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A Review on Power Production Performance Evaluation 

Of Blade and Bladeless Windmill 

Abdalftah Hamed1* 

 

Abstract 

The production of energy by using renewable energy sources are going depth of the earth. 
Production energy by using a traditional blade wind has many advantages and disadvantages 
one of them the cost of the capital and maintenance cost and friction loss represents a negative 
point. At the present, a new approach of capturing wind energy by using bladeless windmill 
find a low-priced and safe replacement to conventional windmills. Vortex-Bladeless is new 
concept of a wind turbine without blades called vorticity wind turbine which uses the VIV. The 
vortex design aims to eliminate and reduce many of the existing problems in conventional 
generators and represents a new paradigm of wind energy. Vortex can be able to operate 
efficiently at lower wind speeds, so runtime increases. The purpose of this is study to provide 
a basic comparison between the conventional wind turbine and vortex paradigm in harvesting 
wind energy. 

Keywords: Blade windmills, Bladeless windmills, Vortex-bladeless, Vortex-Induced Vibration, 
Renewable Energy Source 

  

                                                             
* Department of Electric and Electronics Engineering, Institute of Science and Technology Eskisehir Osmangazi 
University - Eskisehir, Turkey e-mail: abdftah1994@gmail.com 



4 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 

 

Ghana’s Foreign Policy under Military Regimes, 1966 – 1992: 

 An Historical Review 

Abdallah Imam Haruna2* 

Abstract 

This paper probes the foreign policy objectives of military regimes in Ghana from 1966 to 1993. 
The mid-sixties and early-nineties saw Africa and Latin America challenging each other for an 
accolade of notoriety as the continent with the most military coup d'états. Though most of the 
military disturbances in Francophone Africa could barely provoke any serious expert analysis, 
the revolts in Ghana and Nigeria had given many military pundits a different dimension of the 
militarization of African politics. As a 64-year old sovereign state, Ghana has witnessed three 
military regimes; 1966–1969, 1972–1979 and 1981–1993. These politics of military takeovers 
were always blamed on economic mismanagement and administrative abuse of power. Indeed, 
Ghana’s economy, since independence in 1957, has suffered several setbacks as far as steady 
economic growth is concerned. As the country celebrates its 64th independence day on March 
6, 2021, amidst the global Covid-19 pandemic, this study seeks to retrace the political steps of 
the country since independence; focusing on the foreign policy of the military regimes within 
the last six decades. The paper intends to prove that just as military officers lack political 
legitimacy to govern, they are hardly the right actors to make successful foreign policy 
decisions.  

Keywords: Foreign Policy, Ghana, West Africa, Military Rule, Coup D'états 
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Globalization’s Effects on Human Security 

Abdelhafid El-Hayani3* 

 

Özet 

Bu araştırma makalesi, küreselleşme sürecinin insan güvenliği ile ilişkisini ve özellikle 
ekonomik, sağlık ve çevresel güvenlik üzerindeki etkilerini özetlemektedir. Hem küreselleşme 
hem de insani güvenlik kavramlarının tarihsel arka planına odaklanacak ve küreselleşme 
ışığında insan güvenliğinin durumunu tartışacağız. Nitekim küreselleşme süreci, bireylerin 
yaşam biçimini büyük ölçüde etkilemekle birlikte aynı zamanda insan merkezli güvenliği de 
göreceğimiz gibi pek çok açıdan ve faktörle olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel kurumların 
farklı alanlardaki girişimlerine rağmen, Üçüncü Dünya ülkelerinin kapasiteleri, yoksulluk, suç 
ve insan güvenliğine yönelik diğer tehditler gibi büyük zorluklarla yüzleşmek için zayıftır. 

Bu araştırma makalesi, temel olarak, küreselleşmenin başlangıcından itibaren küreselleşmenin 
insan güvenliği üzerindeki etkilerini ve aynı zamanda terimler açısından radikal bir değişimle 
bilinen soğuk savaş döneminden sonra ortaya çıkan insani güvenlik kavramının ortaya çıkışını 
analiz etmek için nitel bir metodolojiye dayanmaktadır. güvenlik anlayışına bağlıdır. Bu 
nedenle güvenlik kavramı genişlemiş ve daha insan merkezli hale gelmiştir. Böylece insan 
güvenliği, küreselleşme sürecinde birçok zorlukla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küreselleşme Süreci, İnsan Güvenliği 

Abstract 

This paper deals with the issue of globalization process in its relation to the human security and 
its effects especially on the economic, health and the environmental securities. We shall focus 
on the historical background of both of the globalization and human security concepts, as well 
as discuss the situation of human security in the light of globalization. Indeed, the globalization 
process affects much of the life style of individuals but at the same time, has affected negatively 
the people-centered security throughout many aspects and factors as we will see. In spite of the 
attempts of the global institutions in different fields, the capacities of the Third World countries 
are weak to face up such big challenges including poverty, crime, and the other threats to the 
human security. 

This research paper is mainly based on a qualitative methodology to analyze the effects of 
globalization on the human security starting from the beginning of globalization and also the 
emergence of human security concept after the period of cold war which was known by a radical 
change in terms of the understanding of security. Therefore, the security concept was broadened 
and has become more people-centered. Thus, the human security started facing many challenges 
under the globalization process. 

Keywords: Globalization, Globalization Process, Security, Human Securit  

                                                             
* Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisi 



6 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 
 

 

İktisat Çerçevesinde Ahlâkın Değeri 

Abdul Zahir Ahmad4* 

 

Özet 

Sosyal hayatta gerek ekonomik alanda gerekse hukuk, siyaset ve diğer farklı alanlarda ahlâk ve 
ahlâki değer kavramı ferdi hayatta ve toplumun davranışlarında uygulanması ve alışık hale 
getirilmesi ne kadar zor ise, o toplumun her alanında özellikle ekonomik kalkınma ve gelişme 
söz konusu olduğunda pozitif ve inanılmaz bir etki ve fayda yaratacaktır. Dini yapılara göre 
insan kendi yaşam sürecinde iç ve dış dünyasını ahlâki değerlerle dekore etmelidir. Bununla 
birlikte ahlâk ve iktisat toplumun bir bütün parçası olarak tanımlanmıştır zira, Ademoğlunun 
hayatı ile ahlâk arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple ahlâk iktisadın tüm 
alanlarında etkili olmaktadır. Bu çalışma, iktisat ve ahlâk arasındaki sıkı ilişki ve iktisatın sahip 
olduğu geniş çerçevesiyle farklı boyutlarını özellikle toplumun iktisati kalkınma, iktisatın ve 
devletin sosyal sorunlarını önleme, sosyal gelişme gibi konular üzerine ahlâki ilkelerin etkisi 
ve bugünkü iktisat çerçevesinde ahlâk meselesinin ne kadar önemli olup olmadığını 
amaçlamaktadır. Çalışmada, ahlâk ilkelerinin iktisadi çerçevede tespit edilmesi, önemli 
eserlerle birlikte Nass’ın (Kur’an ve Sünnet) belirlediği esaslar ışığının altında ele alınıp etkili 
önermelerden yararlanılmıştır. Nitekim ekonomi çerçevesinde üretim, tüketim, dağıtım, 
israf/tebzir, devletin iktisata müdahalesi, piyasanın engellenmesi ve benzeri konular, ahlâki 
ilkelerde derin ve kapsamlı bir biçimde açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Ahlâk, Devlet, Ahlâk Etkisi, Ekonomik Kalkınma 

 

Abstract  

In social life, if necessary ekonomik or if necessary Law, politics or another deferrent side 
enforcement of morals and getting used to and become as a habit is very hard but, in other ways 
ethical prenciples wil provide a big efffec and profit on that side in society especially in 
economik development. As its known, İn İslam relegion humans must to dicoret thier world 
inside and out with ethics and ethical values on thier life time. Also definite after that, ethics is 
as a whole part in society so, it has a parallel relation between humans life and ethical values 
indiscause, all side of ekonomik effected by ethics. This stady indicate the near relation of 
ekonomik and ethics, the effect of ethics and importance step of ethical values over the 
ekonomik that it owner a larg frame work with deferrent situation especially over social 
ekonomik development, prevent of ekonomik and gövernment social disability, social growth 
and strength right now. İn this study for consolidate the ethical principles, also with İslamik 
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resorces another refrences like Kur’an and Sünnet that they defined basics to gether in 
ekonomik frame with using the usefull requests. Ethical prenciples explain full range the 
subjects of product, consumption, distribution, israf/tebzir, government intervention in 
economik and market barriers and another same subject. 

Keywords: Ekonomi, Ethics, Government, Effect of Ethics, Economik Development 

*** 

  



8 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 

 

The Role of Trade Relation Between Countries:  

in the Case of Turkey and Mozambique 

Abdul Zainal Ussene5* 

Abstract 

Trade is a fundamental action in human life directly from the earliest times to the present. With 
world evolution and economic independence, there is a need to create trade ambassadors to 
facilitate trade between countries. Turkey being a country with an immense ambition to expand 
its business market, especially in Africa, as noted lately. Turkey is extending its commercial 
cooperation with almost all African countries. So is Mozambique. And Mozambique, as a 
country that is in economic emergency and stepping forward to get out of poverty, is open 
handed to new commercial cooperation as it has a high dependence on foreign countries. These 
two countries have a commercial potential that is of interest to both. Turkey’s trade with 
Mozambique has been increasing rapidly. The bilateral trade volume which was 115 million 
USD in 2016 reached 153 million in 2019 and it is still increasing yearly. So, this study based 
on some bibliography research is meant to analyse the trade potential of these two countries by 
bringing necessary information about commerce and then using a comparative methodology 
outline the trade statistics of these two countries. 

Keywords: Trade, Turkey, Mozambique, Trade Relation, Trade Ambassadors And Trade 
Potential 
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From the Hope of Development to the Ashes of Terrorism: A Perspective of 
a Serious Humanitarian Crises in Mozambique 

Abdul Zainal Ussene6* 

MA, Abdul Rachade Ussene7** 

 

Abstract 

Mozambique, known as one of the poorest countries in the world, in the last decade has shown 
immense signs of economic development. As one of the Southern African countries with the 
highest rate of economic development subsequent to sustainable GDP growth. Mozambique, 
despite being economically poor, is rich in several natural resources and is in a strategic area of 
southern Africa. In 2017, with the vast discovery of natural gas in the Rovuma basins, northern 
Mozambique, precisely in the province of Cabo Delgado, it not only drew attention to the world, 
but also gave hope for a better Mozambique. Since then, still in 2017, the country witnessed the 
first terrorist attacks in the famous gas city. At the end of 2019, when a project to produce 
liquefied natural gas (LNG) was officially announced, terrorist attacks increased and 
compromised the progress of projects led by TOTAL and EXXONMOBILE. Today, with the 
security instability, the projects have all been paralyzed, no exact date of resumption, several 
districts of Cabo Delgado province are in ashes, many people lost their lives and others left their 
homes and ran to other cities or countries. Living in a real humanitarian chaos in that part of 
the country. Numerous national and international organizations are supporting the country to 
annihilate this threat and restore national security. With this research, based on the terrorist 
events taking place in Mozambique, it is intended to create an awareness of the humanitarian 
disaster that the country is experiencing. 

Keywords: Mozambique, Cabo Delgado, Humanitarian Crises, Terrorism, Natural Gas and 
Development 

*** 
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Design and Simulation of a Novel Coaxial-Fed Microstrip Patch Antenna 
for 5G Application 

Abdullah Al Hasan8* 

Abstract  

The next-generation wireless communication technology widely known as 5G will be 
implemented in a very short period due to the spike in demand for higher data rates and 
bandwidth. The innovation of smart devices leads society to an overgrowing connected network 
of wireless technology. To meet the increase in demands counties around the world are in a race 
to realize the fastest network available at hand. The official report and testing by Turk cell 
suggest 3.5GHz band would be used initially in Turkey.  The global union of mobile operator 
GSMA suggested competent authority to allocate a contiguous spectrum of at least 100MHz 
channel bandwidth to the carriers. In this study, a new coaxial fed microstrip designed to operate 
at 3.5GHz band and the necessary amount of operational bandwidth which is determined as at 
least 100MHz have been demonstrated by this design which meets the required characteristics 
to be employed in the operation of 5G network of the Turkish telecom industry.  

Keywords: Microstrip Antenna, Co-Axial Feed, Wireless Communication, 5G 
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Başkalığın Dolayımında Farklılığa Açılma İmkânı Olarak Uluslararası 
Öğrencilik ve “Ben neredeyim?” Sorusu 

Abdulsamet Şentürk9* 

Özet 

Öteden beri bilmenin imkânlarını sorgulayan eğitim felsefesi, insan tecrübesinin nasıl 
kurulduğu ve anlamlandırıldığı üzerine sayısız teori üretmiştir. Şayet bütün bu teorilerde 
uzlaşılacak bir temel aranacak olunsaydı galiba bu; tecrübe edenin konumunun tecrübenin 
anlamlandırılmasında etkin rol oynadığı olurdu. Nitekim kişinin konumu, bir bakıma kendisini 
hangi rolde ve hangi sahnede hissettiğiyle alakalıdır. Bu bağlamda uluslararası öğrenci olmak 
başkalık tecrübesine kapı aralamaktır. Bir başka deyişle; yeni bir anlam dünyasının eşiğine 
gelmek demektir. İşte bu çalışma eğitim felsefecilerinin “anlamanın ön yapısı” nın gerek 
düşünsel gerek gündelik tecrübeler üzerinde etkili olup olmadığı hususunda yürüttükleri 
tartışmayı uluslararası öğrenciler bağlamında ele almayı amaçlamıştır. Ayrıca uluslararası 
öğrencinin, yerleşikliğin sınırlarını aşması itibariyle düşünsel pratiklerini ele geçiren başkalık 
hissinin nasıl farklılığa açılma imkânı olarak değerlendirilebileceği üzerine spekülatif ve 
hipotetik bir okuma yapılmıştır. Binaenaleyh, farka açılmak suretiyle yerleşikliğini yitirenin, 
başkalığıyla yüzleştiği ilk anda açılan anlam ufkunda beliren “Ben neredeyim?” sorusuna 
aradığı cevabın mevcudiyetle alakalı epistemik bir açmaza mı işaret ettiği yoksa varoluşsal bir 
anlam arayışının dayatması mı olduğu irdelenmiştir. Bu başkalık tecrübesi içerisinde yerini 
tayin etmeye çalışan bireyin bilgiyle ne tür mümkün ilişkiler kurabileceği, karşılaştıklarını nasıl 
anlamlandırdığı, varoluşuna dair sorularla kendiliğini nasıl inşa ettiği, uluslararası öğrencilik 
ve onun tarihsel bağlamı üzerinden incelenmiştir. Ayrıca Mahler’in ayrılma-bireyleşme teorisi 
üzerinden başkalık süreci okunmaya çalışılmıştır. Bu okuma biçimiyle, başkalık deneyimi ve 
bireyleşme süreci arasındaki benzerlikleri açığa çıkarmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrencilik, Hermenötik, Anlamın Ön Yapısı, Başkalık, 
Farka Açılma, Bireyleşme 

  

 

 

  

                                                             
9* İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi 



12 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 

 

 

Bengal Bölgesinin İslamlaşmasında Bir Türk Sûfi Olarak Şah Celal’ın Rolü 

Abdur Rahman Fuad10
* 

 

Özet 

Bengal bölgesinde 1204 yılında  siyasî açıdan İslâm dininin yayılması başlamadan önce Sûfî-
dervişlerin faaliyetleri mevcut idi. Daha sonra Sûfî-dervişlerin vasıtasıyla Bengal’in çeşitli 
bölgelerinde İslâmlaşma faaliyetleri devam edilirken Müslümanların sayısı gittikçe artmaya 
başlamıştır. Bu konuda bir Türk Sûfî olarak Şah Celal’ın katkısı da çok önemli idi. Bölgenin 
İslamlaşmasında Şah Celal’ın büyük  katkısının olması günümüzde bizim için şaşırtıcı değildir. 
Çünkü onun gibi bölgedeki İslam dininin öncüleri Bengal’de İslâm’ı kökten başarılı bir şekilde 
inşa etmeye çalışmışlardır. Bu sebeple imkan ölçüsünde gösterdiği çaba ve gayretleri 
günümüzde hala Bengal halkı tarafından saygıyla anılmaktadır. Bu çalışmanın asıl amacı 1. 
Türkçe’de bu konuda herhangi bir çalışmanın bulunmaması 2. Şah Celal’in bir Türk hanedanına 
mensup olduğunu ispatlamaktır. Ayrıca bu önemli zatın hayatı, tarihi bilgilere dayandığı için 
bunları ispatlamak gerekmektedir. Onun doğduğu yer ve yıl, Hindistan’a gelmesi ve İbn Battuta 
ile Şah Celal-Celal Tebrizi’nin görüşmesi hakkında çıkan tartışmaları da çalışma içinde ele 
alacağız. Konuyla ilgili kaynaklar konusunda nadir ve eski eserlere mümkün mertebe 
ulaşılmaya çalışıldığı gibi günümüz kaynaklarından da istifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bengal Bölgesi, İbn Battuta, İslâm, Sylhet’in Fethi, Şah Celal 
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ABD’nin Afganistan da Demokrasi Teşviki Politikasına  

Trump Döneminin Etkisi 

Agha Galdi Sanjar11
* 

Özet 

Uluslararası demokrasi teşviki uzun süredir ABD’nin dış politikasının öne çıkan bir özelliği 
oldu. 20. yüzyılın başlarında ABD’nin dünya siyaset sahnesine girmesiyle, demokrasinin dünya 
ölçeğinde teşvik edilmesi dış politika gündeminde önemli bir rol oynamaya başladı. ABD, süper 
güç olarak yükselişi sırasında, daha geniş bir politik, ekonomik, sosyal ve kültürel Batı 
mirasından kaynaklanan liberal demokratik siyasi değerlerin ve serbest piyasa ekonomisi 
ilkelerinin sentezinden oluşan kendi dünya görüşünün yayılmasını desteklemeye çalışmıştır. 
Demokrasinin ideolojik yapısı ABD'nin emperyalizm, faşizm, sonra komünizm ve daha sonra 
da siyasal İslam biçimindeki karşı muhalefetinin temellerini oluşturdu. ABD’nin dış 
politikasında demokrasinin teşviki vurgusu, Soğuk Savaş’tan bu yana belirgindi; ancak 11 
Eylül 2001 olaylarının ardından bu politika güvenlik konuları ile bağlantılı olduğu için oldukça 
önem kazanmıştır. Bununla birlikte, 11 Eylül sonrası dış politikada öne çıkan şey, demokrasi 
yardımı ile 21.yüzyıldaki en büyük ABD askeri müdahaleleri arasındaki bağlantıdır. Bu 
anlamda ABD terörle mücadele Kapsamında Taliban rejimini devirerek Afganistan’ın siyasal 
yapısını ve devlet inşasını demokratik rejim olarak şekillendirdi. Ancak Taliban kalıntılarını 
oluşturan dirençli bir isyanla karşı karşı olması, barışın sağlanmamasının, seçimlerin sağlıksız 
yapılması, seçim sonuçlarındaki şaibe ve devlet idaresindeki yolsuzluklar, Afganistan’da 
ABD’nin gerçek bir demokratik alan sağlama konusundaki eksiklikleri ve sorunları 
göstermektedir. Bu sebeplerden ötürü Demokrasinin teşvik edilmesi politikalar programlar 
Trump başkanlığı döneminde esasen değişiklere uğramıştır. 

Bu çalışmada ABD’nin Trump başkanlığı döneminde Afganistan da demokrasinin teşvik 
edilmesi kapsamında nasıl bir politika izlediğini ve söz konusu politikanın Afganistan'da Trump 
dönemindeki yansımaları analizi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ABD, Demokrasi Teşviki, Trump, Afganistan, Taliban 
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Investigating morphology effect of PCL nanofiber scaffolds on wound 
healing rate 

Saeed Nezari1,2, Ahmad Hivechi1,3,4, Mohammadamin Sarli3, S. Hajir Bahrami1, Peiman B. 
Milan4,5, Noorahmad Latifi2, Tayyeb Ghadimi2,3, S. Mohammad Amin Haramshahi4,5, 

Soheila Naderi Gharahgheshlagh2 

 

Abstract 

Nanofibers are promising candidates for skin tissue engineering and wound healing applications 
due to their high specific surface and similarity to extracellular matrix (ECM). Many 
researchers have been performed on these exciting structures. However, there was no study 
related to morphology's effect on cell growth behavior. In this study, nanofibers with random, 
unidirectionally, and radially aligned morphologies are produced. Their chemical and physical 
properties were characterized using SEM, FTIR, XRD, and DSC experiments. The biological 
performance of the nanofibers was investigated using MTT assay and cell morphology studies. 
Results of this study showed greater physical and biological properties for radially aligned 
nanofibers which makes the excellent candidate for wound healing applications due to the 
guided cell growth on this type of nanofiber.  

