 
today with which India’s relation may be said to be inimical or hos-
tile.” (B. Prasad, 1979).  To discuss further the role of India in South 
Asia, this study analyses India’s view and policy toward the regional 
order in the South Asian region, the impact of India’s existence acti-
vities, and strategies in South Asia. It will also focus on India’s policy 
toward its neighbour Pakistan and the unsolved problem of Kashmir 
between India and Pakistan. Finally, the role of India will be exami-
ned via explaining India – Afghanistan relations and the role of India 
in Afghanistan.
Keywords: India, Foreign Policy, South Asia, Indian-Pakistan Rela-
tions, Afghanistan, and Kashmir Conflict

273 * Ph. D. at Dokuz Eylul University, the Department of International Relations E-Mail: 
zyad.nuri@charmouniversity.org