Keywords: Nanofiber, Morphology, Tissue Engineering, Biomaterials 
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Türk Arap Rekabeti Bağlamında Dizilerin Kullanılması 

Ahmed Qadir Ali12
* 

 

Özet 

Televizyon ya da daha genel ifadesiyle medya, gelişen teknolojik imkanlarla beraber, bireylerin 
yaşamlarında bir karar mekanizması olarak yer almıştır. Olup biten her şeyi; olup bittikten ya 
da egemen güçlerce kurgulanarak yeniden üretildikten sonra evlerinden takip etme imkanı 
bulan bireyler, sorgulamaktan ve sonuç çıkarmaktan uzak bir kimliğe bürünmüştür. Dünyada 
gün geçtikçe; dizi yapımlarının oranında büyük artışlar gözlenmesi, kamuoyunda dizilerin 
etkileri konusunda çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Arap Baharının 
başlamasıyla farklı sebeplerden dolayı Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile Türkiye arasındaki 
siyasi gerilim gün be gün tırmanmaktadır. Türk dizileri ile Arap dizilerinin yarışması bir yandan 
bu gerilimlerin sebebi iken öte yandan gerilimlerden etkilenmesi göze çarpmaktadır. Özellikle 
son yıllarda Türk dizilerinin siyasi ve ideolojik boyut ve söyleme dönüşmesi, buna karşın Suudi 
Arabistan BAE ve Mısır’ın karşıt söylemi iki taraf arasındaki gerginliğe hız kazandırmaktadır. 
21. Yüzyılın başlangıcından Türk dizileri Dünya’da seyirciler tarafından beğenilmektedir. Bu 
diziler izleyiciler üzerinde ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal etkiler bırakmaktadır. 
Türkiye özellikle son yıllarda Dünya’ya ve Ortadoğu’ya Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi 
“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile anlatırken, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır tarafından Arap kültürü 
üzerindeki bu etkinin azaltılması için “karşıt dizi” çekilip yayınlanmaktadır. Bunun için de adı 
geçen üç ülke her türlü yola başvurmaktadır. Bu makalede televizyon dizilerinin Ortadoğu 
ülkelerine bıraktığı izlenime kısaca değinildikten sonra Türk dizilerinin dünya ve Arap halkına 
etkisi üzerinde durulacaktır. Sonrasında Arapların Türk dizilerine eleştirileri, BAE, Suudi 
Arabistan ve Mısır ile Türkiye ilişkilerinin gerilimleri ve dizi sektörüne yansıması 
irdelenecektir. Sonuç olarak iki tarafın yayınladığı dizilerin değerlendirilmesi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türk dizileri, Türk Arap rekabeti, Mısır, BAE, Türkiye 
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Uluslararası Öğrencilerin Yaşadığı Zorluklara ve Farklılıklara İlişkin 
Görüşlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri 

Ahmet Volkan Yüzüak13
* 

İrem Coşkun14
** 

 

Özet  

Ülkelerde yaşanan değişim ve gelişimlerin etkisiyle uluslararası öğrencilerin sayısı 
artmaktadır. Bu artış ülkelerdeki sosyoekonomik ve kültürel yapıyı etkilemektedir. Uluslararası 
öğrencilerin ülkeye farklı fırsatlar sunması, kültürler arası diyaloğun ülkede gelişmişlik 
seviyesini göstermesi gibi faydaları olsa da bunları gerçekleştirmek için uluslararası 
öğrencilerin yaşadığı zorluklar da bulunabilmektedir. Bu araştırmanın amacı uluslararası 
öğrencilerin yaşadığı zorluklara ve farklılıklara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlere 
yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma 2020-2021 akademik yılında gönüllü 6 
uluslararası öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcılar Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye ve Çad 
asıllıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İlgili görüşme formunda yaşanılan kültürel 
farklılıklara, iletişim ve konaklama zorluklarına yönelik sorular bulunmaktadır. Görüşme 
formundan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda uluslararası öğrencilerin iletişim noktasında zorluk yaşadıkları, bu sebeple 
kendilerini ifade edemedikleri; bu durumdan kaynaklı gerek eğitim hayatında gerek günlük 
hayatta problemlerle karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. Uluslararası öğrenciler mevcut 
tanıtım sistemlerinin daha aktif çalışmasını önermektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Yaşanılan Zorluklar, Farklılıklar, Kültür, 
Çözüm Önerileri 

 

Determination of Opinions on the Difficulties and Differences Experienced by 
International Students and Solutions 

The number of international students increases due to the changes and developments in the 
countries. It affects the socioeconomic and cultural structure of countries. While international 
students have benefits such as offering different opportunities to the country and intercultural 
dialogue showing the level of development in the country, there are also challenges faced by 
international students. The aim of this research is to determine the opinions of international 
students regarding the difficulties and differences and to provide solutions. The research was 
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carried out with 6 volunteered international students in the 2020-2021 academic year. The 
participants are from Azerbaijani, Turkmenistan, Syrian and Chadian. In the research, a semi-
structured interview form developed by researchers was used as a data collection tool. The 
forms included questions related to cultural differences, language and financial difficulties. 
Content analysis was used in the analysis of the data obtained from the interview form. Results 
of the research reveal that international students have problem related to language due to this 
reason they can’t express themselves so they face problems for both education and social life. 
International students think that orientations should be more active. 

Keywords: International Students, Difficulties, Differences, Culture, Solutions 
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Assessing the Opportunities and Challenges of  Green Financing  in 
Kazakhstan 

Aigerim Taitiyeva15
* 

 

Abstract 

Today there are environmental problems that are ignored however in the near future which will 
affect all aspects of our lives. Environmental problems are one of the problems that need to be 
worked on that not only threatens a certain region, but also affects the whole world globally. In 
decades, many countries have made efforts to develop "green" finance, which can both 
strengthen the financial sector itself and contribute to environmental protection, the 
development of new energy sources, and technological progress in energy conservation.The 
aspects of this problem are especially acute in Kazakhstan: depletion of resources, climate 
change, waste emissions from factories, deforestation all need to be eliminated. The 
deterioration of the economic situation in the country and the world due to the COVID-19 
pandemic has pushed green projects into the background however this is a temporary trend. 
Because one of the main risks that humanity may face soon is an environmental risk, the 
probability of which increases every year. This study aimed at analyzing the main trends in the 
development of the green finance market in Kazakhstan. Also, the article presents world 
experience and analysis of various sources of financing for "green" projects in the world and in 
individual countries. 

Keywords: Green Financing, Green Bonds, Green İnvestments in Kazakhstan, Green Credit 

Özet 

Bugün, günümüz dünyasında göz ardı edilen fakat gelecek için büyük önem arz eden çevre 
sorunları söz konusudur. Çevre sorunları üzerinde çalışılması gereken problemlerin başında 
gelmektedir. Yalnızca belli bir bölgeyi tehdit etmekle kalmıyor, küresel anlamda tüm dünyayı 
etkisi altına alıyor. on yıllarda birçok ülke hem finans sektörünün kendisini güçlendirmeye hem 
de çevre koruma, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesine ve enerji tasarrufunda teknolojik 
ilerlemeye katkıda bulunabilecek "yeşil" finansı geliştirmek için çaba sarf 
etmektedir. Kazakistan'da bu sorunun özellikle akut yönleri gözlemleniyor: kaynakların 
tükenmesi, iklim değişikliği, fabrikalardan kaynaklanan atık emisyonları, ormansızlaşma- tüm 
bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. COVID-19 salgını nedeniyle ülkedeki ve dünyadaki 
ekonomik durumun kötüleşmesi "yeşil" projeleri arka plana çekmiş olmasına karşın bu durum 
kısa vadeli bir eğilimdir. Çünkü yakın gelecekte insanlığın karşı karşıya kalabileceği başlıca 
risklerden biri, olasılığı her yıl artan çevresel risktir. Bu çalışmada Kazakistan'daki "yeşil" 
finansman piyasasının gelişimindeki ana eğilimleri analiz etmek amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Finansman, Yeşil Tahviller, Kazakistan'da Yeşil Yatırımlar, Yeşil 
Kredi  
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Bazalt Tozunun Geopolimer Harç Üretiminde  

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
Aigul Kabirova* 

Mücteba Uysal** 

 

Özet 

Günümüzde geopolimerler, geleneksel Portland çimentosuna sürdürülebilir bir alternatif 
malzeme olduğu düşünülmektedir. Geopolimerler konusundaki mevcut araştırmalara göre 
metakaolin-cüruf esaslı geopolimerlerin çevre dostu olmalarının yanı sıra kabul edilebilir 
mekanik ve dayanıklılık performansı açısından en iyi oldukları kabul edilmektedir. Geopolimer 
harçların performansı, kumunun yerine kısmi olarak başka bir malzeme katılmasıyla, başka bir 
deyişle dolgu malzemesiyle geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada metakaolin-cüruf esaslı 
geopolimer harç üretiminde bazalt tozunun dolgu malzemesi olarak kullanabilirliği incelendi. 
Bunun için, büyük tane çapı 63 µm olan bazalt tozu, harcın kumuna ağırlıkça %(0, 25 ve %75) 
oranlarında katıldı. Böylece toplam üç seri metakaolin-cüruf esaslı geopolimer harç üretildi. 
Reaktant karışımı olarak da 12 molariteli sodyum hidroksit çözeltisi ve sodyum silikat karışımı 
kullanıldı. Sodyum hidroksit çözeltisi ve sodyum silikat oranı 1:2 olarak belirlendi. Ön deneysel 
çalışmalardan, işlenebilirliğini de göz önüne alarak, metakaolin ve reaktant karışımı oranları 
seçildi; %(0 ve 25) bazalt tozu içeren seri için bu oran 1:1, %75 bazalt tozu içeren seri için de 
1:1.3’tür. Kalıplardan, ortam sıcaklığında 24 saat süreyle bekletildikten sonra, çıkartılan 
50mm’lik küp ve (40x40x160)mm boyutlarındaki prizma numuneler 60oC’deki etüvde 72 saat 
süreyle kürlendi. Daha sonra, numuneler üzerinde merkezi basınç (7 ve 28 günlük) ve üç noktalı 
eğilmede çekme (7 günlük) deneyleri gerçekleştirildi. Ayrıca, kumunda %(0, 25) oranında 
bazalt tozu içeren  serilerden 28 günlük numunelerin (200, 400, 600 ve 800)oC yüksek sıcaklığa 
dayanıklılıkları incelendi. Yüksek sıcaklık uygulamasından üç gün sonra numunelerin ağırlık 
kaybı, ultrases geçiş hızı ve eğilmede çekme dayanımı deneyleri gerçekleştirildi. Deneylerin 
sonuçları bazalt tozunun metakaolin-cüruf esaslı geopolimer harçlarda kullanılabileceğini 
kanıtlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Geopolimer, Geopolimer Harç, Metakaolin, Cüruf, Bazalt Tozu, 
Çevre  Dostu Malzeme, Yeşil Malzeme 
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Toplumsal Çözülme Bakımından Eşcinsellik 

Aitolkun Valerii Kyzy16
* 

Özet 

Sanayileşme ile başlayan modern dünya kendisinde teknolojiden insan haklarına varıncaya 
kadar her alanda bir çok değişim gerçekleştirmiştir. Değişen dünya aşılan sınırların daha da 
ötesine hızlıca koşarken, kapsadığı bütün kültürleri küresellik tufanında yoğurarak, sürükleyip 
gitmektedir. Küreselleşmenin etkisi ile hızlı yaşanan değişimlere toplumun ayak 
uyduramaması, geleneksel değer kökenlerini koruyamaması, toplumsal kurumların yeni norm 
ve değerlere uyum sağlayamaması, dini ve ahlaki yozlaşma toplumsal çözülmeyi doğurur. 
İslam da küresellik tufanından payını aldığı için kaçınılmaz olarak bu tür problemler ile 
karşılaşmaktadır. Bu problemlerden biri olan eşcinsellik, insanlık tarihinde yeni bir olgu 
olmamakla birlikte her dönemde kendini hatırlatagelmiştir.  

Kendi cinsine dönük cinsel yönelim, 20.yy. Batı dünyasında hastalık olarak algılanıyor, 
psikiyatristlerin ve hormonal ilaçların yardımı ile hastalar tedavi edilmeye çalışılmıştır. Ancak 
günümüzde farklı cinsel yönelimler hastalık olmaktan çıkarılıp, postmodern hayata yeni normal 
veya insanın doğal hakkı olarak sunulmaktadır. İslam ise Kuran’da anlattığı Lut kavminin 
kıssası ile bu tür olaylara takındığı tavrı asırlar öncesinden ortaya koymuştur. Dolayısıyla 
heteroseksüel cinsel yönelim dışındaki cinsel yönelimler konusunda İslam ve Postmodern 
kültür uzlaşamayacakları çatışma yaşamaktadır. Çalışmanın İslam kültürünün 
hazmedemeyeceği bu fıtrat dışı davranışın toplumsal çözülmeye yönelik olmusuz etkilerini 
araştırmak amaçlanmaktadır. Çalışmada bu “yeni normalin” toplumsal çözülme veya toplumsal 
kirlenme gibi sosyal problemlere yaptığı etki ortaya konmaya çalışılmıştır. Toplumsal 
çözülmeyi ahlaki boyuttan ele alan yeterli çalımalar bulunmamaktadı. Bu açıdan yapılan 
çalışmada eşcinsellik gibi fıtrat dışı davranış ile toplumsal çözülme arasındaki olumsuz ilişki 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Yapılan çalışma teorik bir çalışmadır. Literatür tarama yöntemi 
ile konuyla alaklı kitap, tez ve makalelere başvurulmuştur.Problemin iyi açıklanıp, anlaşılması 
için konu Lut kavmi ile kıyaslanarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Çözülme, Cinsel Yönelim, Eşcinsellik, Lut Kavmi, 
Homoseksüellik 
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Karadeniz Bölgesi: Rusya ve Türkiye Arasında İşbirliği Fırsatları 
Aizhan Aitbaeva17

* 

 

Özet  
Karadeniz bölgesi, Rusya ile Batı arasındaki zorlu çatışma nedeniyle, en açık şekilde Ukrayna 
ile olan bir çekişmede kendini gösterdiğinden, gözlerimizin önünde kelimenin tam anlamıyla 
artan bir çatışma alanı haline geliyor. Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerinde oldukça Ukrayna 
yanlısı bir pozisyon alan bu süreçte Türkiye de yer almaktadır. Siyaset, ekonomi (savunma 
sanayii dahil), kültür ve turizm gibi çok çeşitli konularda Ankara ve Kiev arasındaki ilişkilerin 
geliştiğini söyleyebiliriz. 
Karadeniz havzasında nüfuz için tarihsel olarak önceden belirlenmiş ve kalıcı olarak var olan 
Rus-Türk rekabetinin çerçevesi, stratejik bölgesel projeler Mavi Akım ve Türk Akımı dahil 
olmak üzere modern Rus-Türkiye ilişkilerinin tüm yelpazesi tarafından belirlenir. 
Karadeniz havzasındaki durum, özellikle, Rusya ile Türkiye arasında ek ekonomik istikrar 
"çapaları" oluşturulmasını gerektiren bölgeye yavaş yavaş NATO nüfuzu ile karakterize 
edildiğinde daha karmaşık hale gelme eğilimindedir. Bunlardan biri, belirli koşullar altında, 
henüz resmi olarak ilgisini göstermeyen Rusya'nın katılma olasılığını değerlendirebileceği 
İstanbul Kanalı projesi olabilir. İstanbul Kanalı'nın Boğaz'a paralel olarak ülkenin Avrupa 
yakasından geçmesi ve Karadeniz ile Marmara denizlerini birbirine bağlaması planlanıyor. 
Karadeniz havzasının Rusya'dan sonra en güçlü devleti olan Türkiye, hem ekonomik hem de 
askeri-politik anlamda Rusya Federasyonu'nun bölgesel politikasının öncelikli alanı olarak 
kalmalıdır. Aynı zamanda, iki ülkenin Karadeniz'deki çıkarlarının, özellikle de NATO'nun 
bölgedeki varlığının sınırlandırılmasındaki belirli bir çakışması da hesaba katılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Rusya, Türkiye, Ekonomik İşbirliği, Bölgesel Politika  

*** 

  

                                                             
* Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi 



22 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 

Kamerun'daki Siber Suç Düzenleme Sistemleri: Uygulama ve Boşluk 

Aboubakar Kabirou* 

 

Özet 

Orta Çağ'ın sonundaki matbaa gibi, dijital teknolojiler ise 19. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Bu 
çağdaş devrim, siber uzay adı verilen Sanal Dünya sayesinde mümkündür. Gerçekten de, bu 
teknolojiler büyüme, yenilik taşıyıcılarıdır, kültür ve bilgiye erişim sunar, izin verir ve insanlar 
arasındaki alışverişi teşvik etmektedir. Bununla birlikte, her ilerleme gibi, dijital teknolojininki 
de insanlığa olumsuz yansımalar sağlamaktadır. Yeni yasal boşluklar, tehdit kaynakları ve 
riskler üretir ve suçu "siber suç" olarak adlandırılan daha gelişmiş uzmanlığa getirmektedir. 
Kamerun da dahil olmak üzere genel olarak Afrika'da, siber suç olgusu uzun zamandır bir 
efsane olarak kabul edildi ve dijital aracın daha önemli olduğu ve teknolojilerin çok daha 
gelişmiş olduğu gelişmiş münhasır mülkiyeti olarak algılanmıştır. Katlanarak gelişen ve 
büyüyen siber suçlar, Kamerun'daki en hızlı büyüyen suç biçimlerinden biri olarak kendini 
gösteriyor ve devlete ve bireylere büyük kayıplara neden olmaktadır. Çünkü bir ülke ne kadar 
çok bağlanırsa, o kadar çok siber savunmasızdır. Bu gezegensel tehdidi ortadan kaldırmak için 
devletler kendilerini organıze ediyor ve yasal ve insan kaynaklarını bir araya getirmektedirler. 
Siber suç düzenleme sistemlerinin katkıları ve bu felaketle mücadele sürecindeki sınırları 
nelerdir? Teorik ve kavramsal çerçevenin altını çizdikten sonra, bu araştırma öncelikle siber 
uzayın doğasına, kamerun'da nasıl algılandığına, anarşik uluslararası sistemle olan bileşenlerine 
odaklanacaktır. Daha sonra, Kamerun'da ANTİC ve ART gibi çeşitli siber suç düzenleme 
sistemlerini analiz edilecektir. Son sözlerden önce, Global Cybersecurity Index (GCI) 2018 
baskısı gibi araçları kullanarak bu sistemlerle ilgili eksikliklerin ve boşlukların analizi ile sona 
erilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Düzenleme Sistemleri, Siber Suç, Dijital Teknolojiler, Siber Uzay, Siber 
Suçlar, Suç.  
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Uluslararası Ulaştırma Projeleri:  

OBOR Projesi Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi 

Ali Taher Alahmed18
* 

Özet 

İpek Yolu, çağlar boyunca eski bir uluslararası ticaret geçmişine sahiptir. Yüzyıllar önce 
Mısırlılar ve daha sonra Romalılar, Çinlilerden ipek satın aldılar. Öte yandan İpek Yolu adı 
verilen güzergahı takip eden kervanlarla ulaşım sağlanıyordu. İpek endüstrisi, eski çağlardan 
beri birçok ülkenin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Daha önce ticaret, ülkeler arasında 
ekonomik, entelektüel ve dini bir bağlantıyı temsil ediyordu. Bugün, OBOR Girişimi, ilk olarak 
2013 yılında Xi Jinping tarafından popüler hale getirilen Çin Rüyası kavramından 
kaynaklanmaktadır. İpek Yolu ve Çin Rüyasını Çin ulusunun gençleşmesine, modernleşmesine, 
ekonomik refahına ve ulusal ihtişamına geri döndürmeyi amaçlamaktadır. Kuşak ve Yol 
Girişimi, Çin'in özellikle Asya'da ve genel olarak dünyada egemen bir ülke olma çabasıdır. 
Çin'in İpek Yolu'nu yeniden canlandırma girişimi olan Tek Kuşak Bir Yol projesi, sadece bölge 
ülkeleri için değil, Doğu ve Batı'nın entegrasyonu için de gündeme geldi. Bu proje sayesinde 
Uzak Doğu'yu Akdeniz ve Batı Avrupa'ya bağlayacak güvenli ulaşım koridorlarının 
oluşturulması, küresel ve bölgesel refahın ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yardımcı 
olacaktır. 

Bu makalede kullanılan metodoloji, betimsel analiz yöntemine göre olacaktır. Bu projede yer 
alacak ülkeler de konuşulacak. Ve ekonomik olarak deniz, hava, kara ve demiryolu ulaşım 
koridorları açısından Avrasya bölgelerine hizmet eden bu proje ile elde edeceğiniz ekonomik 
faydalar nelerdir? Ve bu yola gelecekte eklenecek yollar nelerdir ki, sadece mal taşımacılığı 
için değil, küresel ticaretin yönünü değiştirecek küresel ve ekonomik bir yol olsun. 

Anahtar Kelimeler: OBOR Projesi, Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi 
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International Transport Projects: OBOR Project,  

One Belt and One Road Project 

Abstract 

The Silk Road has a long history of international trade. Centuries ago the Egyptians and later 
the Romans bought silk from the Chinese. On the other hand, transportation was provided by 
caravans following the route called Silk Road. The silk industry has had a very important place 
in the lives of many countries since ancient times. Previously, trade represented an economic, 
intellectual, and religious link between countries. Today, the OBOR Initiative stems from the 
concept of the Chinese Dream, first popularized by Xi Jinping in 2013. It aims to return the Silk 
Road and the Chinese Dream to the rejuvenation, modernization, economic prosperity, and 
national glory of the Chinese nation. The Belt and Road Initiative is China's effort to become a 
sovereign country, particularly in Asia and globally. The One Belt One Road project, which is 
China's attempt to revive the Silk Road, has come to the fore not only for the countries of the 
region but also for the integration of the East and the West. Thanks to this project, the creation 
of safe transportation corridors that will connect the Far East to the Mediterranean and Western 
Europe will help ensure global and regional prosperity and economic development. 

The methodology used in this article will be based on the descriptive analysis method. Countries 
that will take part in this project will also be discussed. And what are the economic benefits you 
will gain with this project, which serves the Eurasian regions economically in terms of sea, air, 
land, and railway transportation corridors? And what are the ways to be added to this road in 
the future, so that it is a global and economic way that will change the direction of global trade, 
not just for the transportation of goods? 

Keywords: OBOR Project, One Belt, and One Road Project 
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Kazan Tatarlarının Kültürel Kimliğinin Oluşumunda Sabantuy Bayramı 

Alsina Murtazina19
* 

Özet  

Kültür toplumların kendilerine özgü olan ve sonraki nesillere aktardıkları değer 
varlıklarıdır. Bu değer varlıkları toplumların kimliklerini belirleyici roller üstlenirler. 
Bunlardan en önemlisi dildir. Ardından giyim-kuşam, gelenek ve görenekler, el sanatları gibi 
unsurlar gelmektedir. Kazan Tatarları da değer varlıklarını korumak için çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirmektedirler. Bu etkinliklerin en önemlilerinden birisi ise Sabuntuy Bayramlarıdır.  

Kazan Tatarının kimliklerini korumak ve geleneklerini sürdürmek için her yıl bu bayramı büyük 
bir coşkuyla kutladıkları bilinmektedir. Bu nedenle çalışmada Kazan Tatarlarının en köklü 
geleneklerden birisi olan ve kültürel kimliklerini yüzyıllardır sürdürmeye çalıştıkları Sabantuy 
Bayramları incelenmiş ve geleneksek kültür içerisindeki yeri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir.  Çalışma evrenini Kazan 
Tatarlarının kültürel ve geleneksel değerleri oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem 
yoluna gidilmiş ve Kazan Tatarlarının kültürel ve geleneksel kimliklerinin oluşumunda önemli 
rol oynayan Sabuntuy Bayramları incelenmiştir. Bu çerçevede Sabuntuy Bayramlarının Tatar 
kültür ve gelenekleri içerisinde asırlarca kutlana gelen bir bayram olduğu tespit edilmiştir. Hatta 
köklerinin Şamanizm devrine kadar gittiği anlaşılmıştır. Günümüzde Sabuntuy Bayramlarının 
daha çok Kazan Tatarları tarafından milli ve kültürel kimliklerini korumak adına sürdürdükleri 
anlayışı hâkim olmuştur. Nitekim Sabuntuy Bayramlarının günümüzdeki en önemli özelliğinin 
Tatar halkını ana dilleri etrafında bütünleştirmesi olduğu ifade edilebilmektedir. Ayrıca bu 
bayramların Kazan Tatarları tarafından dillerini ve kültürlerini korumak için bilinçlendirici bir 
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. SabuntuyBayramlarının bir diğer özelliğinin ise farklı 
kuşakları tek bir çatı etrafında birleştiriyor olmasıdır. Sonuç olarak 
çalışmada Sabuntuy Bayramlarının Kazan Tatarlarının kültürel ve millî kimliklerini korumak 
ve sürdürebilmek için önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmış ve incelemeye değer 
bulunmuştur. 
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Simulation of CIGS solar cells using SCAPS-1D Program 

Amina Houimi*, Serap Yiğit Gezgin** and Hamdi Şükür Kılıç***,**** 

 

Abstract 

The solar energy is considered as a very important alternative for clean energy generation. CIGS 
(Cu(In,Ga)Se2) is among the most significant materials used in second generation solar cells. 
With its adjustable band gap of about 1.0 eV-1.7eV and its big absorption coefficient, CIGS 
material is considered as a very suitable absorber material. In the current study, we used Solar 
Cell Capacitance Simulator (SCAPS-1D) program to generate a model for Mo/CIGS/CdS/i-
ZnO/AZO thin films based solar cells simulation by introducing the different optic and electric 
properties of each layer. Using this SCAPDS-1D program, we can predict separately the effect 
of the different parameters of each layer on the performance of CIGS based solar cells. The 
changing of the temperature and the thickness on CIGS solar cell can have a very big influence 
on the solar cell performance. Also, when changing the defect concentration on the interface 
between buffer layer CdS and absorber layer CIGS, the efficiency of the solar cells decreases.   

Keywords: Solar Cell, Simulation, SCAPS, CIGS, Thin Films 
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Exergy Efficiency of a Concentrated Photovoltaic-Thermoelectric System 
with Consideration of Thomson Effect and Contact Resistance 

Aminu Yusuf20
* 

  

Abstract 
A real thermodynamic system has both internal and external irreversibilities, and these 
irreversibilities can be identified and minimised through exergy analysis. Concentrated 
photovoltaic-thermoelectric hybrid system is a thermodynamic system that utilizes full solar 
spectrum to generate electrical energy. In the last few years, the hybrid system has received 
much attention from researchers, this is largely due to its superior output performance in 
comparison to conventional flat plate/concentrated photovoltaic systems. The high output 
performance is associated with additional electrical output from the thermoelectric module 
operating in the system. Operation of thermoelectric device depends on many factors among 
which are Thomson effect and contact resistance. In this study, exergy analysis of concentrated 
photovoltaic-thermoelectric system has been conducted, and the influences of Thomson effect 
and contact resistance of thermoelectric module on the exergy efficiency of the hybrid system 
are determined. The results indicated that Thomson effect has insignificant influence, while the 
contact resistance has significant influence on the exergy efficiency of the system. The highest 
and lowest exergy efficiencies of the system are 17.84% and 9.72%  
Keywords: Concentrated Photovoltaic, Contact Resistance, Exergy Efficiency, 
Thermodynamic System, Thermoelectric Module, Thomson Effect 
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Improving Teacher Quality through Teacher Recruitment 

Andhika Gilang Prayoga 

 

Abstract 

The purpose of education is to create students who are talented, knowledgeable, and skillful 
after graduation. Many efforts must be undertaken to reach this aim. The teacher becomes the 
main actor who has a direct role in realizing the goals of education. Quality teachers will create 
opportunities to produce quality students. Qualified teachers can be chosen one of them through 
teacher admissions selection. Therefore, teacher selection must be carried out according to 
school needs and recruitment standards. The issue of teacher recruitment and deployment is at 
the center of attention in Indonesia. Because the recruitment is not done optimally. This can 
result in the learning process of students. The purpose of this article is to find out, analyze, and 
explain the teacher recruitment system to find quality teachers. The method used is literature 
study. Data is collected through literature review or relevant research. With this research, it is 
expected to be a reference material for school principals in making policies when carrying out 
teacher recruitment. Because teacher selection is critical for finding great teachers, not only 
filling teacher shortages. 

Keywords: Teacher, Recruitment, Principle, Students, Honorary  

 

Özet 

Eğitimin amacı, mezun olduktan sonra yetenekli, bilgili ve becerikli öğrenciler yetiştirmektir. 
Bu amaca ulaşmak için birçok çaba sarf edilmelidir. Öğretmen, eğitimin amaçlarını 
gerçekleştirmede doğrudan rolü olan ana aktör olur. Kaliteli öğretmenler, kaliteli öğrenciler 
yetiştirmek için fırsatlar yaratacaktır. Nitelikli öğretmenler, öğretmen kabul seçimi ile 
bunlardan biri seçilebilir. Bu nedenle öğretmen seçimi okul ihtiyaçları ve işe alım standartlarına 
göre yapılmalıdır. Endonezya'da öğretmen alımı ve görevlendirilmesi konusu ilgi odağıdır. 
Çünkü işe alım optimal bir şekilde yapılmamaktadır. Bu durum öğrencilerin öğrenme sürecini 
etkileyebilir. Bu makalenin amacı, kaliteli öğretmen bulmak için öğretmen yetiştirme sistemini 
bulmak, analiz etmek ve açıklamaktır. Kullanılan yöntem literatür çalışmasıdır. Veriler, 
literatür taraması veya ilgili araştırmalar yoluyla toplanır. Bu araştırma ile okul müdürlerinin 
öğretmen alımlarını gerçekleştirirken politika yapmalarında referans materyal olması 
beklenmektedir. Çünkü öğretmen seçimi, sadece öğretmen eksikliklerini doldurmakla kalmaz, 
harika öğretmenler bulmak için de önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İşe Alım, Müdür, Öğrenci, Fahri 

 

 

 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |29 
 

 
 

 

The Importance of Molecular Marker Technique on Pepper (Capsicum spp.) 
Germplasm Conservation in Nigeria 

Anjola Samson Anınkan21
* 

Mutiu Owolabi Amusa22
** 

Abstract 

Nigeria is the second largest producer of pepper in Africa with over 50% of the total production 
in west Africa. The rapidly deteriorating impact of climate change on the pepper producing 
agro-ecological zones in the country has led to the urgent need to conserve plant genetic 
material for climate smart breeding programs. Also, previous studies have shown that there is 
replication of many peppers accession across the production areas by farmers thereby posing 
the threat of genetic material loss. This review was aimed at evaluating the germplasm 
conservation and crop improvement potential of molecular markers used in recent studies on 
indigenous strains of Capsicum annum, Capsicum frutescence and Capsicum chinense. Some 
of the Capsicum accessions studied were obtained from the Nigerian National Centre for 
Genetic Resources and Biotechnology (NACGRAB) while some were also gotten from rural 
farmers. The studies made use of Simple Sequence Repeats (SSR), Inter Simple Sequence 
Repeats (ISSR) and Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers. In this review, 
we aim at evaluating the effectiveness and suitability of these molecular markers through the 
assessment of parameters such as Polymorphism Information Content (PIC), number of 
polymorphic allele and genetic distance coefficients. We further provided a perspective on the 
uniqueness of the molecular marker technology on proffering solution to the problem of genetic 
material loss due to climate change. We also highlighted future possibility for molecular marker 
development that will enable the exploration of more locus on the pepper genome. 

Keywords: Capsicum, Polymorphism Information Content (PIC), Number of polymorphic 
alleles, Genetic diversity. 
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Klasik Yunan Tarihçilerin Vizyonunda Mezopotamya 

Ardalan Mohammed Ahmed23
* 

 

Özet 

Medeniyet, antik Yakın Doğu'da, bölgeyi işgal eden çeşitli etnik gruplarla başladı. 
Mezopotamya'nın büyüklüğü Sümerler, Babiller ve Asurlular gibi farklı etnik grupların 
yönetimi altında değişiyordu. Her halk yeni yönetim biçimleri geliştirdi: şehir devletleri, uluslar 
ve imparatorluklar.Tüm insan toplulukları geçmişlerinin resimlerini formüle ederler,Bu sayede 
komşu ülkelerden ve temasta bulunduğu halklardan ayrılmaktadır.Antik Asur ve Babil tarihiyle 
ilgili bazı tartışmalara yer veren Greko-Romen yazarlar, MÖ altıncı yüzyılın sonlarından MS 
dokuzuncu yüzyıla kadar uzanır.Bu uzun zaman diliminde muazzam değişiklikler meydana 
geldi ve dolayısıyla Mezopotamya antikitesine bakış açısı; Pek çok klasik yazarın düşüncesinde 
yaşadığı yer, herhangi bir bireysel çalışmanın bağlamına, amacına ve kapsamına bağlı 
olduğundan, mutlaka statik değildir.Tunç ve Orta Demir çağlarının Ege kültürleri ile Mısır, 
doğu Akdeniz kıyıları ve Türkiye'nin bazı bölgeleri gibi bir dizi antik yakın doğu merkezi 
arasında bir ilişki olduğu artık iyi bilinmektedir.Yunanlılar çok daha uzak bir ülke olan 
Mezopotamya'yı ne kadar iyi biliyorlardı?Yunanlılar Yeni Babil imparatorluğu hakkında daha 
da az şey biliyorlardı, ancak Babil şehri hakkında oldukça fazla şey bildiklerini düşünüyorlardı. 
Klasik yazarlar özellikle Ninova ve Babil'in harikalarıyla ve her iki şehrin kuruluş hikayeleriyle 
ilgilendiler. Ne yazık ki, Ninova ve Babil'in kuruluşunu tartışan metinlerin çoğu kayboldu, 
ancak Babil ve Yunan unsurlarının bir karışımını gösteren bu kuruluş hikayelerinin gelişiminin 
bir resmini elde etmek için yeterli sayıda kaldı. Ninova'nın kuruluşu her zaman Ninos'a, Babil'in 
kuruluşu ise bazen Semiramis'e bazen de Belos'a atfedilir. Hıristiyanlık yayılmaya 
başladığında, tarihçiler Yunan kuruluş hikayelerini İncil'de Babil ve Ninova hakkında 
söylenenlerle uzlaştırmaya çalıştıkça yeni motifler ortaya çıktı. 
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Mesopotamia in The Vision Of Classical Greek Historians 
 

Abstract 

Civilization began in the ancient Near East with the various ethnic groups occupying the region. 
The size of Mesopotamia varied under the rule of different ethnic groups such as the Sumerians, 
Babylonians, and Assyrians. Each people developed new forms of government: city-states, 
nations, and empires. All human societies formulate pictures of their past, thereby 
distinguishing them from neighboring countries and peoples with whom they come into contact. 
Graeco-Roman authors, who include some discussion of ancient Assyrian and Babylonian 
history, date from the late sixth century BC to the ninth century AD. Tremendous changes took 
place during this long period of time, and hence the outlook for Mesopotamian antiquity; Where 
many classical writers live in their thinking is not necessarily static, as it depends on the context, 
purpose, and scope of any individual work. It is now well known that there was a relationship 
between the Aegean cultures of the Bronze and Middle Iron Ages and a number of ancient 
centers of the Near East, such as Egypt, the eastern Mediterranean coast, and parts of Turkey. 
How well did the Greeks know the much more distant country of Mesopotamia? They knew 
even less about the new Babylonian empire, but they thought they knew quite a bit about the 
city of Babylon. Classical writers were particularly interested in the wonders of Ninovah and 
Babylon, and the stories of the founding of both cities. Unfortunately, most of the texts 
discussing the founding of Ninovah and Babylon have been lost, but enough remains to get a 
picture of the development of these founding stories that show a mix of Babylonian and Greek 
elements. The founding of Ninovah is always attributed to Ninos, while the founding of 
Babylon is sometimes attributed to Semiramis and sometimes to Belos. As Christianity began 
to spread, new motifs emerged as historians tried to reconcile Greek founding stories with what 
was said in the Bible about Babylon and Ninovah. 

Keywords: Ancenit Greek, Herodotus, Diodorus, Ninovah, Babylon, Mesopotamia 
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İslami Bankalarda Mudârebe Uygulamalarının Riskleri ve Bunları 
Yönetmenin Yolları 

Arsalah Zafari24
* 

Özet 

İslam ekonomisinin geleneksel ekonomiden en büyük farklarından biri İslam ekonomisinde 
faizin yasak olmasıdır. Bunun yerine Mudaraba gibi finans kurumları için alternatif seçenekler 
var. Mudaraba'da işlem yapan İslami bankalara bakacak olursak, çoğu farklı bağlamlarda ve 
milletlerde kâr elde etmede ve kamuoyunun dikkatini çekmede başarılı olmuştur. İslam 
ekonomisi ile geleneksel ekonomi arasındaki en büyük farklardan biri İslam ekonomisinde 
faizin yasak olmasıdır. Bunun yerine Mudaraba gibi finans kurumları için alternatif seçenekler 
var.Mudârebe, uygulamada karşılaştığı yüksek risk ile karakterize edilir. Bu risklerden biri, 
İslami banka ile mudârebe yapacak müşteri arasındaki ilişkinin doğası ve çeşidinden 
kaynaklanmaktadır. İnsan unsurunun kapasite ve verimliliğinin mevcudiyeti ve gerekli uygun 
çalışma sistemleri ile ilgili bankacılık faktörlerinden kaynaklanan riskler, sınırlama ve daman 
(geri ödemeyi garanti etme) konusu ile ilgili riskler, bunlardan bazılardır. Mudârebe uygulama 
yüzdesini artırmak için bu risklerin kontrol altına alınması ve uygun yöntemlerin sağlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle, bu araştırma, mudârebe yani kâr paylaşımı esasına dayanan emek-
sermaye ortaklığının maruz kaldığı risklerin doğasına ve türlerine ve bunların etkilerine ışık 
tutmayı ve bunları yönetmek için bazı araç ve yöntemleri sunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mudârebe, İslami Bankalar, Riskler, Risk Yönetimi, Finansman, Katılım, 
Kâr 
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The Effect of Fiber Type on the Mechanical Properties of 

 Fiber Reinforced Cement Mortar 
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Abstract 

In this study polypropylene, steel, and basalt fibers were added to the cement-sand matrix. The 
fibers can prevent crack propagation and alter the brittle mode of the cement composite to a 
ductile cement matrix with better crack resistance. This paper presents the influence of fiber 
inclusion on the compressive strength, flexural strength, and load-deflection characteristics of 
mortars. In the investigation, three 100*100*100 mm cubes and three 50 mm x 20 mm x 300 
mm mortar prisms were produced with a fiber volume fraction of 1.0% for each fiber type. A 
plain mortar specimen was also cast from the same cement-sand mix to compare the strength 
characteristics of plain and fiber-reinforced mortar mixtures and to determine the effect of fiber 
inclusion. The results revealed that the 28 days compressive strength of polypropylene, basalt, 
and steel fiber reinforced mortar increased by 6.9%, 7.7%, and 16.2%, respectively, with the 
inclusion of fiber. The flexural strength increased by 4.9% due to the addition of polypropylene 
fiber. The 28 days flexural strength of basalt and steel fiber reinforced beams were improved 
by 10.0% and 19.9%, respectively.  Fiber addition significantly enhanced the load-deflection 
behavior and improved the toughness and energy absorption capacity of the reinforced 
specimens, in comparison to the control specimen. As a result, fiber-reinforced samples resulted 
in a larger load-deflection area. 

Keywords: Polypropylene Fiber, Steel Fiber, Basalt Fiber, Compressive Strength, Flexural 
Strength, Load-Deflection Behavior 
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The African Press Perception Towards Turkey’s Spring Peace Operation 
İn Northern Syria 

Asia Omar Abdi26
* 

 

Özet 

Media is the fourth most important institution after the executive, Parliament, and Judiciary 
branches of the government.  The role and the significance of the media in public diplomacy 
and wars had been dominant. On October 9, 2019, Turkey launched ooperation called “peace 
Spring” to clean the YPD terrorist group from the areas close to its borders with Syria. In order 
to establish a safe zone for the millions of Syrian refugees who are hopeful that one day they 
will return to their motherland safely. However, considering the unprecedented level of global 
reaction that Turkey received from the Peace Spring Operation in Northern Syria, the paper 
examines the role of global media in campaigning against the Turkey military operation in Syria 
despite the goodwill of the operation and difficult task of the Turkish Army Forces (TAF) have 
taken on their shoulders specifically, how African press reacted Turkey’s peace Spring 
operation in northern Syria. 

Keywords: African Press, Border Security, Role Of Media, Negative Press Perception, 
Operation Peace Spring 

 

Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki Bahar Barış Harekâtına Yönelik Afrika 
Basını Algısı 
Demokratik bir Hükümetin dört ana kurumu vardır; yürütme, Parlement, Yargıdan ve Medya. 
Medyanın kamu diplomasisi ve savaşlardaki rolü ve önemi tarihte ön plana çıkmıştı. 
GelelimTürkiye, 9 Ekim 2019'da YPD terörist grubunu Suriye sınırına yakın bölgelerden 
temizlemek için “Barış Pınarı” adlı operasyon başlattı. Milyonlarca Suriyeli mülteciye 
anavatanlarına sağ salim dönme hayalı gerçekleştirmak için güvenli bölge oluşturmak 
amaclanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekate yönellik 
medyadan aldığı nagatıf tepkilerde daha once hiç görülmemişti. küresel tepki göz önüne 
bulunarak, bu makaleyi, Operasyonun iyi niyet olmasını rağmen, Suriye'deki Türkiye askeri 
harekatına karşı yürütülen kampanyalarda medyanın rolünü incelemektedir özellikle Afrika 
basının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı harekatına nasıl tepki verdiğini 
özellikle elle almaktadır. 
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Turkey’s Foreign policy militarization: Case study Somalia 

Asia OmarAbd27
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Abstract  
Since the end of the Cold war, Turkey's foreign policy (TFP) has experienced huge changes. 
Before, during and before the cold war, Turkey's foreign policy was shaped by two principles 
of peace at home peace in the world and accession to western institutions.  With the new world 
older Turkey begun to reassess and restructure its foreign policy. As a result, Turkey adopted a 
multi-dimensional foreign policy with the principle of peace in world peace at home, which 
encourages Turkey to open up to new partners in the region and Africa. Trigger to the increasing 
instability in the region Turkey began to militarize its foreign policy under a multidimensional 
approach. In the post-Ottoman era, the militarization policy appeared once again after the cold 
war.  It has at least 9 military bases and 79 active military units in different parts of the world. 
Somalia of one of these states. In 2017 Turkey opened the biggest military base in Mogadishu, 
the capital city of Somalia.  The military training camp or base covers an area of 400 hectares 
for two years of construction with costs more than 50 million dollars.  Ankara Foreign policy 
militarization is not new it dates back to the Ottoman era.  Nevertheless, Turkish military 
engagement in Somalia is distinguished from other security partners due to its effective 
inclusive model support. 

Keywords: Militarization of Foreign policy, Mogadishu Base, Somali national Army, Turkey, 
and Somalia 

Türkiye'nin dış politika militarizasyonu: Örnek olay Somali 
Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, Türkiye'nin dış politikası büyük değişiklikler 
izlenmektedir. Soğuk savaş öncesi, sırası ve öncesinde Türkiye'nin dış politikası, yurtta barış, 
dünyada barış ve batılı kurumlara katılım ilkeleriyle şekillendi. Fakat,Yeni dünya ile birlikte 
eski Türkiye dış politikasını yeniden değerlendirmeye ve yapılandırmaya sabeb oldu. Sonuç 
olarak Türkiye, Afrika'da yeni ortaklara açılmaya teşvik eden, yurtta dünya barışında katkıda 
bulunmak ayna zamanda çok boyutlu bir dış politika benimsemiştir. Bölgede artan 
istikrarsızlığı tetikleyen Türkiye, dış politikasını çok boyutlu bir yaklaşımla militarize etmeye 
başladı. Soğuk savaşın ardından militarizasyon politikası bir kez daha ortaya çıktı. Dünyanın 
farklı yerlerinde en az 9 askeri üssü ve 79 aktif askeri birimi var. Bunlerden biri doğu Africa. 
2017 yılında Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da en büyük askeri üssünü açtı. Askeri 
eğitim kampı veya üssü, maliyeti 50 milyon dolardan fazla olan iki yıllık inşaat için 400 
hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Ankara Dış politika militarizasyonu yeni değil, Osmanlı 
dönemine kadar uzanıyor. Gittikçe, Türkiye'nin Somali'deki askeri yardimi diğer ülkelerden 
askeri yardimlerinden  daha etikili oluğunu ayrılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dış politikanın askerileştirilmesi, Mogadişu Üssü, Somali ulusal Ordusu, 
Türkiye ve Somali 
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Testimonial Study of Groundwater Quality Using Geographic Information 

System (GIS) And Empirical Method: Health Risk Assessment in 
Islamabad, Pakistan 

Asifa Anwar28
* 

Abstract  

Groundwater is an essential natural resource required for drinking by mankind and it cannot be 
optimally used and sustained unless its quality is adequately assessed. In Pakistan, since the 
quality and quantity of freshwater varies from one area to another, therefore, the research aimed 
to evaluate the groundwater quality in the capital of the country, Islamabad, in order to 
determine its suitability for drinking purpose. To this end, an attempt was made in order to 
identify the quality of groundwater for drinking within the study area based on water quality 
determination using Water Quality Index (WQI), after which an integrated analysis of 
physiochemical and biological parameters using Geographic Information System (GIS) was 
done and lastly, comparison was made for the monitored values obtained from Pakistan Council 
of Research and Water Resources (PCRWR) for different points in Islamabad with the results 
attained through survey. According to an overall assessment, it can be said that the drinking 
water quality in Islamabad is fair, suggesting groundwater in the sectors located near the 
industrial and domestic waste disposal sites to be apparently unsuitable for drinking.  Adequate 
monitoring and treatments are mandatory to overcome the issues faced by the residents in terms 
of diseases arising from the intake of poor-quality water. The study basically demonstrates the 
application of water quality index in estimating or understanding the quality of groundwater, 
which appears to provide accurate results for water quality management.  

Keywords: Water Quality Index (WQI), Groundwater, Physiochemical and Biological 
Characteristics, Geographic Information System (GIS), Empirical Method, Water Related 
Diseases 
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Osmanlı Yönetiminin Mısır Arapçası Üzerindeki Etkisi 

Asma Hamdy29
* 

 

Özet 

Türkler ile Araplar arasındaki ilişkiler, Orta Asya’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle 
başlamış; bu ilişkiler Emeviler döneminde daha da artmıştır. Dil etkileşimi başlangıçta bilhassa 
askerlik ve ticaret alanında gelişmiş, Emevilerin hâkim olduğu Mısır bölgesinde konuşulan 
Arapçaya Türkçe kelimeler geçmeye başlamıştır. Fatimi devletinden sonraki Memlükler 
hâkimiyetiyle birlikte Mısır Arapçasındaki Türkçe kelimeler artmaya başlamış, hatta Türkçe 
divan dili olmuştur. 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçen Mısır, 1914 yılına 
kadar resmen İmparatorluğun parçası olarak kalmıştır. Osmanlı dönemi ise Türkçenin devlet 
idaresinde, günlük hayatta, kültür ve ilim çevrelerinde daha etkili olduğu bir dönem olmuştur. 
Yüzyıllar boyunca süren bu ilişkiler Mısır Arapçasında derin etkiler bırakmış olup bu etkiler 
günümüzde de sürmektedir. Mısır’a giden veya Mısırlı biriyle konuşan herhangi bir Türk Mısır 
halkın günlük hayatta konuştuğu dilin Türkçe kelimelerle dolu olduğunu kolayca anlayabilir. 

Bu çalışmada kültür ilişkileri kapsamında Türkçe ile Mısır Arapçası arasındaki ilişkiler ele 
alınmış; Mısır Arapçasındaki kullanılan bazı Türkçe kelimeleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe kelimeler, Mısır Arapçası, Osmanlı yönetimi, Mısır Kültürü, Türk 
Kültürü 

The Effect of Ottoman Rule on Egyptian Arabic 

Abstract 

Relations between Turks and Arabs started with the conquest of Central Asia by Muslims; 
These relations increased even more during the Umayyad period. Language interaction initially 
developed, especially in the field of military and trade, and Turkish words began to pass into 
Arabic spoken in Egypt, where the Umayyads dominated. With the domination of the Mamluks 
after the Fatimid state, Turkish words in Egyptian Arabic began to increase, and even Turkish 
became a divan language. Egypt, which came under the rule of the Ottoman Empire in 1517, 
officially remained a part of the Empire until 1914. The Ottoman period, on the other hand, was 
a period when Turkish was more effective in state administration, daily life, culture and 
scientific circles. These relations, which lasted for centuries, left deep effects on Egyptian 
Arabic and these effects continue today. Any Turk who goes to Egypt or speaks to an Egyptian 
can easily understand that the language spoken by the Egyptian people in daily life is full of 
Turkish words. 

In this study, the relations between Turkish and Egyptian Arabic were discussed within the 
scope of cultural relations; Some Turkish words used in Egyptian Arabic were determined. 

Keywords: Turkish words, Egyptian Arabic, Ottoman rule, Egyptian Culture, Turkish Culture 
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Azerbaycan-Türkiye İlişkileri ve Dağlık Karabağ Zaferi 

Asuda Yunusova30
* 

 

Özet 

Tarihin her döneminde Türkiye’yi kendine güçlü bir dayanak olarak gören Azerbaycan, 
bağımsızlıktan hemen sonra, özellikle Haydar Aliyev yönetimi yıllarında kan bağı bulunan 
kardeş Türkiye ile yakınlaşmayı dış politikasında öncelik haline getirdi. Bağımsızlığın ilk 
yıllarından başlayarak imzalanmaya başlanmış anlaşma ve protokoller ise iki kardeş ülke 
arasında ilişkilerin çok yönlü olarak genişletilmesi ve derinleştirilmesi için güvenilir yasal 
zemin hazırlamışdır. Günümüzde İlham Aliyev ile birlikte devam eden süreç en başta ifade 
edilmesi gereken avantaj olarak kaydedilmelidir. 

Çalışmada Azerbaycan’ın bağımsızlıktan sonra Türkiye ile politik, ekonomik, sosyo-kültürel, 
eğitim ve turizm alanlarındaki ilişkiler adı altında yapılan çalışmalar bazında literatür taraması 
yapılmış ve son olarak da her iki ülkenin birliğiyle kazanılan Dağlık Karabağ zaferinden 
bahsedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Dağlık Karabağ Zaferi 
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Azerbaycan Türklerinin Etnik Oluşumunda Oğuzların 

Rolü ve Oğuz Yerleşimleri 

Aynur Huseynova31
* 

 

Özet 

Azerbaycan topraklarında Türk nüfusunun artması ve hakim mevki tutmasında Oğuz etkeni 
oldukça önemlidir.  

Bir çok kaynaklar, özelliklede Arap ve Rus kaynakalrında Azerbaycan’ın en eski tarihinden 
başlayarak mevcut olan devletleri, Manna, Midiya, Atropatenya, Albanya’yı  İran (Fars) 
kökenli olmalarıyla ilgili tez ireli sürmektedirler ki Azerbaycan tarihçileri de bu görüşü 
çoğunlukla onaylamaktadırlar. Azerbaycan Türkleri’nin oluşumunda Oğuzlar oldukça etkili 
olmuş ve Oğuz boylarının bu topraklarda yerleşmesiyle Türk nüfusunun sayı artmıştır. Gerek 
Bakü, Gence, Şamahı, İrevan, Tebriz, Marağa, Erdebil gibi vilayetler, gerekse de Mugan, Aran, 
Karabağ ve Karadağ gibi vilayetler daima Türklerin oturduğu mıntıkalar olmuş ve birçok Türk 
sülalesinin uzun yıllar boyunca saltanatlına şahitlik etmişlerdir. Bundan dolayı da Azerbaycan 
Tarih yazımında araştırılmaya ve yeniden tatkik edilmesine ihtiyaç olan önemli konulardan biri 
Azerbaycan Türkleri’nin kökeni meselesidir. 

Çalışmada, Oğuz boylarının Azerbaycan’a gelmesi, Azerbaycan’da kurulmuş Türk 
devletlerinin sonraki tarihlerine etkisi, yerleşim yerlerinden bahsedilecek, aynı zamanda 
Azerbaycan'a ilk gelen Türkler, Arap hakimiyeti, Selçuklu ve Moğol İstilası Sonrası 
(Karakoyulular, Akkoyunlular ve Safeviler Devirleri) dönemlerdeki Oğuz akınlarıyla ilgili de 
bilgi verilecektir.  

Çalışmada elde edilen veriler söylem analizi ile analiz edilecek, tarama modeli kullanılarak 
kütüphane ve google gibi arama motorlarıyla tarama yapılarak verilere ulaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Oğuzlar, Selçuklu, Moğol İstilası, Karakoyunlu, Akoyunlu, 
Safavi. 
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2. Karabağ Savaşında Türkiye ve Bölgenin Geleceği 

Ayta Isayeva32
*  

 

Özet 

2020, Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılan ve “Büyük Dönüş”ün başlangıcı olan bir yıl 
olmuştur. Artık 30 yıla yaklaşan bir süreçte Ermeni işgali altında olan ve tarih boyunca 
Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan olan Karabağ, İkinci Karabağ Savaşıyla (diğer adıyla 
“Demir Yumruk Operasyonu”)  kendi sahibine kavuştu. Uluslararası arenada büyük ses getiren 
bu zaferde, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği çok büyük öneme sahiptir.  Bu destek, 
Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin en üst düzeyde olduğunu ve asla bu birliğin 
bozulamayacağını tüm dünyaya bir mesaj olarak gösterdi.  

Bu çalışmada, İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğinin önemi ve bölgenin geleceğine 
yönelik olan süreçteki durumların incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kısaca Azerbaycan ve Türkiye 
kardeşliğinin tarihi, uluslararası ilişkilerdeki siyasi boyutu hakkında bilgi verilmiştir. İkinci 
bölümde Karabağ sorunu, bölgenin Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ile beraber Türk devletleri ve 
komşu devletler açısından önemi ve İkinci Karabağ Savaşının tarihi genel hatlarıyla beraber  ele 
alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, zaferden sonra bölgenin yeniden yapılanma siyaseti ve 
geleceğe yönelik değerlendirmeler, gözlemler ve tutumlar üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: “Büyük Dönüş”, “Demir Yumruk Operasyonu”, Azerbaycan, Karabağ, 
Türkiye, Yeniden Yapılanma 
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Gökova Körfezi’nin Sismotektonik Yapısının Sismolojik Verilerle 
Araştırılması 

Azar Azizov33
*, Ethem Görgün34

** 

 

Özet 

Bu çalışmada, Gökova Körfezi’nde 21 Temmuz 2017 tarihinde 6.3 lokal büyüklüğünde (Ml) 
meydana gelen Gökova Körfezi depreminin ana şoku ve artçı depremleri sismolojik veriler 
kullanılarak araştırılmıştır. Bu analizler sonucunda bölge ile ilgili sismotektonik bir model 
oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden (BÜ KRDAE BDTİM) 
alınan deprem verileri zSACWin programı kullanılarak lokal büyüklükleri 3.3 ile 6,3 arasında 
değişen ve ana şokla birlikte 62 deprem tekrardan analiz edilmiştir. Depremlerin zaman aralığı 
20-31 Temmuz 2017 olarak verilmiştir. Depremlerin hiposantr (iç merkez) derinliği ise 3.8 ile 
13,3 km arasında değişmektedir. Depremlerin önce P ilk varışlarından odak mekanizmaları 
hesaplanmış ve atım, eğim, kayma açıları bulunmuştur. Daha sonra bu açılar yardımıyla 62 adet 
depremin gerilim tensör değerlerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda bölgedeki gerilim oranı 
(stress ratio) 0,7 olarak hesaplanmıştır. Bu değerde bize bölgedeki hâkim tektonik rejimin, 
normal faylanmaya bağlı açılma rejimi olduğunu göstermiştir. Faylanmanın doğrultusu (σ3, 
minimum birincil gerilme) K-G ve maksimum yatay gerilmenin (σ2) doğrultusu ise D-B yönlü 
olarak gözlemlenmiştir. Maksimum birincil gerilme (σ1) maksimum yatay gerilme ile aynı 
doğrultudadır. Bu değerler hesaplandıktan sonra, ana şok için Coulomb gerilme değerlerine 
bakılmıştır. Ana şokun D-B yönlü 3 bardan büyük gerilme değerlerine ulaştığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Coulomb Gerilme Analizi, Depremsellik, Gerilim Tensör, Gökova 
Körfezi, Odak Mekanizması  
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Ortaçağ’daki Oğuzların Mimari Sanatı 

Baglan Shorayev35
* 

Azilkhan Tazhekeyev36
** 

Jetesbi Sultanzhanov37
*** 

 

Özet 

Makalede Sırderya Nehri'nin alt kesimlerinde bulunan ortaçağ mimari anıtları ve kuleleri 
hakkında bahsedilmektedir. Kulelerin tasvirleri verilerek onlar hakkında halk arasında söylenen 
efsaneler analiz edilmiştir. Sovyet döneminde, ortaçağ kültürel anıtları sistematik olarak 
araştırılmış, çizilmiş, restore edilmiş ve verilerle yapılmıştır. Fakat Kazakistan bağımsızlık 
kazandıktan sonra, mimari anıtların coğrafi koordinatları açıkça tanımlanmaya başlamış ve 
gösterilmeye devam etmektedir. Anıtların mimari yapıları makalede ayrı ayrı ele alınmıştır. 
Çarlık Rus hükümetinin, yani Sovyet hükümetinin ve bağımsızlık yıllarının anıtları çizimlerini 
ve fotoğraflarını karşılaştırarak yazılmıştır. Kulelerin fonksiyonel işlevinin nasıl belirleneceği 
sorusu, saha arkeolojisi (arkeomanyetik keşif ve kazılar) çalışmasıyla hem fikirdir. 

 Bu anıtların zamanlamasını ve işlevsel amacını belirtmek için S. P. Tolstov, S. G. Khmelnitsky, 
E. M. Baitenov, B. A. Ibraev, M. B. Kozha, Zh. K. Kurmanulov ve A. A. Tazhekeev'in eserleri 
kullanılmaktadır. Kulelerin 1946 yılı S. P. Tolstov tarafından keşfedilen "bataklık (çamur’daki) 
şehirler" kültürünün bağlamında ele alınması, zamanlama sorununun çözümünde temel bir 
faktördür. Uzuntam, Begim Ana ve Saraman-kosa Kuleleri, "bataklık şehirler" kültürünün bir 
parçası olan Oğuz Dönemi’nin kasabaları ile (Kesken Küyik şehri, Küyik (Yanık) şehri ve 
Yengikent şehri) uygun olarak 9-11 yüzyıllarda tanımlanmıştır. Günümüzde kapsamlı 
arkeolojik ve mimari araştırma eksikliklerinin fazla olmasından dolayı, kulelerin işlevsel amacı 
sorusu hâlâ devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sırderya'nın Alt Kesimleri, Orta Çağ, Anıtlar, Kuleler, Arkeoloji, Mimari 
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1929 Dünya Ekonomik Krizinin Etki ve Sonuçları 

Bahar Rustamova38
* 

 

Özet 

Dünya Savaşından büyük kazançla çıkan ABD ekonomik, sanayi ve tarım açısından daha da 
güçlenmışti. ABD gelişim temposuyla devam ederken 24 Ekim  1929 yılında New York 
borsasının çökmesiyle  ortaya çıkan ve 40`lı yıllara kadar etkisi devam eden Büyük Depresyon 
ABD ile birlikde Avrupa ülkelerinde ve bunun yanı sıra dünyanın sanayi açısından 
gelişmiş  ülkelerinde ağır sonuçlara neden olmuşdur. Dünyayı etkisi altına alan 1929 yılı krizi 
sadece Amerikada değil tüm dünyada en büyük ekonomik kriz olarak bilinmektedir. 

Dünya tarihi boyunca farklı tür krizler tarihe kazınmıştır. Ama bu kriz ölçeğine göre diğer tüm 
krizlerden büyük olmuşdur. Sadece ekonomik hayatı değil, hem de sosyal hayatı etkilediğinden 
dolayı  milyonlarca insanın işsiz ve evsiz kalmasına, aynı zamanda çok fazla kişinin intiharına 
sebep olmuşdur. Franklin D. Roosevelt'in devlet başkanı seçilmesine kadar  krizin ortadan 
kaldırılması için yapılan planlar bir sonuç vermemişdir. F.D.Rooseveltin “Yeni düzeni”nin 
uygulanmasından sonra iyiye yönelik sonuçlar ortaya çıkmaya başlamışdır. 

Bu çalışmada, savaşdan sonra ekonomisinde büyük patlamayla dünyaya açılan ABD`deki 
krizin yaranma nedenleri, etkileri ve sonuçları araştırılmaktadır. Çalışma, literatür tarama 
yöntemiyle kaynak mükayesesi üslubunda yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Krizler, 1929 Ekonomik Krizi, Büyük Buhran, “Yeni Düzen” 

 

The Effects And Results Of The 1929 World Economic Crisis 

The USA, which came out of the World War with great profits, got stronger in terms of 
economy, industry and agriculture. While the USA continued with its pace of development, the 
Great Depression which emerged with the collapse of the New York stock market on October 
24, 1929 and continued until the 40s, had severe consequences in European countries along 
with the USA, as well as in the industrially developed countries of the world. The crisis of 1929, 
which affected the world, is known as the biggest economic crisis not only in America but all 
over the world. 

Throughout the history of the world, different types of crises have been engraved in history. 
But this crisis was bigger than all other crises on its scale. It has caused millions of people to 
become unemployed and homeless, as well as suicide of many people, as it affects not only 
economic life but also social life. Until Franklin D. Roosevelt's election as president, the plans 
to end the crisis did not come to fruition. After the implementation of F.D. Roosevelt's "New 
                                                             
38

* İstanbul Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü 



44 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 
Deal", results for the better began to emerge. 

In this study, the reasons, effects and consequences of the crisis in the USA, which opened to 
the world with the big boom in its economy after the war, are investigated. The study was 
written in the style of resource comparison with the literature review method. 

Keywords: Economic Crises, 1929 Economic Crisis, Great Depression, "New Deal" 
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The implementation of international public sector accounting standards: 
case of Lebanon 

Bilal M Nachabe 

Roger Lotfi 

 

Özet 

Son yıllarda, tüm ekonomik ve toplumsal sektörleri ve bireyleri etkileyen önemi nedeniyle 
kamu sektörünün gelişimine olan talep artmıştır. Bu nedenle, özellikle gelişmekte olan ülkeler 
ve finansal kriz yaşayan ülkeler için faydası nedeniyle muhasebenin geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi gerekliydi. Bu yazımızda kısaca IPSAS olarak kısaltılan Uluslararası Kamu 
Sektörü Muhasebe Standartlarını ele alacağız. Makalenin başında standartların önemini ve 
kamu sektöründe muhasebeye katacağı başlıca şeylerin neler olduğunu gözden geçireceğiz. 
Daha sonra bu standartların farklı ülkelerdeki uygulamalarını ve standartların benimsenme 
yöntemlerini ve nasıl uygulanacağını, başarı ve başarısızlığın nedenlerini gözden geçireceğiz. 
Bu kısım, birçok ülkeyi ele alan araştırma ve makaleler incelenerek üzerinde çalışılacaktır. 

Yazının ikinci bölümünde Lübnan'da kamu muhasebesi ve burada IPSAS uygulamasına 
değineceğiz. Bu bölümde, çalışmanın yürütülmesi için iki yöntem kullanılacaktır, birincisi 
doküman arama, ikincisi ise anket tekniğinin kullanılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nakit Esaslı Muhasebe, Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Uluslararası Kamu 
Sektörü Muhasebe Standardı, Kamu Sektörü 
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Admissibility of Linear Estimators for the Stochastic Regression Coefficient 
in a General Guass-Markov Model Under Extended Balanced Loss 

Function 

Buatikan Mirezi39
* 

Selahattin Kaçıranlar 

 

Abstract  

In this paper, it has been our curiosity to investigate the linear acceptability of stochastic 
regression coefficients with random effects in a general Gauss-Markov (GMM) model. In the 
case of GEBLF and its special case, sufficient and necessary conditions are given for the linear 
estimators to be considered separately in homogeneous and inhomogeneous classes. 

Keywords: Admissibbility, Generalized Extended Balanced Loss Function, Stochastic 
Regression Coefficients, Singular Linear Model 
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Kaşkay Türkçesi Söz Varlığında Hayvan ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler 

Buta Baghırova40
* 

 

Özet 

Bir dilin söz varlığından yola çıkarak o dili konuşan toplumun kültürü, tarihi, yaşam biçimi, 
milli kimliği ile ilgili birtakım bulgularda bulunulabilir. Eski Türklerde göçebelik kültürü 
hâkim olduğu için hayvanlar bu kültürde büyük önem taşımışlardır. Sonraki dönemlerde her ne 
kadar yerleşik hayata geçseler de hayvanların Türklerin hayatında her zaman önemli bir yere 
sahip olduğu gözardı edilemez. Kaşkaylar da İran’ın güneyinde, Zagros dağları çevresinde bir 
kısmı yarı göçebe hayat süren, bir kısmı da İran’daki bir takım reformlar sonrası iskân hayatına 
geçmiş Oğuz grubu Türk topluluklarından biridir. Kaşkayların esas uğraşları, hayvancılık ve 
tarımcılık olarak bilinmektedir. Bundan dolayı Kaşkay Türkçesinin söz varlığı incelendiğinde 
hayvan ve hayvancılıkla ilgili çok sayıda sözcüğün var olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın 
veri tabanını, alanda gözlemleme yöntemiyle Kaşkay Türklerine sorularak derlenen kelimeler 
oluşturmaktadır.  

Çalışmada öncellikle Türk kültüründe hayvanların öneminden kısaca bahsedilecek, akabinde 
Kaşkay Türkleri hakkında bilgi verilecek ve daha sonra göçebe Kaşkay Türklerinin kullandığı 
hayvan ve hayvancılıkla ilgili kelimeler ad bilimsel açıdan incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, Kaşkay, Hayvan, Hayvancılık, Ad bilimi 
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Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyatı 

Dzejlana Johic41
* 

 

Özet 

Çalışmada Bosna Hersek’te Yeni/Çağdaş Türk Edebiyatı, süreli yayınlarında Türk yazarlar ve 
eserlerinin tercümeleri ele alındı. Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyata ilişkin bilimsel 
kurumlarından söz edildi, bununla birlikte Türkçe bilen Boşnak aydınlarından da bahsedilmişti. 
1878 yılında Bosna Hersek’i Avusturya Macaristan İmparatorluğu işgal etmiş, halbuki buna 
rağmen Bosna Hersek ve Türkiye arasında ilişkiler hiç bir zaman kesilmedi, bir yandan bunun 
Türkçe bilen aydınların sayesinde gerçekleştirmişti.  

1900 yılından itibaren dergilerde ve gazetelerde Türk edebiyatından ilk çalışmalar, tefrika 
olarak romanlar ve diğer yayımlanan yazılarından bahsedilmişti. Dergilerde, gazetelerde 
yayınlanmış çalışmalara göre Yeni Türk Edebiyatı eserleri dah çok 1900 yıllarından itibaren 
tercüme edildiğini görülmektedir. Yeni Türk Edebiyatı eserleri dergilerde, gazetelerde çevrilip 
yayınlanmıştı, bununla birlikte Türkçe bilen Boşnak münevverler sürekli Türk edebiyatı 
alanında yeni çalışmalar takip edip bilimsel yazılar hazırlayıp yayınlanmışlardır. Bu çalışmada 
özellikle süreli yayınlarında Türkçe bilen şairlerin araştırılıp ve yazılan bazı çalışmları 
incelenmişti. Safvet beg Başagiç Musa Çazim Çatiç ile Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyatı 
tanıtma ve geliştirmekte önemli katkılarda bulundular. Başagiç ve Çatiç 1900 yıllarında 
edebiyat ve tarih alanında mühim menevverlerdir. Bu iki şairin süreli yayınlarındaki çalışmaları 
Türk edebiyatı  için büyük önem taşımaktadır. Musa Çazim Çatiç modern Türk edebiyatının 
yenilikleri hayranlıkla takip etti bu vesileyle Tevfik Fikret şairi kendine bir örnek olarak almış. 
Türkiye’de yeni yazılıp basılan romanlar çok geçmeden Bosna’da süreli yayınlarında tefrika 
olarak çevrilip yayınladığını görülmektedir. Safvet beg - Başagiç ve özellikle Musa Çazim 
Çatiç aktif bir şekilde Türkoloji sahasını takip ettiklerinin bir göstergesidir. Bütün bunları göz 
önünde bulundurduğumuzda, Bosna Hersek’te Yeni Türk edebiyatının düzenli okuyucuları 
olduğu sonucuna varabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Edebiyatı, Süreli Yayınlar, Türk Yazarlar, Tanzimat, Bosna 
Hersek Türkologları, Musa Çazim Çatiç 

 

Contemporary Turkish Literature in Bosnia and Herzegovina 

Abstract 

The paper discusses contemporary Turkish literature, the authors and their works and 
translations of these works in magazines and newspapers in Bosnia and Herzegovina. The 
papers is mentioning scientific institutions related to Turkish literature and Bosnian 
intellectualls who knew the Turkish language. Thanks to intellectuals who knew the Turkish 
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language, despite Austro – Hungarian monarchy occupation of Bosnia and Herzegovina in 
1878, relations between Turkey and Bosnia were never severed. 

Also this paper discussing first works of contemporary Turkish literature, that includes novels 
that were published in sequels (tefrika) and other works that were published after 1900. 
According to the works published in newspapers and magazines, it can be seen that the works 
of modern Turkish literature were translated much more after 1900. Works from modern 
Turkish literature were translated and published in magazines. In addition to that, intellectuals 
who knew Turkish language constantly followed the field of Turkish literature and wrote and 
published their works. This paper deals with some of the works poets who knew the Turkish 
language. Musa Cazim Catic and Safvet beg Basagic contributed a lot with their work in 
presenting and developing Turkish literature in Bosnia and Herzegovina. Basagic and Catic 
were important representatives in the field of literature and history in the period from 1900. The 
works of these two poets in magazines are very important for Turkish literature. Musa Cazim 
Catic admired all the novelties in Turkish literature, where following the work of Tevfik Fikret 
could be one of the example. It can be seen that newly published novels in Turkey would be 
translated and published in Bosnian magazines very quickly. This is just one of the indicators 
that Catic and Basagic have been very active in the field of Turkology. With all this in mind, 
we can conclude that modern Yurkish literature had its regular readers in Bosnia and 
Herzegovina.  

Keywords: Contemporary Turkish Literature, Periodical literature, Turkish Writers, 
Tanzimat, Bosnian-Herzegovinian Turkologists 
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Socially Responsible Investment and Its Sharia Concept for Tackling 
Global Financial Disaster: Case Study of Global Pandemic (Covid-19) 

Ecky Imamul Muttaqin42
* 

 Abstract 

One of the most interesting issues nowadays is socially responsible investment during financial 
uncertainty. This study tries to examine whether socially responsible investment and its sharia 
concept are appropriate to be promoted as a new concerned approach for tackling global 
financial disaster and its impacts. Our study applies qualitative methodology by providing the 
newest facts and issues. The main sources of information and data were obtained from the 
several previous articles, working papers, and sources studies in the concerned report by 
bringing from reputable open access journals across the countries and the other indexed-
Journal. The study’s findings can be categorized into three main aspects. Firstly, 
notwithstanding that socially responsible investment is not a new concept, it has been 
considered by corporates beyond the market factors based on religious aspects. Secondly, this 
study demonstrated that the relationship between socially responsible investment and financial 
performance has a strong interconnectedness in terms of maintaining sustainable financial 
industries. Finally, it is clear that considering the modernization of financial services is one of 
the crucial factors to promote financial services with social aspects. By having those findings, 
to be more resilient towards uncertainty in financial services, this concept is crucial to be 
applied to corporate finance, asset pricing, and financial intermediation. 

Keywords: Financial Disaster, Sharia Concept, Socially Responsible Investment, Pandemic 

 

Küresel Finansal Felaketle Mücadelede Sosyal Sorumlu Yatırım ve Şeriat Kavramı: 
Küresel Pandemi (Covid-19) Örnek Olay Çalışması 

Özet 

Günümüzde en ilginç konulardan biri, finansal belirsizlik döneminde sosyal sorumlu yatırımdır. 
Bu çalışma, sosyal açıdan sorumlu yatırımın ve onun şeriat kavramının, küresel finansal felaket 
ve etkileriyle mücadele için yeni bir ilgili yaklaşım olarak tanıtılmaya uygun olup olmadığını 
incelemeye çalışmaktadır. Çalışmamız, en yeni gerçekleri ve sorunları sağlayarak nitel 
metodolojiyi uygulamaktadır. Ana bilgi ve veri kaynakları, ilgili rapordaki önceki birkaç 
makaleden, çalışma kağıtlarından ve kaynak çalışmalarından, ülkelerdeki saygın açık erişim 
dergilerinden ve diğer indeksli dergilerden getirilerek elde edildi. Çalışmanın bulguları üç ana 
açıdan kategorize edilebilir. Birincisi, sosyal sorumlu yatırım yeni bir kavram olmamakla 
birlikte, kurumlar tarafından dini yönlere dayalı olarak piyasa faktörlerinin ötesinde 
değerlendirilmiştir. İkinci olarak, bu çalışma, sosyal açıdan sorumlu yatırım ile finansal 
performans arasındaki ilişkinin, sürdürülebilir finansal endüstrilerin sürdürülmesi açısından 
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güçlü bir karşılıklı bağlantılılığa sahip olduğunu göstermiştir. Son olarak, finansal hizmetlerin 
modernizasyonunun dikkate alınmasının, finansal hizmetlerin sosyal yönleriyle tanıtılması için 
çok önemli faktörlerden biri olduğu açıktır. Bu bulgulara sahip olarak, finansal hizmetlerdeki 
belirsizliğe karşı daha dirençli olmak için bu kavramın kurumsal finansmana, varlık 
fiyatlamasına ve finansal aracılığa uygulanması çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Mali Felaket, Şeriat Kavramı, Sosyal Sorumlu Yatırım, Pandemi 
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Turkish Foreign Policy Towards Sub-Saharan Africa: A Still Dormant 
Approach İn A Competitive “Jungle” Of Interests? 

Edgar Barroso43
* 

 

Özet 

Sahra Altı Afrika dünyanın en zengin bölgelerinden biridir. Gerçekten de, bol hammaddesi ve 
potansiyel pazarları ve yatırım fırsatları nedeniyle bölge, Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik 
Devletleri, Rusya ve Çin gibi dış (büyük veya yükselen) güçlerin ekonomik rekabetine çok fazla 
itiraz ediyor. Türkiye. Sonuç olarak, 21. yüzyılın ikinci on yılının dünya meselelerinde değişen 
ve çok rekabetçi koşulları göz önüne alındığında, Sahra Altı Afrika tüm bu ülkelerin dış 
politikası üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Nitel bir araştırma metodolojisi kullanılarak, karşılaştırmalı siyaset vurgusu ile literatür 
taramasından oluşan çalışmanın ana araştırma sorusu şudur: Türk dış politikasının Sahra altı 
Afrika'ya yönelik itici güçleri yeterince güçlü, karşılıklı yarar sağlayan ve etkin bir şekilde 
sürdürülebilir mi? Diğer dış güçlerin bölgede çıkarlarını gözettikleri rekabet ortamını göz 
önünde bulundurarak mı? Teorik olarak, bir dış politika analizi gerçekçi, liberal ve 
yapılandırmacı uluslararası ilişkiler teorilerine yönelecektir.  

Buna göre öne sürülen temel argüman açıktır: Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'ya yönelik dış 
politikası temelde karşılıklı çıkarlara dayansa da, sahada hala sağlam bir yaklaşımdan 
yoksundur. Ancak Türkiye, diğer büyük güçlerin sömürücü veya jeopolitik yönelimli 
yaklaşımından farklı olarak ve özellikle iç ihtiyaçların yanı sıra çıkar ve özlemleri de dikkate 
alarak Sahra Altı Afrika'ya yönelik daha sağlam (karşılıklı fayda ve fırsat eşitliğine dayalı) bir 
dış politika izlerse, gelecek her iki taraf için de daha parlak ve daha cömert olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye; Dış Politika; Sahra-Altı Afrika; Büyük Güçler; Yarışma 

 

Abstract 

Sub-Saharan Africa is one of the richest regions in the world. Indeed, because of its abundant 
raw materials as well as potential markets and investment opportunities, the region is very much 
objected by economic competition of external (great or emerging) powers such as China, 
European Union, the United States of America, Russia, and Turkey. Consequently, Sub-
Saharan Africa plays a crucial role on the foreign policy of all these countries if one considers 
the changing and very competitive circumstances of the second decade of the twenty-first 
century in world affairs.  

Using a qualitative research methodology consisting essentially of literature review with an 
emphasis on comparative politics, the main research question of the study is the following: are 
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the driving forces of the Turkish foreign policy toward sub-Saharan Africa sufficiently 
vigorous, mutually beneficial and effectively sustainable, considering the competitive 
environment in which other external powers pursue their interests in the region? Theoretically, 
a foreign policy analysis will concomitantly gravitate on realist, liberal, and constructivist 
international relations theories.  

Accordingly, the main argument advanced is clear: although Turkey’s foreign policy towards 
sub-Saharan Africa may be essentially based on a mutual interest ground, it is still lacking a 
robust approach on the ground. Nevertheless, if Turkey properly pursues a more robust (both 
mutually beneficial and equitably opportunity-based) foreign policy towards Sub-Saharan 
Africa – unlike the exploitation-based or the geopolitical-oriented approach from the other great 
powers, and especially considering the endogenous needs, interests and aspirations of the region 
– the future may be brighter and generous to both sides.  

Keywords: Turkey; Foreign Policy; Sub-Saharan Africa; Great Powers; Competition 
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Tarih ve Uluslararası İlişkiler 

Ediliıa Abdykadyrova44
* 

 

Özet 

Günümüzde, bilim - insan ve toplumu konu edinmiş sosyal bilimler ve doğa bilimleri olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bireyin entelektüel gelişimine ve yaratıcı düşüncenin gelişimine felsefe, 
iktisat, sosyoloji, pedagoji, tarih ve hukuk gibi sosyal bilim dallarının katkısı büyüktür. Tarih 
ise, bunların arasında en önemlilerinden biridir. Tarih, entelektüel deneyim ile kültürlerin yeni 
modelleri, zamanın geçmesi ve insanlığın karşı karşıya kaldığı toplumsal değişimlerden dolayı 
ortaya çıkmıştır. Son elli yılda meydana gelen dramatik gelişmeler, modern tarih yazımını da 
etkilemekle beraber bütün sosyal bilim dallarında önemli değişimlere neden olmuştur. 
Günümüzde "dünya tarihi" ve "evrensel tarih" gibi tanınmış kavramların içeriği de gözden 
geçirilmektedir. Tarih disiplini ile Uluslararası İişkiler disiplininin temel araştırma konuları, ilk 
başta biri biriyle örtüşmekteydi. Devletlerarası ilişkiler, savaş ve barış sorunlarının çözülmesi 
ikisinin de ortak sorunlarıydı. Bundan dolayı ikisi arasında yakın bir bağ söz konusuydu. II. 
Dünya Savaşı sonrası sosyal bilimlerde yaygınlaşan gelenekselcilik - davranışsalcılık 
tartışmaları Uluslararası İlişkiler disiplinin tarihten ayrılarak, kendi sınırlarını belirlemesine yol 
açmıştır. Son yıllarda ise bu bağ yeniden kurulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu çalışmanın 
ana amacı Tarihin Uluslararası İlişkilere olası etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda Tarih disiplininin gelişimi, temel paradigmaları, konusu ve önemli temsilcileri 
üzerinde durulacaktır ve onun Uluslararası İlişkiler disiplinine etkisi ayrıntılı bir şekilde ele 
alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Disiplin, Etki 
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Göç: Bir Çeşit Psikososyal Değişiklik 

Ehsan SEPEHRIPOUYA* 

 

Özet 

Göç bir amaca dayanarak insanın bir ülkeden başka bir ülkeye yerleştirilmesidir. Bu süreç 
içerisinde her kişi belli değişikliklere maruz kalabilir. Bunların arasında psikososyal değişiklik 
ve onun etkileri çok önemlidir .Bu makalede bir kaç sorunun ceveplanmasına dayanarak göç 
aslında nasıl bir psikososyal değişiklik olduğunu göstermektedir. Göçün psikolojik 
değişiklikleri nelerdir? Göçün sosyolojik değişiklikleri nelerdir? Bunlar nasıl birbirlerine 
bağlanır? Bu psikososyal değişikliklerin diğer psikososyal değişikliklere benzerleri nelerdir? 
Bu psikososyal değişiklikler bireyi nasıl etkiler? Bu soruların cevaplarını bilimsel verilerine 
dayanarak elde edilmesi sonuçlarını değerlendirmek için bilimsel kalitatif metodlara dayalı bu 
çerçevelerde makaleler, kitaplar, derleme ve diğer bilimsel informasyonlardan faydalanarak 
dürüstlük ilkesinin çerçevesinden değerlendirirerek hem sosyolojinin bilimsel araştırmacılar 
hem de psikolojinin bilimsel araştırmacılar hem de göç politikaların geliştirenler için bu 
olgunun hangi çerçevelerden bakması ve bunun problerinin çözülmesi ve kalitesinin 
geliştirilmesi için neler yapabileceğini ve göç politikalarını düzenlemek ekonomik ve politik 
değişkenlerin yanısıra psikososyal değişikliklerin önemlerini vurgulayarak nasıl bu süreç 
içerisinde ilgilendiren bireylerin yardımcı olabilmeleri için zemin hazırlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Psikososyal Değişiklik, Göç, Bilimsel Araştırmacılar, Göç Politikaları, 
Psikoloji, Sosyoloji 
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The Protection of Non-Traditional Signs in the Republic of Azerbaijan: 
International Instruments as a Road to Registration? 

Elnur Karimov45
* 

 

Abstract 

Investment by entrepreneurs in innovations and novel marketing strategies has influenced the 
current legal standards for the protection of trademarks. Today the businessmen attempt to 
protect their goods or services with the help of new signs, such as color, sound, scent, and other 
non-traditional signs which offer a new way to build sensory connections with consumers. The 
European Union Trademark Directive No. 2015/2436 has reharmonized the national trademark 
laws of the member states by introducing color and sound as registrable non-traditional signs. 
Nevertheless, the protection of non-traditional signs in other states like Azerbaijan is far from 
the recognition of their registration capability. Although the shape or packaging of goods is 
considered capable of registration under Azerbaijani trademark law, the registrability of the 
other non-traditional signs is still a question. This article discusses the existing requirements 
for the protection of non-traditional signs in the Republic of Azerbaijan in connection with the 
Paris Convention on the Protection of Industrial Property and analyzes the impact of the Madrid 
Protocol on the International Registration of Trademarks on the successful registration of such 
signs. It concludes with recommendations for the elimination of legal controversies in terms of 
the functionality and distinctiveness of non-traditional trademarks. 

Keywords: Non-traditional Trademarks, International Registration, Functionality, 
Distinctiveness 
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Pa6/Pa610 Karışımlarının Hazırlanması Ve Özelliklerinin İncelenmesi 

Elnura Artykbaeva46
* 

 

Özet  

Termoplastik polimerler arasında poliamidler (PA6, PA66, PA610, PA11) iyi mekanik 
özellikler, termal dayanım ve kolay işlenebilirlik gibi özellikleri ile dikkat çeken mühendislik 
polimerleridir. Farklı PA türleri arasında PA6, görece düşük yoğunluğu, düşük camsı geçiş 
sıcaklığı, yüksek mekanik özellikleri ile otomotiv sektörü başta olmak üzere spor malzemeler, 
elektrik-elektronik gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, PA6’nın yüksek 
su emilimi kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. PA6’nın var olan gelişmiş özelliklerinden ödün 
vermeden yüksek su emiciliğini düşürmek amacıyla farklı polimerlerle harmanlama ve ceşitli 
takviye malzemeleri ekleme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu noktada, PA6 ile 
harmanlamak amacı ile yapısal ve mekanik özellikleri PA6’ya benzeyen ancak su emiciliği 
daha düşük olan PA610 karşımıza çıkmaktadır. P610 sebasik asitten üretilen biyo bazlı yarı-
kristalin mühendislik polimeridir. PA6 ve PA610’un harmanlanması ile yüksek mekanik ve 
termal özelliklere sahip, su emiciliği PA6’ya göre daha düşük olan kısmı biyo bazlı yeni bir 
malzeme üretilebilir. Bu amaçla, sunulan çalışmada PA6/PA610 karışımları hazırlanmış ve 
özellikleri incelenmiştir. Saf PA6, P610 ve farklı oranlardaki (80/20, 60/40, 40/40, 20/80) 
karışımlar ekstrüzyon ve enjeksiyonlu kalıplama yöntemleri hazırlanmıştır. Hazırlanan 
örneklerin mekanik, ısıl, termo-mekanik ve su emicilik özellikleri incelenmiştir. Su emicilik 
testi sonuçları, saf PA6’nın %3.3 olan su emiciliğinin PA610 ile harmanlanması ile % 13 ila 68 
oranında düştüğünü göstermiştir. Harmanlama sonucu PA6’nın çekme dayanımı belirgin bir 
düşüş sergilemezken PA610’un dayanımı %8 artmıştır.  Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde en 
iyi özellikleri ağırlıkça 60/40 PA6/PA610 karışımının sergilediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Karışım, Poliamid, Mekanik Özellik, Su Emicilik 
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Afyonkarahisar İlinde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Covid-
19 Pandemi Sürecinde Yaşam Kaliteleri 

Emine Çakır47
* 

Mavinur Şemsettinoğlu 

 

Özet 

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan, kıtalar arası yayılım gösteren 
Covid-19 virüsü yaşamımızda aniden beliren inkar edilemez bir durum olmuştur. Her ülkede 
her birey sosyal, siyasal, ekonomik ve ruhsal yönden etkilenmiştir. Covid-19 salgını, %0,5 ile 
%3 arasında değişen ölüm riskine sahip olup tüm bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik 
sağlığını tehdit ederek hayatlarımızı geri dönüşü olmayan sonuçlarla değiştirmiştir. Özellikle 
salgının ortaya çıkışı ve vaka sayılarının arttığı zaman diliminde bireylerin oldukça yüksek 
seviyede korku, kaygı ve stres algıladığı gözlemlenmiştir. Literatüre bakıldığında, ağır akut 
solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) gibi bulaşıcı ve ciddi hastalıkların bireylerin 
anksiyete, depresyon ve stres seviyelerinde artış yaşanmasına sebep olabildiği gösterilmiştir. 
Yanı sıra salgına yönelik temel önlem olan sosyal izolasyon bireylerin yaşam biçimini ve 
alışkanlıklarını önemli derecede değiştirmiş ve Covid-19 'un olumsuz ruhsal etkilerine katkıda 
bulunmuştur. Türkiye’de salgın, daha geç bir zaman diliminde başlamakla birlikte iş, eğitim, 
sosyal yaşam ve pek çok alışıldık rutinde ani değişimleri beraberinde getirmiştir. Eğitim 
alanında sık sık aksamalar yaşanmıştır. Özellikle ailesinden ve ülkesinden uzakta eğitim gören 
Uluslararası öğrencilerin üzerinde covid-19 salgınının korku, endişe ve stres yönünden etkisi 
mevcuttur. Yaşam kalitesi kavramı, kişinin ruhsal, sosyal ve fiziksel iyilik halini ve günlük 
yaşamındaki fonksiyonlarını sürdürebilmesine dayanan, bireyin refah düzeyini ve 
memnuniyetini belirten bir tanımlamadır. Aslında yaşam kalitesi, hayatın bireye sunduğu 
imkanlar ve bu imkanlar doğrultusunda bireyin kendi yaşamını yönlendirerek ulaştığı 
doyumdur. Dünyadaki her birey yaşam standartlarını geliştirme ve daha iyi bir yaşam sürme 
amacındadır. Bireyin dahilinde olmayan bazı sebepler bireyi kısıtlar ve ruhsal yönden tepki 
geliştirmesine neden olabilmektedir. Bu sebeplerden birisi olan Covid-19 salgını kaygısı 
sebebiyle de bireyin günlük yaşam kalitesi etkilenmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de 
Afyonkarahisar ilinde eğitim gören Uluslararası öğrencilerin Covid-19 salgın döneminde 
yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
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Covid-19 Salgını ile Yeni Bir Dünya'ya Doğru 

Enayatullah Azimi48
* 

Dur Mohammad Sakhızada49
** 

 

Özet  

Salgın hastalıkların nedeni biyolojik bir olaydan ibaret olup varlığı en az insanlık tarihi kadar 
eskiye dayanmaktadır. Geçmişe dönüp baktığımızda salgınların, milyonların ölümüne 
sebebiyet verdiğini, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlere yol açtığını görmekteyiz. Bu 
çalışmada, İspanyol gribinden sonra 21. Yüzyılın en büyük felaketlerinden sayılan Covid-19 
virüsü salgını ele alınmıştır. Söz konusu salgın Çin’in Wuhan şehrinden başlayıp tüm dünyada 
çok kısa bir zamanda yayılıp binlerce insanın ölümüne sebep olmuş ve hala olmaya da devam 
etmesi açısından insanlığı tehdit eden bir konumda bulunmaktadır. Makalede İslam ve 
Hristiyan dünyasının salgın hastalıklara karşı yorum ve tutumları hakkında ortak görüşlerinin 
yanı sıra, Tanrı tarafından insanoğluna gönderilen bir ceza olduğu hususu da ortaya 
konulmuştur. Ardından Dünya ve Türkiye’nin bu salgına karşı aldığı tedbirlere değinilmiştir. 
Türkiye’nin Covid-19 ile mücadele sürecinde en başarılı ülkeler arasında yer aldığı 
vurgulanmıştır. En önemlisi ise Pandemi sonrası yaşadığımız gezegende nasıl bir değişiklikler 
ortaya çıkacağı hakkında geçmişte yaşanan tecrübelerden ilham alarak yenidünya için yorum 
ve çözüm yolları ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Yeni Dünya, Covid-19, Pandemi, Değişim, Tedbir, Gelecek 

 

Towards a New World with the Covid-19 Outbreak 

Abstract 

The cause of epidemics consists of a biological event and its existence dates back to at least as 
old as human history. When we look back on the past, we see that epidemics caused the death 
of millions and caused social, political and cultural changes. In this study, the Covid-19 virus 
outbreak, which is considered one of the biggest disasters of the 21st century after the Spanish 
flu, is discussed. The epidemic in question started from the city of Wuhan in China, spread all 
over the world in a very short time, caused the death of thousands of people and is in a position 
that threatens humanity in terms of continuing to occur. In the article, besides the common 
views of the Islamic and Christian worlds about their comments and attitudes towards 
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epidemics, it is also revealed that it is a punishment sent by God to mankind. Then, the measures 
taken by the world and Turkey against this epidemic were mentioned. It has been emphasized 
that Turkey is among the most successful countries in the fight against Covid-19. Most 
importantly, interpretations and solutions for the new world have been put forward, inspired by 
past experiences about what kind of changes will occur on the planet we live in after the 
pandemic. 

Keywords: New World, Covid-19, Pandemic, Change, Precaution, Future 
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Multivariate Analysis of Personal and Social Factors of Academic Cheating 
and Prevention Strategies at Exams in Higher Education Institutions, 

Ethiopia 

Endrıs Assen Ebrahım50
* 

 

Abstract 

Academic cheating on examinations is a universal problem in higher education institutions. 
When academic cheating happens, it has severe consequences for human life, social values, and 
the economy. A cross-sectional study was conducted to determine the prevalence of cheating, 
cheating methods and prevention strategies among students of different levels at Ethiopian 
public universities in 2020. A pretested self-administered questionnaire was used to collect 
primary data supported by document analysis on academic cheating. Ethical clearances and 
consents were obtained from universities and data analyses were done using SPSS 25 
and MLwiN 3.05. Multilevel regression results showed that students who cheated in high 
school were more likely to cheat in universities. Lack of confidence and interest to study, 
previous cheating background, complexity of exams, inconsistency of exam questions with the 
syllabus, unclear assessments, and invigilators bad complain and lack of clarifications of exam 
rules and regulations were statistically significant factors. Use of multiple invigilators per class, 
randomized assigned seating, test administration with small class size, label the classroom 
chairs in numbers and arrange students per seating, and have students take all items off their 
desks were suggested techniques of exam cheating prevention. It can be concluded that personal 
and societal factors could cause cheating at exam sessions and the society is likely to suffer 
from non-ethical graduates who could be employees of the service sectors in the future. 
Therefore, the government and other stockholders should pay attention to prevent cheating in 
order to carry out quality education and community development. 

Keywords: Exam, Cheating, Prevalence, Factor Analysis, Multilevel, Variation 
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Türk Romanında (1923-1938) Yabancı Okullardaki Eğitim Faaliyetlerinin 
Millî Değerler Bağlamında İncelenmesi 

Enes Yaşar51
* 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı yabancı okulların Cumhuriyet Dönemi Türk romanına (1923-1938) 
değerler eğitimi açısından etkisini incelemektir. Çalışmada ele alınan romanların karakterleri 
yabancı okullarda öğrenim gören Türk öğrencilerdir. Bu öğrencilerin tavır ve davranışları 
değerler eğitimi bağlamında ele alınmış ve yabancı okullardaki eğitim anlayışının millî 
değerlerini ne ölçüde etkilediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Romanlar Spranger’in değerler sınıflandırmasında yer alan millî değerler boyutuyla 
irdelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma evrenini Cumhuriyet Dönemi Türk romanı (1923-1938) 
oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem kullanılmış olup millî değerleri ele alan 12 
roman seçilmiştir. Çalışmada karakterlerin yabancı okullarda eğitim yoluyla edindikleri 
değerler Spranger’in değerler sınıflandırması yoluyla tespit edilmiştir. Romanlardan elde edilen 
değer çözümlemeleri için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede ele alınan 
romanlarda yabancı okulların Türk öğrencileri müfredat programları, kulüp ve sosyal aktiviteler 
aracılığıyla etkiledikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin millî uyanışa dair duyarlılıklarının ise 
genellikle mezuniyetlerinin ardından gerçekleşmeye başladığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra 
çalışmada millî hassasiyet kazanan öğrencilerin sosyal sorumluluklar da üstlenmeye 
başladıkları görülmüştür.  

Sonuç olarak Cumhuriyet Dönemi Türk romanında (1923-1938) millî değerlerin bireylerde bir 
medeniyet tasavvuru da oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede değerler eğitiminin bireylere 
kimlik bilinci aşılaması, inançlara karşı farkındalıklar oluşturması ve toplumun temel 
dinamiklerini inşa etmesi yönüyle katkı sağlayabileceği tespitinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Millî Değerler, Yabancı Okullar, Eğitim, Roman 
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Dilbilim Ve Filoloji Bağlamında İbn Fâris'in Fıkhü'l-Luğa'sı 

Esraa Hassan Ahmed Morsi52
* 

Özet 

Linguistik ya da dilbilim daima modern döneme ait Batı ürünü gibi sunula gelmiştir. Bu alanda 
yazılan Batı menşeli eserler, bu disiplinin tarihsel gelişiminden bahsederken daha çok Eski 
Yunan ve Romalılar tarafından yürütülen çalışmalar üzerinde durmaktadır. Bununla birlikte söz 
konusu eserler, Ortaçağda İslam Medeniyetinin mensupları dilbilime dair katkılarından ve bu 
alandaki öncü çalışmalarından nadiren bahsetmekte veya hiç bahsetmektedir. Ayrıca modern 
anlayışıyla dilbilim, bu dönemde Müslüman Arap dilbilimciler tarafından başlatılan ve Arap 
dilbilimci İbn Fâris’in “es-Sâhibî fî Fıkhi’l-Luğa ve Süneni’l-Arap fî Kelâmihâ” (Dilin Fıkhı ve 
Arapların Konuşma Tarzları) adlı eseriyle müstakil bir disiplin olarak hüviyeti kazanan 
“Fıkhü’l-Luğa” disiplini ile doğmuştur. Bugün “Fıkhü’l-Luğa” disiplini “filoloji” disiplininin 
eşdeğeri olarak değerlenmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, öncelikle dilbilimin tarihsel 
gelişimi ele alınarak Arapların katkılarının üzerinde duruldu. Akabinde dilbilim ile filoloji 
arasındaki fark ele alarak İbn Fâris’in Fıkhu’l-Luğa anlayışının ve söz konusu eserinin 
incelenmesi ışığında ve elde edilen bulgular neticesinde, İbn Fâris’in söz konusu eserinin 
müstakil bir disiplin olarak dilbilime dair kaleme alınan ilk eser olduğu ve bu eserin “Fıkhü’l-
Luğa”, filoloji değil linguistik ya da dilbilime eşdeğer olduğu tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İbn Fâris, es-SâhibÎ, fıkhu’l-luğa, dilbilim, linguistik, Arapça 

 

Ibn Farıs's Fıkhu'l-Luğa in Context Of Lınguıstıcs and Philology 
Abstract 

Linguistics have always been presented as a modern Western product. The Western references 
that are written about the historical development of this branch of study mostly focus on the 
studies carried out by the Ancient Greeks and Romans. These studies rarely or never mention 
the contributions of the Arabs to linguistics in the middle ages and their pioneering initiatives 
in this field. In addition linguistics, with its modern understanding, started by Arab linguists in 
the Middle Ages and gained its identity as an independent branch of study through the Arab 
linguist Ibn Fâris' reference named "es-Sahibî fî Fıkhi'l-Luğa ve Süneni'l-Arab fî Kelâmihâ" 
(Fıqh of The Language & The Arabs’ Traditions of Speech). In this study, it was concluded that 
Ibn Fâris' understanding of Fiqh al- Lugha is more comprehensive than philology and pretty 
much synonymous with linguistics. 

Keywords: Ibn Fâris, es-Sâhibî, fiqh-al-luga, linguistics, Arabic. 
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Religious Education in Indonesia 

Fadiah Mukhsen53
* 

 

Abstract 

Religion and education are related to policies and ideologies; it differs from country to country. 
Countries that adopt secular ideologies such as the US and Japan do not allow Religious 
Education in public schools, but they do in private schools. On the contrary, Indonesia with 
Pancasila as their ideology supports religious education in public schools. In addition, the state 
officially demands religious education as part of the school curriculum. In short, the system of 
Religious Education in a country depends on the state ideology.Indonesia is the world's most 
populous Muslim-majority country with 227 million adherents in 2017, although the majority 
of Indonesians are Muslims, Indonesia does not identify itself as an Islamic state. Instead, it 
identifies itself as a religious state, seeking to accommodate all of the six recognized religions 
(Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Catholicism, and Confucianism). In Indonesia, with 
Pancasila as the state ideology, religion plays an important role in the country. This study aims 
to offer a closer look at religious education that exists in Indonesian society which is a plural 
society. In this context, history, curriculum, and religious education institutions in Indonesia 
will be discussed. This study will use a literature study in collecting and analyzing existing 
literature on religious literacy in Indonesia. A descriptive method is chosen as the research 
method. The evaluation of past and present records will be obtained by adopting the literature 
research method, as it is known; sources of documentary research include the study and 
examination of historical documents such as official documents and laws. 

Keywords: Religious Education, Ideology, Indonesia, Religious Education Curriculum, 
Pancasila 
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Impact of Big-Five Personality Traits on Perceived Investment 
Performance with Mediating Role of Financial Knowledge 

Farid Ahmad* 

Ayesha Saddıqa** 
 

Abstract 

Due to various factors every individual is different from others, which include demographic 
factors, gender, age, income, education, economic and economic background; same is the 
situation with the investors. The research aim is to investigate the effect of big-five personality 
traits on investment performance (perceived) with mediating role of financial knowledge. 
Quantitative data was collected 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 research 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 correlation. To test the hypothesis and mediation, 
hierarchical multiple regression analysis and structural equation modeling (SEM) was used. 
The main focus of the study is to examine the investor’s perceived investment performance 
through their personality traits (including: neuroticism, openness to experience, extraversion, 
conscientiousness, and agreeableness), in the financial sectors of Pakistan. The results and 
findings of the study provide further valuable debate in these variables. This study is significant 
for the individual investors, investment advisers and investment policymakers.  

Keywords: Financial Knowledge, Neuroticism, Extraversion, Agreeableness, 
Conscientiousness 
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The Production of Adobe in Algeria as an Intangible Cultural Heritage 

Fatiha Imane Mahcar54
* 

 

Abstract  

Vernacular architecture, which is formed as a result of thousand years of experience is in danger 
of extinction. The protection and the transformation of the vernacular architecture to the next 
generations are both a social mission and cultural necessity.  Human kind has always arrived 
somehow to maintain his survival and sometimes enjoyed living, even in the harshest climates. 
In the occidental Sahara, this mystic desert, the Ksour nowadays witness the human genius of 
acclimatization in such environment by creating their own built frame. This heritage that tells 
a long time history of a native adaptation seems to be poorly exploited today because of 
ideological changes that brought as a consequence the industrialization. This research is a 
summary of the production of adobe in Algeria especially in the region of Timimoun as an 
intangible cultural heritage, it was aimed; to provide the traditional know-how that has a strong 
contribution to the basis of the vernacular architecture, by studying the traditional techniques 
of construction in Timimoun, in order to document these particular techniques for a further 
rational use in the restoration and rehabilitation operations and to allow new Saharian 
constructions to profit from the assets of earthen materials. 

Keywords: Vernacular Architecture, Adobe, Know-how, Timimoun, Algeria 

 

Özet 

Binlerce yıllık birikim ve deneyim sonucunda meydana gelen geleneksel mimarimiz yok olma 
ve kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Geleneksel mimarimizi korumak ve gelecek nesillere 
aktarmak hem toplumsal bir görev hem de kültürel bir gerekliliktir. İnsan her zaman bir şekilde 
varlığını sürdürmek için gelmiş ve bazen en zorlu iklimlerde bile yaşamaktan zevk almıştır. 
Batı çölünde, Ksour bugünlerde kendi inşa edilmiş çerçevelerini yaratarak böyle bir ortamda 
insan iklimlendirme dehasına tanık oluyor. Yerli bir adaptasyonun uzun bir geçmişini anlatan 
bu miras, sanayileşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ideolojik değişiklikler nedeniyle bugün 
yetersiz bir şekilde kullanılıyor gibi görünüyor. Bu araştırma, somut olmayan kültürel miras 
olarak Cezayir'de özellikle Timimoun bölgesinde kerpiç üretiminin bir özeti olup; 
Timimoun'daki geleneksel inşaat tekniklerini inceleyerek ve geleneksel mimarinin temeline 
güçlü bir katkısı olan geleneksel bilgi birikimini sağlamak, restorasyon ve iyileştirme 
işlemlerinde daha rasyonel bir kullanım için bu özel teknikleri belgelemek ve yeni çöl 
yapılarının toprak malzemelerin varlıklarından yararlanmasına izin verin. 
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Foreıgn Workers in Malaysia:  Looking into Employers’ Perceptions 
Towards Low Skilled Foreign Workers And Foreign Workers’ Working 

Experiences in Malaysia 

Fatin Syahirah Binti Zahari55
* 

 

Abstract 

Malaysia has been one of the prominent migrant receiving countries in South East Asia next to 
Thailand and Singapore. Malaysia as a country in itself was built with the support of the Chinese 
and Indian migrants during the British colonial era. The post independence era marked the 
extensive trend of recruiting foreign workers to cater the growing industralisation in the country 
up until the current times. The economic progress achieved through this external assistance also 
paved ways to irregular channels of undocumented migrants, thus intensifying the negative lens 
portrayed upon foreign workers in general. This paper aims to understand the employers’ 
perceptions towards foreign workers, as they are the first point of contact for foreign workers 
prior to entering Malaysia whilst at the same time aims to provide a voice for the foreign 
workers and their lived working experiences in Malaysia in an attempt to understand how the 
country’s policies contribute to the pathways for irregular migrants as well as the negative 
perceptions of the locals towards them.  

Keywords: Foreign Workers, Low-Skilled Workers, Undocumented Migrants, İrregular 
Migration 
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Irak Türklerinde Beka ve Mücadele 

Firas Mishaal Ali Agha56
* 

 

Özet 

Irak’a Türklerin gelişleri ve varlıkları kaynaklara göre katı olarak bilinmemekle birlikte, M.Ö. 
Orta Asya’dan Anadolu ve Mezopotamya’da Türklerin varlıkları muhtelif yollarla 
gerçekleşmiştir. Bin yılı aşkın Irak’ta Türkmenler varlıkları sürerken çeşitli dönemlerde 
özellikle Emevi ve Abbasi yönetimlerinde önemli yerlerde görev almışlardır. Sonra da 
bulundukları topraklarda devlet kurup adaletli bir şekilde hüküm sürdürmüşlerdir. Irak Türkleri, 
Irak’ın asli unsurlarından birisidir. 1921’de kraliyetin kuruluşundan günümüze kadar, 
Türkmenlere  karşı, Irak devletinin yaklaşımı ve siyaseti yok etme üzerine kuruldu; katliamlar, 
soykırımlar, Araplaştırma politikaları, Kürtleştirme girişimleri, yerlerinden edilme, insafsızca 
Türkmen liderlerinin idama uğramaları gibi. Irak Türkleri, Irak’ın eğitimli kesimi oldukları için 
siyasi durumlarına göz attığımızda, mücadelelerinde hep barışçıl ve hukuki yolları seçmişlerdir. 
Irak Türkleri, hiçbir vakit devlete karşı silah kullanımına başvurmamışlardır. Irak Türkleri, 
Irak’ın asli unsurlarından oldukları için meşru haklarını kazanmak için çaba ve gayret sarf 
etmektedirler. Genel olarak, tarihe bakıldığında Türkler, devlet yönetiminden hep dışlanmış ve 
zulme uğramışlardır. Bu dışlama yöntemi ABD işgalinden sonra da devam etmiştir. Yeni 
hükümet kurulduğunda Türkmenler siyasi mutfaktan uzak tutuldular. Irak Türkleri, Irak ile 
Türkiye arasında hep köprü rolü görmüşlerdir. Irak Türklerine haklarının verilmesi için 
Türkiye’nin bu konuya daha fazla önem vermesi gerekir. Bu minvalde Irak Türkleri güçlü 
olmaları için kendilerine güvenerek her şeyi Türkiye’den beklememeleri gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Irak, Türkmen, Türkmeneli, İngiliz, Katliamalar  

*** 

  

                                                             
* Selçuk Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Mezunu 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |69 
 

 

 
Uluslararası Yayıncılığın Savunuculuk Rolü: Almanya'nın AB Başkanlığı 

Sırasında Batı Balkanlar'ın Avrupa Entegrasyonuna İlişkin Deutsche Welle 
(DW) İçeriklerinin Anlatısı 

Festim Rızanaj ⃰57* 

 

Özet 

Ulusların kültürleri, kurumları ve politikaları hakkında algı oluşturma sürecinde kitle iletişim 
araçları aynı zamanda bir kamu diplomasisi aracı işlevi görmektedir. Uluslararası yayıncılar, 
bir ülkenin imajının, siyasi tutumlarının ve bölgesel etkisinin yayılmasının yanı sıra ülkenin 
ulaşmadığı hedef politikalarının savunuculuk rolünü üstlenmektedir. Uluslararası yayıncılar 
genellikle bir devletin kamu diplomasisi ve/veya dış politikasının bir aracı olarak 
görülmektedir. Uluslararası bir yayıncının temel unsurlarından biri, yalnızca kaç ülkede 
yayınlandığı değil, aynı zamanda bu ülkelerin dillerinde yayınlanıp yayınlanmadığıdır.  

Bu çalışma, Alman AB başkanlığının Batı Balkanlar'a yönelik politikalarına ilişkin Deutsche 
Welle (DW) içeriklerinin (haber, söyleşi, analiz) Balkan dillerinde anlatımını sunmayı 
amaçlamaktadır. 01 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanan haberler, 
söyleşiler, analizlerdeki içerisindeki anlatıyı ortaya koymak adına kapsamlı analize tabi 
tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Almanya AB Başkanlığı, Batı Balkanlar, Kamu Diplomasisi, Uluslararası 
Yayıncılık, Deutsche Welle (DW) 
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Doğuştan Günümüze Arnavut Düşünce Geleneği 

Fredinant Hasmuça58
* 

 

Özet 

İnsan sosyal bir varlık olmasından dolayı sosyal çevresinden etkilenmemesi mümkün olmadığı 
gibi zamanındaki çevreyi ve şartları göz önünde bulundurmadan bir insanın düşüncesinde ve 
varlığından bahsetmek de mümkün değildir. İnsan toplulukları, yaşadıkları çevrenin 
şartlarından ve özelikle içinde bulundukları milletlerinin kültür, davranış ve tutumlarından 
etkilenir. 

Bu sebeple; Çalışmamızın genelinde Arnavut düşünce geleneğinden özel ve daha özellikli 
olarak ise Şemsettin Sami’nin bu düşüncedeki yeri ve katkılarından söz edilecektir. Öncelikle 
1839 yılından sonra Arnavutların genel durumu ve yeni oluşmakta olan Ulus Devlet sisteminde 
toplum gidişatı ve toplumu etkileyen, yol veren ve önderlik tutan düşüncelerden bahsedeceğiz 
ki 1850 -1905 yıllar arası yaşayan Şemsettin Sami’yi daha iyi anlayalım. 

Bu çalışmanın amacı; Arnavut düşünce geleneğini oluşturan bir Osmanlı paşası olan İşkodralı 
Vasa Paşa ve İlk Türkçe roman yazarı olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ın eserleriyle bilinen, ilk 
Türkçe ansiklopedi yazan, Kamus-ül Alam'ın ve modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe 
sözlüğü hazırlayan Kamus-ı Türkî'nin gibi eserleriyle çokça tanınan Şemseddin Sami, Arnavut 
asıllı olup bir Osmanlı yazarını Sosyolojik bir bakış açısıyla Arnavut Düşünce Geleneğindeki 
yeri ve katkılarını dille getirmektir.  

Aynı zamanda Arnavutluk’un bağımsızlığından bu yana Arnavut düşünce eğilimi ve 
saptanmalardan söz etmektir. Bu çalışmanın bir diğer amacı da 1991 yılında komünizmin 
çökmesiyle ortaya çıkan Hristiyan Batı kaynaklı Arnavut Düşünce geleneğini başlatan ve 
oluşturan diğer önemli sima ve akademisyenlere yer verilecektir.  

Çalışmamız giriş, sonuç ve kaynakça kısımlar haricinde; Arnavutluk ve Arnavutlar Arnavut 
Düşünce Geleneğini Başlangıcı, Vasa Paşa, Arnavut Düşünce Geleneğinde Şemseddin Sami ve 
Bağımsızlığından günümüze kadar Arnavut Düşünce Gelişimi alt başlıklardan oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arnavutlar, Arnavutluk, Düşünce, Gelenek, Osmanlı, Batı, Şemseddin 
Sami, Vasa Paşa 
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Yabancı Öğrencilerin Kimya Mühendisliği Programında Doktora 
Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar 

Furkan Kartal59
* 

Uğur Özveren 

Özet 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan hızlı sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve ulaşım 
sektörlerinin büyümesi ile ülkeler arasındaki insan trafiği büyük ölçüde artmıştır. Bu hızlı insan 
hareketliliğinden etkilenen sektörlerden biri de eğitimdir, özellikle günümüzde yükseköğretim 
öğrencileri farklı ülkelerdeki eğitim olanaklarından yararlanmak istemektedir. Dünyamızda 
büyük bir değişim yaşanıyor ve bunun sonucunda öğrenci hareketliliği hızla artıyor. Son 
yıllarda bir çok farklı ülkeden gelen on binlerce yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenimlerini 
tamamlamak için Türk üniversitelerinde öğrenim görmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak; 
bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri hâline geldi. Ne 
yazık ki, akademik dünya da doktora öğrencilerinin sorunları ve karşılaştıkları problemler ile 
ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı, kimya mühendisliği 
programındaki uluslararası öğrencilerin doktoraları boyunca karşılaştıkları zorlukları 
karakterize etmek ve olası çözümleri belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: Kimya Mühendisliği, Doktora Programı, Yüksek Öğretim, Doktora 
Öğrencilerinin Karşılaştığı Problemler 
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Problems Faced by Foreign Students While Pursuing a PhD in Chemical 
Engineering 

Furkan Kartal, Uğur Özveren 
 

Abstract 

With the rapid industrialization, technological developments and the growth of transportation 
sectors that took place after the Second World War, human traffic between countries increased 
enormously. One of the sectors that has been affected by this rapid human mobility is the 
education; especially higher education students nowadays want to benefit from education 
opportunities in different countries. There is a great deal of change going on around us, and 
student mobility is growing quickly as a result. In recent years, tens of thousands of foreign 
students from many different countries have started to study at Turkish universities to complete 
their higher education. As a result of this, in this field, it has become one of the countries that 
host the most international students in the world. Unfortunately, there are very few studies on 
the problems and problems faced by doctoral students in the academic world. The initial 
objective of this study is to characterize the difficulties international students in chemical 
engineering program encounter throughout the course of their PhD, and to identify potential 
remedies. 

Keywords: Chemical Engineering, PhD Program, Higher Education, Problems Faced by PhD 
Students 
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Hint ve Türk Millî Marşlarına Tercüme Odaklı Bir Yaklaşım ve Yazılış 
Sebeplerinin İncelenmesi 

Gauhar Imam60
* 

 

Özet 

Bu çalışmada, Türk ve Hint millî marşlarının karşılaştırmalı bir incelemesi yapılacaktır. 
Çalışma, millî marş kavramına ulusların yüklediği değerlerden hareketle Türk ve Hint millî 
marşlarının yazılış süreçleri ile bu süreçleri yöneten ve yönlendiren etkenleri bir kaynakta 
toplamak amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle, Türk millî marşının 
Hintçe’ye; Hint millî marşının da Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Mukayeseli bir inceleme ortaya 
koyabilmek için yapılan bu uygulama ile her iki metnin kelime kadrosu ve söylemlerinin 
dökümüne ulaşılmıştır. Her iki millî marşta da görülen ortak söylemin vatan sevgisi etrafında 
şekillendiği görülmektedir. Çalışmanın içeriğinin gerek Türkiye’de gerekse Hindistan’da 
müstakil bir incelemeye konu olmaması, bu çalışmanın diğer bir yönünü oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Milli Marş, Tercüme, Kuşan Devleti, Türkiye, Hindistan 

 

Abstract 

This paper aims to deal with patriotism in the Turkish and Indian National Anthem, and also 
what were the reasons behind writing these anthems. In this paper the National Anthem of both 
countries should be written in it’s original form, and then they whould be converted into 2nd 
language, then whould be translated into both Turkısh and Hindi languages as per the context. 
After that it has discussions about patriotism in both anthems and that reasons will be mentioned 
which made the way to write these anthems. After that there would be the conclusion of the 
paper and the bibliography. In both anthemes there is a common thing which everyone can see 
is patriotism. The most important point of this paper is that there is no such work available upon 
this topic in one source in both languages. So that’s why this point will increase and enhance 
the importance of the paper. This paper can be a topıc of research for both countries research 
scholars. 

Keywords: National Anthem, Translation, Kushan Empire, Turkey. India 
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Multiculturalism and Gender Inequality 

Goran Hussein61
* 

 

Abstract 

When minority group practices conflict with the liberal rights of minority women conflicts 
between multiculturalism and women's rights occur. Theorists argue that liberal democracies 
should only adopt negotiation practices to resolve these conflicts, on the other hand, minority 
groups must be adapted with the liberal system in the country. This article examines the concept 
of multiculturalism in "western" and "middle eastern" societies, especially in the context of 
women's situation and problems. It points to the frequent contradiction between the policy of 
preserving the traditions and way of life of minority communities, providing them with equality 
before the law, and the principle of protecting the individual rights, particularly the feminine 
gender. Minority women are becoming targets of government policy in those multicultural 
societies. Refugee women face the same problem they had faced in their countries, such as 
forced marriage, female genital mutilation, honor killings...etc. it rarely has an impact on liberal 
democratic politics, it means that rights holders become the objects of these conflicts rather 
than citizens. The article highlights the risks of migrant groups adopting traditional practices 
that are incompatible with the values and traditions of modern democratic societies, contrary to 
various interpretations of multiculturalism in many countries in America, Europe, and Asia. the 
article is in the light of Susan Moller Okin's perspective especially from her essay in the name 
of ''Is Multiculturalism Bad for Women?  In this context, the article examines the effects of 
multiculturalism in framework of universalism theory on women's refuge in multicultural 
societies. 

Keywords: Women’s Rights, Cultural Relativism, Cultural Defense, Multiculturalism, Gender 
Equality, Multicultural Society 

 

Özet 

Çok kültürlülük ve kadın hakları arasındaki çatışmalar, azınlık grup uygulamaları azınlık 
kadınlarının liberal haklarıyla çatıştığında ortaya çıkar. Teorisyenler, liberal demokrasilerin bu 
çatışmaları çözmek için sadece müzakere uygulamalarını benimsemesi gerektiğini 
savunmaktadır. Bu bağlamda, makale "Batı" ve "Ortadoğu" toplumlarında çokkültürlülük 
kavramını özellikle kadınların durumu ve sorunları bağlamında incelemektedir. Azınlık 
topluluklarının geleneklerini ve yaşam biçimlerini koruma politikası, onlara Yasalar önünde 
eşitlik sağlama politikası ile üyelerinin, özellikle de kadınsı cinsiyetin bireysel haklarını koruma 
ilkesi arasındaki sık sık çelişkiye işaret etmektedir. Azınlık kadınları bu çok kültürlü 
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toplumlarda hükümet politikasının hedefi haline gelmektedir. Mülteci kadınlar, zorla 
evlendirme, kadın sünneti, namus cinayetleri vb. gibi ülkelerinde karşılaştıkları sorunların 
aynısını, çok kültürlü toplumlarda da yaşamaktadır. Liberal demokratik siyaset üzerinde 
nadiren bir etkiye sahiptir, bu, hak sahiplerinin yurttaşlardan ziyade bu çatışmaların nesnesi 
haline geldiği anlamına gelmektedir. Makale, Amerika, Avrupa ve Asya'daki birçok ülkede 
çokkültürlülüğün çeşitli yorumlarının aksine, modern demokratik toplumların değer ve 
gelenekleriyle bağdaşmayan geleneksel uygulamaları benimseyen göçmen grupların risklerini 
vurgulamaktadır. Makale Susan Moller Okin'in özellikle " çokkültürlülük, kadınlar için kötü 
mü? ’in   bağlamında, makale, çok kültürlü toplumlarda kültürel görecelik ve evrenselcilik 
teorisinin batıda ve Kanada'daki kadın mülteciler üzerindeki etkilerini incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Hakları, Kültürel Görelilik, Kültürel Savunma, Çokkültürlülük, 
Cinsiyet Eşitliliği, Çok Kültürlü Toplum 
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Azerbaycan’da İletişim Eğitimi: Üniversiteler Arası Karşılaştırma 

Goshgar Baylarov62
* 

 

Özet 

Çalışma Giriş, 2 bölüm ve Sonuç kısmından oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde 
Azerbaycan’da iletişim eğitimi hakkında teorik bilgilerden bahs edilmiştir. Azerbaycanda hepsi 
devlet üniversitesi olmakla sadece 4 üniversitede Gazetecilik mesleği ile ilgili lisans eğitimi 
verilmektedir ki bunların da hepsi devlet üniversitesidir. İkinci bölümde ise bu üniversitelerde 
okutulan dersler istatik veriler üzerinden değerlendirilermiştir. 

Çalışmanın yöntemi içerik çözümlemesidir. Veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiş 
ve yorumlanmıştır. Azerbaycan’daki iletişim eğitimi veren üniversitelerin derslerinin sayısı, 
ders saati, zorunlu-seçmeli, teorik-uygulama, alan dersi, koşullu kategorilerinde içerik 
çözümlemesi yapılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmada toplumsal yaşamda çok önemli bir yere sahip olan üniversite eğitimi, iletişim 
eğitimi çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu bağlamda üniversitelere odaklandığımızda temel 
mesele üniversite öğrencilerinin mezun olduklarında ne gibi bir donanıma sahip olacakları 
konusu üzerinden ele alınmıştır. Derslerdeki donanımı ve donanım eksikliğinin sebeplerini 
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma; derslerin içeriklerindeki donanıma yönelik 
kategorileştirmeyi beraberinde getirmiştir. Üniversitelerin mezun öğrencilere kattığı donanım 
dersler üzerinden analiz edilerek, işsizlik oranın en yükseklerde olduğu iletişim fakülteleri 
mezunlarının üniversitelerde aldığı eğitimin niteliği çalışma kapsamında tartışılmıştır.  

Araştırma evreni çalışmanın yapıldığı zaman dilimi içinde Azerbaycan’daki iletişim eğitimi 
veren bütün üniversitelerden meydana gelmektedir.  

Amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak 
seçilen 4 üniversite bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

Çalışmada kitaplar ve internet kaynakları olmak üzere 15’e yakın kaynak kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Üniversite, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Eğitim 

 

Abstract 

The study consists of Introduction, 2 chapters and Conclusion. 

In the first part of the study, theoretical information about communication education in 
Azerbaijan is mentioned. In Azerbaijan, only 4 universities provide bachelor education in the 
profession of Journalism which all are state universities. 
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In the second part, the courses taught in these universities were evaluated based on statistical 
data. 

The method of the study is content analysis. The data were analyzed and interpreted with the 
SPSS statistical program. The number of courses, course hours, compulsory-elective, theory-
practice, field course, conditional categories of the universities in Azerbaijan are analyzed in 
content analysis. 

In this study, university education, which has a very important place in social life, is discussed 
within the framework of communication education. In this context, the main issue is discussed 
over the issue of what kind of equipment university students will have when they graduate when 
we focus on universities. This study aims to reveal the reasons for the lack of equipment and 
existing equipment bases as well as it brought along the categorization of the equipment in the 
contents of the courses. The equipment provided by the universities to the graduate students 
was analyzed through the courses, and the quality of the education received by the graduates of 
the communication faculties, which has the highest unemployment rate, was discussed within 
the scope of the study. 

The universe of the article consists of all universities that provide communication education in 
Azerbaijan during the period of the study. 4 universities selected by using the maximum 
diversity sampling method, which is one of the purposive sampling types, constitute the sample 
of this study. In the study, nearly 15 sources, including books and internet resources, were used. 

Keywords: Azerbaijan, University, Faculty of Journalism, Journalism, Education 
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Meaning Of The Built Environment: The Old Train Station Building – 
Skopje 

Gremina Elmazı63
* 

Abstract 
Places are more than just areas and are loaded with meaning and importance. They symbolize 
histories, cultures, developments and are an influencing factor in people's lives. Places are 
perceived as landmarks or symbols according to their meaning, and understanding them helps 
comprehend the built environment more. This paper observes the train station and the meaning 
they had in the built environment. 

Train stations once have been the nucleus around which the town grew, whereas, in present 
times, they are seen as symbols or landmarks of the past. In most places, they have lost their 
meaning and have remained as symbol buildings in people’s collective memories. This paper 
was structured around the meaning the built environment has for the city and people. An 
emphasis was made on the train station, their perception, and their importance in collective 
remembrance. Additionally, was analyzed the old train station in Skopje. 

The main idea was to discuss the meaning train station buildings have and how the time factor 
changed it.  

Keywords: Perception, Meaning, Train Station, Skopje. 
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Sınıraşan Su Yollarının ve Uluslararası Göllerin Kullanımı ve Korunması 
Sözleşmesi ve Türkiye’nin Sınıraşan Sular Politikası 

Gulnora Saidakhmedova64
* 

 

Özet 

Dünyada sınıraşan ve uluslararası su olarak kabul edilen 214 nehir havzası mevcut olup onların 
155’i iki ülke tarafından, 36’si üç ülke tarafından ve kalanları ise dört ve daha fazla ülkeler 
tarafından kullanılmaktadır. 1950 yılından önce sınıraşan sularla ilgili sorunlar fazla ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Suyun eşit kullanılması ve ihtiyaçlara göre paylaşılmasıyla birlikte 
ülkelerin politik güçlerine ilişkin değişikliklere de neden olmuştur. Sınıraşan Su Yollarının ve 
Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanımı Sözleşmesi (Helsinki Sözleşmesi) 1992 yılında 
Helsinki’de kabul edilmiş ve 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, sınıraşan su 
kaynaklarının işbirliğini kolaylaştırarak sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. 
(Ekmen ve Fırat, 2017) Taraflardan ise sınıraşan etkilerini önlemelerini, kontrol etmelerini ve 
sınıraşan sularını makul ve adil bir şekilde kullanmalarını ve sürdürülebilir yönetimlerini 
sağlamalarını şart koymaktadır. UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) 
bölgesindeki sınır ötesi suları paylaşan hemen hemen tüm ülkeler bu sözleşmenin taraftarlarıdır. 
Türkiye, Helsinki sözleşmesine göre, havzalara kıyıdaş ülkeler ile anlaşmazlık durumda çözüm 
amacıyla üçüncü tarafların müdahale olabileceğinden dolayı sözleşmeye taraf olmamıştır. 

Kelimeler: UNECE, Helsinki Sözleşmesi, Sınıraşan Sular, Türkiye. 
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Yükselen Güçler: Küresel Göç Yönetişimi Göstergeleri Çerçevesinde 
Karşılaştırmalı bir Analiz (BRICS örneği) 

Gulnora Saidakhmedova65
* 

 

Özet 

II. Dünya Savaşının ardından Avrupa, mülteci krizine maruz kalır ve 1951 yılında BM 
(Birleşmiş Milletler), Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme imzalamıştır. 1967 yılında 
sözleşme küresel bir değer elde etmiştir ve sözleşmenin tutanağı sayesinde bölgesel coğrafi 
sınırlar kalkmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte sözleşmeyi 145 ülke imzalamıştır. 2015 
yılının eylül ayında BM, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gün tertibi kararını aldı. Bu kabulde 
uluslararası göç ilk kez, küresel kalkınmanın sürdürülebilir ayrılmaz bir kesimi sıfatında sayıldı. 
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleri) ülkelerinin içinde en çok 
göçmen barındıran ülkeler Rusya, Hindistan ve Güney Afrika sayılmaktadır. BRICS ülkeleri 
içinde en çok göçmen veren ülkeler ise, Hindistan, Rusya ve Çin'dir. Bu çalışma öncelikle 
kavramsal çerçevede uluslararası göç kavramı, göç yönetişiminin çeşitlerini ve göç 
yönetişiminde uluslararası anlaşmaları incelemektedir. Daha sonra BRICS ülkelerinin küresel 
göç yönetişimi göstergeleri çerçevesinde karşılaştırarak bir analiz etmektedir. 

Küresel göç yönetişiminde yükselen güçler önem taşımaktadır. BRICS ülkelerinin içinde yer 
alan Rusya ve Güney Afrika dünyada en çok işçi göçmeni yaşayan ülkelerden sayılırken, 
Hindistan ise en çok mülteci kabul eden ülke sayılmaktadır. Bu süreçler küresel göç yönetişimi 
göstergesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu konuyu ele 
almamızın nedeni, BRICS içinde yer alan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika 
ülkelerini, göç yönetişimi göstergeleri kapsamında karşılaştırarak analize etmektir. 

AnahtarKelimeler: Göç Yönetişimi, BRICS Ülkeleri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney 
Afrika 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Covid-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan 

Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi 

Guvanch Karayev66
* 

Mehmet Küçük 

 

Özet 

COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak 
tanımlanmıştır. Ülkemizde COVID-19 pandemisi dolayısıyla okulların kapanmasıyla birlikte 
Millî Eğitim Bakanlığı tarından 23 Mart 2020'de ulusal düzeyde televizyon ve internet tabanlı 
bir müfredatla ücretsiz bir uzaktan eğitim sistemi başlatılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise 
düzeyinde tüm okullarda haftalık ders programları yeniden yapılandırılmış, EBA (Eğitim 
Bilişim Ağı) ile internet üzerinden ve televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği 
sunulmaya başlanmıştır.   

Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim 
gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin acil 
yapılandırılmış web tabanlı eğitim hakkındaki geri bildirimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmaktadır.  

Aralık 2019’da Çin’in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid19) birkaç haftada 
bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları 
olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Yakın gelecekte daha fazla yaygın 
hale gelmesi düşünülen uzaktan eğitim, pandemi süreci ile birlikte önemli hale gelmiştir. Yüz 
yüze eğitimin devam etmesinin olanaksız olduğu bu süreçte eğitimin sürdürülebilirliği 
açısından da uzaktan eğitim önemli bir metod olarak kullanılmıştır. Uzaktan eğitime keskin bir 
geçiş olması nedeniyle bu sürecin nasıl gerçekleştirildiği de önemli bir merak konusu olmuştur. 
Bir başka soru ise, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime ani geçiş olmasıyla birlikte öğrencilerin 
bu sisteme ne kadar uyum sağlayabilecekleri olduğudur. Bu araştırmada da bu sürecin önemli 
paydaşı olan lisans öğrencileriyle birlikte derinlemesine irdelemek amaçlanmıştır. Bu nedenle 
bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. 

Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de üniversitelerin 2020–2021 bahar 
dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Uzaktan eğitime keskin bir geçiş olması 
nedeniyle bu sürecin nasıl gerçekleştirildiği de önemli bir merak konusu olmuştur. 

Bir başka soru ise, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime ani geçiş olmasıyla birlikte öğrencilerin 
bu sisteme ne kadar uyum sağlayabilecekleri olduğudur.  

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Yabancı Uyruklu, Uzaktan Eğitim, Sosyal Medya, Öğrenci, 
Türkiye 
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The Empirical Analysis: The Causal Relationship Of Female Labor Force 
Participation Rate On Total Fertility Rate; Case Study Based In Mena 

Countries 

Hamis Miraji67
* 

 

Abstract  

The participation of a female as the labor force in the market of labor has the most significant 
positive impact on economic development. It is a quantitative approach through which the 
causal relationship between the female labor force participation rate (FLFPR) and total fertility 
rate (TFR) of MENA states is investigated. The paper applies two variables extracted from 
World Bank Data Base Indicators, which span from 1990 to 2018. In the analysis phase, the 
study applies the test of Panel unit root, Pedroni residual, Vector Error Correction Model 
(VECM) and Granger Causality. The findings from the investigation of the MENA countries 
show the existence of cointegration between FLFPR and TFR. The presence of the cointegration 
effect indicates the existence of long run effects between FLFPR and TFR. The study indicates 
the occurrence of unidirectional causal trades that comes from TFR to FLFPR. Moreover, the 
relation between the two variables supports the world economic report that MENA countries 
have the lowest FLFPR in the world, and the relationship between the TFR and FLFPR is 
inversely proportional. The policymakers in the MENA countries should impose good 
economic policies for empowering the females as the labor force in the labor market. The good 
policies that will intend to provide a positive direct proportional relationship between the 
FLFPR and TFR in MENA countries. 

 

Keywords: MENA countries, Female Labour Force Participation Rate, Total Fertility Rate, 
Vector Error Correction Model, Granger Causality 
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İran’ın Etnik ve Dinî Yapı 

Hamza Salih68
* 

 

Özet 

Dünyanın etnik ve dinî açılarında en zengin ve en karmaşık bölgelerinden biri Ortadoğu'dur. 
Ortadoğu dediğimiz zaman Irak, Suriye, İran, Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Lübnan, İsrail, Filistin ve Kıbrıs ülkeleri akla 
gelmektedir. Bu ülkelerden en zengin, en eski ve en karmaşık olan ülkede  de İran’dır. İran 
Ortadoğu'da coğrafi olarak; doğuda Afganistan ve Pakistan, güneyde Fars Körfezi ve Oman 
Körfezi; batıda Irak ve Türkiye, kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve 
Türkmenistan’ın aralarında yer alır.  İran, insanlık tarihinin en eski devletlerinin varlık 
gösterdiği coğrafyalardan birisidir. Dolayısıyla bu coğrafyada çeşitli devletlerin kurulduğu, 
yaşadığı ve yıkıldığı bilinmektedir. Onlar Zayende Rud ve Ciroft medeniyetleriyle başlatılan 
bu çizgi İran İslâm Cumhuriyeti’ne kadar getirilir. Onların da en önemlisi ve en 
etkilisi; Safevîler dönemi, Nadir Şah dönemi, Kaçar Hanedanlıkları dönemi, Pehlevi dönemi ve 
İslam Cumhuriyeti dönemi, yani 1979’da Humeyni tarafından devrimle oluşturulan 
son dönemdir.     

Dinî ve etnik açılarında bakıldığında İran’ın, Ortadoğu'nun çok renkli ülkelerinden birisi olduğu 
görülmektedir. İran'da Farslar, Türkler, Kürtler ve Araplar başta olmak üzere çok sayıda etnik 
grup yaşamaktadır. İran’ın dinî yapısına bakıldığında tek dinli bir ülke olarak görülür. Ama 
bugün 82 milyon olan İran nüfusunun % 90’ı Şiî, % 9’u Sünnî Müslümanlardan ve geri kalan 
% 1 ise Hıristiyan, Yahudi, Zerdüşt ve Babaîlerden oluşur. Fakat gerek zamansal gerek dinî 
gerekse de etnik olarak azınlıkların hayatları tehlike ve baskı altındadır. Genel olarak İslam 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu durum daha belirgin hele gelmiştir. Biz de bu çalışmamızda 
sosyoloji aracıyla İran’ın din ve etnik durumunu inceleyeceğiz. Öncelikle İran’ın tarihine 
bakıldıktan sonra ülkede yaşayan dinî ve etnik grupları belirteceğiz. 
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Kuzey Irak’taki Selefilik Akımının Gelişmesinin Sosyolojik Boyutları 

Hamza Salih69
* 

Özet  

Son yıllarda Kuzey Irak’ta dikkat çeken konulardan biri Selefîlik akımının gelişmesi ve 
yayılmasıdır. Selefîlik denilince akla itikadî bir mezhep gelse de tarihsel değişim ve 
dönüşümler göz önünde bulundurulduğunda bir sosyal hareket, akım ve örgütlenme şekli mi ya 
da ideoloji mi olduğu gibi bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Selefîlik günümüzde 
her zamankinden daha çok gelişen, benimsenen ve yönelimin olduğu dinî akımlardan biri olarak 
görülebilir. Bununla birlikte bu fikrin ya da akımın bölge tarihi boyunca böyle bir akım veya 
fikir tarzı olmadığı, görünmediği; Selefîliğinin dine ve dünyaya bakış açılarının bölgeye uygun 
görülmediği için araştırmacıların dikkatini çeken konularından biri olmuştur.   

Bu konu, sosyolojik açıdan çok önem verilmesi ve incelenmesi gereken mevzularından biridir. 
Buna göre bu konuyla ilgili Selefîliğin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, Kuzey Irak'a nasıl ve ne 
zaman geldiği, gelişmesinin sebeplerinin neler olduğu ve bunların dinle, toplumla, siyasetle 
ilgili görüşlerinin neler olduğu gibi konulara ışık tutarak belirteceğiz. Ayrıca bu çalışmada 
Kuzey Irak’ta Selefîlik akımının gelişmesiyle etkilenen sosyoloji boyutlar (toplumsal, siyasal 
ve ekonomik) açıklanmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle Selefîlik akımının gelişmesine 
neden olan sosyolojik boyutlar ortaya konulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kuzey Irak, Sosyoloji, Din, Selefîlik, Selefizm  
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Uluslararası Öğrencilerinin Sakarya İli Ekonomisine Katkı(sı)ları 
Hasan Durmuş70

* 

Bünyamin Göl71
** 

Özet 

Bu çalışma amacı, Uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelerin/şehirlerin ekonomilerine 
katkıları bulunmakta mıdır? Sorusuna cevap aramaktadır. Ayrıca uluslararası öğrencilerin 
ekonomik katkılarının araştırılması yönüyle de çalışma Türkiye’deki uluslararası öğrenci 
hareketliği literatürüne katkı sağlanmayı amaçlamaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı 
olarak çalışmanın konusunun dikkate alınarak nicel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. 
Araştırma tekniği olarak ise yüksek sayıda kişiye ulaşmayı gerektiren çalışmalar için ideal bir 
veri toplama yöntemi olan anket uygulaması tercih edilmektedir. Kaşlı ve Serel’in (2008) 
oluşturduğu anket sorularından yararlanılmıştır. 2021 Mayıs- Ağustos ayları arasında yapılan 
çalışmaya 45 farklı ülkeden 233 öğrenci katılmış bunların 227’si geçerli bulunarak SPSS 
programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen verilerden hareketle bir öğrencin 
aylık ortalama geliri 706 TL olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Sakarya Üniversitesinde kayıtlı 
6000 öğrenci bu öğrencilerin yaklaşık olarak 5000 aktif olarak eğitimlerine Sakarya’da devam 
etmekte, buradan hareketle Sakarya Ekonomisine aylık ekonomik katkısı 3.530.000 TL, yıllık 
(10 ay) olarak 35.300.000 TL olduğu saptanmıştır. Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenci 
sayısı 200.000’i geçtiği YÖK tarafından açıklanmıştır.  Bu veriden hareketle danışmanlık 
şirketi, dil eğitimi, emlak masrafları ve harç ödemelerini hesaba katmasak bile öğrencilerin 
aylık harcamaları üzerinden basit bir hesaplama yaparsak, Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrencilerin yıllık harcamaları (706x200.000x10ay) 1.412.000.000 TL dir. Diğer harcamalar 
da dahil edilmesi halinde ve bu harcamaların büyük bir kısmının ülkeye döviz girişi sonucunda 
olmasıyla birlikte sadece bölgeye değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını 
söyleyebiliriz. Eğitimlerine devam eden öğrenciler, aynı zamanda da ülkeleriyle Türkiye 
arasında ticaret köprüleri kurarak ülkemizin dış ticaret hacminin artmasına da katkı 
sağlamaktadır. Bu hacmin boyutların belirlenmesi de uluslararası öğrencilere, ülkemize ve aynı 
zamanda literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Ekonomik Katkı, Eğitim Ekonomisi, Öğrenci 
Hareketliliği 

 

Contribution(s) of International Students to Sakarya Province Economy 

Abstract 

The aim of this study is, do international universities contribute to the economy of the state/s? 
İt is looking for an answer to his question. In addition, the study aims to contribute to the 
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international student mobility literature in Turkey in terms of researching the economic 
contributions of international students. In the research, quantitative research method is used 
considering the subject of the study as a data collection tool. As a research technique, 
questionnaire application, which is an ideal data collection method for studies that require 
reaching a large number of people, is preferred. Questionnaires created by Kaşlı and Serel 
(2008) were used. 233 students from 45 different countries participated in the study, which was 
carried out between May and August 2021, and 227 of them were found valid and analyzed 
with the SPSS program. Based on the data obtained from the analyzes, the average monthly 
income of a student was determined as 706 TL. In this context, 6000 students registered at 
Sakarya University continue their education in Sakarya, approximately 5000 of these students 
actively continue their education in Sakarya, and it has been determined that monthly economic 
contribution to Sakarya Economy is 3.530.000 TL, and annual (10 months) 35.300.000 TL. The 
number of international students studying in Turkey has exceeded 200,000, announced by 
YÖK. Based on this data, even if we do not take into account the consultancy company, 
language education, real estate costs and tuition payments, if we make a simple calculation over 
the monthly expenditures of the students, the annual expenditure (706x200,000x10month) of 
international students studying in Turkey is 1,412,000,000 TL. If other expenditures are 
included, and most of these expenditures are the result of foreign exchange inflows, we can say 
that it contributes not only to the region but also to the country's economy. Determining these 
volume dimensions will provide important contributions to international students, our country 
and the literature. 

Keywords: İnternational Student, Economic Sharing, Education, Studentship 
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‟Lisanı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” 
Makalesi Üzerine İnceleme 

Heba Halapi72
* 

 

Özet 

Namık Kemal Türk milliyetçiliğinin öncülerinden biridir. Sadece edebiyatçı bir adam değil aynı 
zamanda olağanüstü bir düşünür ve fikir adamıdır. Birçok alanda eserler kaleme almış ve çeşitli 
konularda eleştirel makaleleri bulunmaktadır. 

Namık Kemal’in ‟Lisanı Osmanî’nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir” 
makalesinde tenkit özelliği göz önünde tutularak değerlendirmiştir. 

Bu makalede Namık Kemal, Türk dili ve edebiyatındaki sorunların tespit ve tenkitlerini ortaya 
koymaktadır. Dahası görüşlerini açıkça topluma ifade eder. Maksadı Türkçenin düzeltilmesi ve 
yaygınlaştırılmasıdır. Fakat yeni ve sade bir üslupla yazılan eserler, insanlara kolayca ulaşmış 
ve anlaşılmıştır. 

Üstelik Namık Kemal’in tenkit yazısında Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Batı dili 
ve edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatı üzerine düşünce ve tespitlerine yer 
verir. Ona göre Arapça zengin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Arap dili ve edebiyatı gibi Türk 
dilinin de zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba göstermiştir. 

Yaşadığımız toplum ya da zaman ne olursa olsun insan her zaman dilinin gelişmesine sahip 
çıkmalıdır. 

Namık Kemal’in Türk dili hakkında değindiği temel unsurları bu makalede açıklamayı 
çalışmaktayım. 

Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, Lisanı Osmani, Türk Dili, Arap Dili, Dil Sorunları, Türk 
Edebiyatı  
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Caffeine as a green inhibitor for copper corrosion in sodium sulfate media 

Hiba Messaoudı*,**, Maamar Slımane***, Bahadır Keskin* 

 

Abstract  

In the last decades a huge intrest is turned towerd the use of natural products as green corrosion 
inhibitors instead of chemical and toxic inhibitors already present and hazardous for the 
inviroment. Their availabality, cheepness, and enviromantal freindly aspect gave them the 
priority to be used as green corrosion inhibitors world wild. They has attracted extreme interest 
in the scientific and industrial community, due to their high properties in the field of corrosion 
protection. Caffeine is one of them, it has been investigated and proven to be a good corrosion 
inhibitor for copper corrosion. In this work, we tend to study the protective effet of caffeine on 
the copper corrosion in aqueous sodium sulfate solution (Na2SO4 0.5 mol.L-1). Caffeine 
was  added in the corrosive electrolyte at ambient conditions in different concentrations and 
has  been  investigated and confirmed by electrochemical and thermodynamic methods together 
with surface analysis, so that it was demonstrated the strong protection offered by caffeine on 
the copper surface.   

Keywords: Corrosion, Caffeine, Green İnhibitors, Copper, Sodium Sulfate 
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Bilge Adam Ata Terzibaşı ve Kerkük Gazeteciliğine- Folkloruna  Katkıları 

Hussein Shukur73
* 

 

Özet 

Türkmeneli’nin bilgesi sayılan Ata Terzibaşı 1924 yılında Kerkük’te doğmuştur. 2016 yılının 
Mart ayında gözlerini hayata yummuştur. Kendisi dünyadan gitti ama ardından onlarca eser 
bırakmıştır. Kerkük’ün Piryadi mahalle mektebini bitirerek Kuran-ı Kerimi hatmetmiştir. 
İlkokulu ortaokulu ve liseyi tamamladıktan sonra Bağdat’ta Hukuk Fakültesini bitirmiştir ve 
hayatının sonuna kadar başarılı bit avukat olarak çalışmıştır. Anadili olan Türkçenin yanında 
Farsça ve Arapça dillerine de hakimdir. Kahire’de El-Risale, Beyrut’ta El-Edip, Halep’te El-
Havadis, Türkiye’de ise Türk Yurdu ve Türk Dili Dergilerinde yazmıştır. Kerkük’te ise Kerkük 
ve Afak gazetelerinde yazan Terzibaşı, El-Sakafa, El-Hadise ve Beşir gazetelerinde yazı 
müdürlüğü yapmıştır. 

Terzibaşı Türkmen kültürüne önem veren ve folklorunu yazıya geçiren ilk araştırmacılardan 
sayılmaktadır. Kerkük Havaları I ve II, Kerkük Horyat ve Manileri, Kerkük Eskiler Sözü, Arzu 
Kamber Matalı ve Kerkük Ağzı Türkmence Sözlüğü başta gelen folklorik eserlerindedir. 
Derleme yoluyla ve bilimsel nitelikte olan bu eserler, birçok araştırmacı için ana kaynak 
olmaktadır. Tabii ki bunun dışında dört ciltlik olan Kerkük Şairleri, Erbil Şairleri, Kerkük 
Matbuat Tarihi ve Kerkük Keşkülü eserlerini vermiştir. Türkmeneli bölgesini tanımak için 
Terzibaşı’nın eserlerini bilmek yeterli olacaktır. 

Bu çalışmada Ata Terzibaşı’nın Türkmeneli Folkloru ile ilgili eserlerini ele alıp inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Ata Terzibaşı, Kerkük, Türkmeneli, Folklor, Irak Türkleri 
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Increasing The Efficiency of  Biological Treatment Ponds in Wastewater 
Treatment Plants Using Artificial Intelligence Models 

Husseın Y.H. Alnajjar74
* 

Osman Üçüncü75
** 

 

Abstract 

Biological treatment in wastewater treatment plants appears as one of the most important factors 
in water quality management and planning. However, this very important parameter is difficult 
to measure and takes a long time to obtain measurement results. Difficulty and time-consuming 
measurements also increase the cost of measurements. To overcome these difficulties, scientists 
have tried to develop some methods. One such approach is artificial intelligence(AI) models, 
which are used quite a lot in the literature recently. When modeling the dynamics of the 
wastewater treatment (WWT) process, it is possible to monitor the pollution parameters of the 
treatment plant and control these pollution factors during processing in a faster, more reliable 
and economical way. This paper proposes the use of a fuzzy logic model to control biological 
wastewater treatment. In such systems, biological organisms remove unwanted substances 
including phosphorous, nitrogen and organic matter. The purpose of these software models is 
to predict treatment problems that may occur in the future, to intervene in the facility in a timely 
and quick manner, to reduce or completely prevent environmental pollution in the future, to 
improve the ecosystem, and to determine the treatment efficiency of the wastewater treatment 
plants(WWTP) by requiring less laboratory-scale reactors and pilot plants.  This study aims to 
use artificial intelligence models (fuzzy logic model) to achieve the best biological treatment 
(BOD, TN and TP) while at the same time ensuring that the treated wastewater is within the 
standards. The model was generated using fuzzy logic (MATLAB software was used to create 
the fuzzy logic model), and the model inputs are  HRT, pH, temperature, F/M and BOD load to 
assess to which degree each of these variables affects BOD, TN and TP. The model 
outputs  were within the acceptable wastewater quality standards according to the Turkish water 
pollution control regulation for the receiving environment of treated wastewater. 

Keywords: Biological Treatment, Artificial İntelligence Models, Fuzzy Logic, Treated 
Wastewater, Biological Oxygen Demand, Total Nitrogen And Total Phosphorus 
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Özet 

Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma, su kalitesi yönetimi ve planlamasında en önemli 
faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu çok önemli parametrenin ölçülmesi 
zordur ve ölçüm sonuçlarının elde edilmesi uzun zaman alır. Zorluk ve zaman alıcı ölçümler de 
ölçümlerin maliyetini artırır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için bilim adamları bazı 
yöntemler geliştirmeye çalışmışlardır. Böyle bir yaklaşım, son zamanlarda literatürde oldukça 
fazla kullanılan yapay zekâ modelleridir. Atıksu arıtma prosesinin dinamikleri modellenirken 
arıtma tesisinin kirlilik parametrelerinin izlenmesi ve proses sırasında bu kirlilik faktörlerinin 
daha hızlı, daha güvenilir ve ekonomik bir şekilde kontrol edilmesi mümkündür. Bu makale, 
biyolojik atıksu arıtımını kontrol etmek için bir bulanık mantık modelinin kullanımını 
önermektedir. Bu tür sistemlerde biyolojik organizmalar fosfor, nitrojen ve organik madde gibi 
istenmeyen maddeleri uzaklaştırır. Bu yazılım modellerinin amacı, gelecekte oluşabilecek 
arıtma problemlerini tahmin etmek, tesise zamanında ve hızlı müdahale etmek, gelecekte çevre 
kirliliğini azaltmak veya tamamen önlemek, ekosistemi iyileştirmek ve daha az laboratuvar 
ölçekli reaktör ve pilot tesisler gerektirerek atıksu arıtma tesislerinin arıtma verimliliği. Bu 
çalışma, en iyi biyolojik arıtmayı (BOD, TN ve TP) elde etmek için yapay zekâ modellerini 
(bulanık mantık modeli) kullanmayı ve aynı zamanda arıtılmış atıksuyun standartlar dahilinde 
olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Model, bulanık mantık kullanılarak oluşturulmuştur 
(bulanık mantık modelini oluşturmak için MATLAB yazılımı kullanılmıştır) ve model girdileri, 
bu değişkenlerin her birinin BOİ, TN ve TP'u ne derece etkilediğini değerlendirmek için HRT, 
pH, sıcaklık, F/M ve BOİ yüküdür. Model çıktıları arıtılmış suyun alıcı ortam için Türk su 
kirliliği kontrol yönetmeliğine göre kabul edilebilir bir atıksu kalite standartlarında edildi. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Arıtma, Yapay Zekâ Modelleri, Bulanık Mantık, Arıtılmış Atıksu, 
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Afganistan’da Emanullah Han Reformlarının Başarısızlık Sebepleri 

Hussin Nasırı76
* 

 

Özet 

1919_1929 yıllarında kabil tahtında gelen kral Amanullah Han, Afganistanin istiklalini 19 Agustos 1919 
yılında ilan edince bir dizi İslahatlar başlatırmıştır.  Afgan Kralı  İslahat getirme için Batılı ülkelerin 
gelişmeleri gördükten sonra, onlardan ilham alarak, Afganistan'da o ülkelerin 
sistemini  istiyormuştur.  Kral Amanullah Han bu Islahat ve Reformlerini gerçekleştırmek için 1927-
1928 yılları arasında Fransa, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, Hindistan, Mısır ve diğer ülkelere bir 
dizi seyahatı yapmış ve bu yolculuk yaklaşık 6 ay sürmüştür.   Seyahet ırasında Kral Amanullah Han, 
Batı uygarlığı’yla tanıştı ve onun bu Reform uygulama kararını daha güçlendirmiştir.  Afganistan'ın 
Kralı, bu seyahatı sırasında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk resmi ziyaretçisi unvanıyla, İstiklal 
mücadelesindeki başarılarından dolayı hayranı olduğu Atatürk’le görüşerek Afganistan’da yapacağı 
ıslahatlar hakkında onun görüşlerini de almıştır.  Amanullah Han ülkeye döndükten hemen 
sonra  siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, askeri ve diğer alanlarda başarmak istediklerini hemen 
uygulamıştır. Siyasi alanda ilk kez 19 Nisan 1923’te  Afganistan'ın  Kanun-i Esasi'yi (Nizamname-i 
Esasi-yi Devlet Aliye-yi Afganistan) icat etmiştir. Sosyal alanda erkek lere Avrupa tarzı kıyafet giyinme, 
kadınlara ise peçelerini açma zorunluluğu getirmiştir.  Eğitim_Öğretim alanda; okullara kızların yolu 
açtı, kadınların hukularını verdi, artık kadınlar ve erkekler asraında fark yoksun diye emir etmiş ve 
Kadınların hicabı yasaklandı, ayrica laiklik siyaseti de ele almiş ve onun üzerine din ve siyaset 
birbilerinden ayrı olmayaı   istemiştir.  Askeri düzenini düzeltmeye için çok çabalamişti, her alanda 
kendi yeniliklerini refom yoluyla değerlendirmek istiyordu,  ancak bu amaç larına hiç yetişemedı ve 
sonunda başarısız kalmıştır.  

Bu süreçte soru budur ki Kral Amanullah Han neden kendi amajlarına kavuşmadan önce başarısız 
kaldı?  

Neden Amanullah Han’nın İslahatı, halk tarafından kabul edilemezdi? 

Amanullah Han’nın sorunu iç miydi, dış mıydı? 

Yazıda  bu soruların cavablarını bularak Amanullah Han'ın dönemi ve Afganistan için ne yapatığını 
incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Emanullah Han, Bağımsızlık, İslahat 
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The Interactive Effect of Globalization and Financial Development on 
Economic Growth in Sub-Saharan Africa 

Ibrahim Nandom Yakubu77
* 

 

Abstract  

This study investigates how globalization and financial development interactively stimulate 
economic growth. In doing so, the author employs annual data spanning from 2000 to 2017 for 
30 Sub-Saharan African countries. Applying the generalized method of moments (GMM) 
technique, the results show that while globalization significantly reduces economic growth, the 
impact of financial development on growth is positive when examined independently. With the 
interactive effect of globalization and financial development, a positive and statistically 
significant impact is documented. The study further reveals that trade openness significantly 
enhances growth while inflation inhibits growth. The author makes significant policy 
recommendations in light of the findings. 

Keywords: Globalization, Financial development, Economic growth, Sub-Saharan Africa 
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Suitability of Geotechnical Properties of Bentonite-Bagasse Ash Mixtures 
Stabilized Lateritic Soil as Barrier in Engineered Waste Landfills 

Ibrahim Umar HARUNA*, Ahmad MUHAMMA**, Abdulaziz AHMAD***, Mustapha Aliyu 
YUSIF****, Abdurrahman YUSUF***** 

 

Abstract 

Whenever the accessible soil on site is not suitable for the construction of a clay barrier, it is 
treated with cement, lime and asphalt. However, the harmful effects of these industrially 
produced additives on our environment have been recognized, so they must be replaced with 
low-maintenance materials made from agricultural and industrial by-products. Evaluation of 
the impact of bagasse ash on bentonite stabilized lateritic soil was carried out in terms of index 
properties, cation Exchange capacity (hydraulic conductivity, VSS and UCS). Microanalysis 
using SEM and batch equilibrium tests to determine the leachability of bagasse ash into the soil. 
Treated samples were prepared by mixing soil with bentonite and bagasse ash at the following 
concentration levels: 0, 3, 6 and 9% and 0, 2, 4, 6, 8 and 10% by dry weight of soil. Samples 
were prepared at a moulding water content of (-2% ≥ OMC ≤ 4%), adopting BSL and BSH 
energy levels. Preliminary laboratory testing of the natural soil indicates that the soil is A-7(23) 
and CH using ASSHTO and USCS, respectively. The hydraulic conductivity, VSS and UCS 
values recorded at 6% bentonite content and 6% bagasse ash content gave satisfactory results 
that met the prescriptions of ≤ 1× 10 -9 m/s, ≤ 4% and ≥ 200 kN/m 2 for BSL and BSH energy 
levels, respectively. The overall acceptable range for bagasse ash stabilized bentonite-lateritic 
soils was achieved at 6% bentonite/ 6% bagasse ash content for samples prepared at 18.3 - 
21.0% and 15.0 - 17.0% moulding water content, respectively. 
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Use of Yellow Mealworm and Black Soldier Fly in Poultry Production 

Ibrar Ahmed*, Roshan Rıaz**, Fatma Inal*, Muhammad Moıez Ahmad* 

 

Abstract 

The increasing population of human beings, changing dietary patterns, and increasing rivalry 
between food and feed production highlight the urgent need for the exploration of new 
sustainable food production chains. The poultry industry has been more popular with others, 
having superior environmental and economic benefits which require innovation and refinement 
along the value chain to increase further sustainability. To mitigate protein scarcity, new food 
sources of protein are being discovered. The yellow mealworm (Tenebrio Molitor) and black 
soldier fly (Hermetia illucens) have a tremendous potential to replace typical protein sources 
for poultry diets. One of the key features of these flies is that their larvae can transform low-
quality organic waste streams into a precious body mass with high protein and fat contents. 
Larvae, due to their bioactive substances and poultry instinct interests are claimed to have health 
and welfare-promoting benefits. They contain a high protein (yellow mealworm contains 47-
60%; Black solider fly contains 37-63%) and amino acid profile and are therefore regarded as 
a very sustainable source of protein to replace soy meal or fish meal. They are easy to breed 
and have no need for larger areas for their production. Their 10% supplementation demonstrated 
better growth performance, carcass characteristics, gut morphology, immunity, caecal 
microbiota, fatty acid profile, and digestion of amino acids in poultry than traditional animal 
proteins. They are sometimes deficient in some essential amino acids and calcium (depending 
on substrate composition), which can be supplemented in feed. In laying hens, supplementation 
of insect meal resulted in darker yolk color. In conclusion, yellow mealworm and black soldier 
fly can be used in the poultry diet as a partial replacement for soybean and fish meal without 
any negative influence on production parameters. In the future, there is a dire need to find an 
appropriate level of their supplementation according to the stage of production with optimal 
production performance. 

Keywords: Yellow Mealworm, Black Soldier Fly, Alternative Protein Sources, Poultry 
Production 
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Sosyal İnşacı Yaklaşım Bağlamında Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet 

İlham Sovgatov78
* 

 

Özet 

İnşacı yaklaşım ya da inşacılık, genel anlamda; sosyoloji ve psikolojide belli toplumsal 
bağlamlar altında toplumsal fenomenlerin nasıl oluştuğuyla ilgilenen bir bilgi teorisidir. Bu 
yaklaşımı kabul edenler, bireylerin kendilerinden önce mevcut bir dünyaya uymaktan başka, bu 
dünyanın oluşumuna sürekli ve aktif bir biçimde katkıda bulunduklarını savunurlar.  

Bu çalışmada öncelikle toplumsal cinsiyetle ilgili Türk ve Azerbaycan atasözleri tespit edilerek 
ve sosyal inşacı yaklaşım bağlamında toplumsal cinsiyet kimliğinin, toplumsal cinsiyet 
rollerinin oluşumu incelenmiştir. Doğduğu andan itibaren mensubu olduğu sosyo-kültürel 
çevreye göre kendini sırasıyla; kız, genç kız, genç kadın, gelin, dul, anne, karı, avrat, hatun, 
hanım vs. gibi çeşitli sınıflandırmaların içinde bulan kadın, kendini bu kolektif bilince göre 
adapte etmeye çalışmaktadır.  

Kız ve kadın ile ilgili atasözlerine bakıldığında, toplumdaki kadın algısını kadını sadece 
cinsiyeti itibariyle değerlendirip ikinci sınıfa indirgediği, erkeklerden aşağıda, değersiz, 
evlenmese yaşamayacağı ve evlense birçok yönden kocasına bağımlı olacağı mesajını 
vermektedir. Yine bu tür atasözlerine bakıldığında, kızın doğumdan itibaren evlenene kadar 
başına bir şey gelir endişesiyle fazlaca gözetim altında tutulduğu; bilhassa erkek kardeşi olan 
kızların bu gözetimden ziyadesiyle nasibini aldığı ve bu düşüncenin genel kabul gördüğü fark 
edilmektedir.  

Evlendikten sonra kadına dönüşen kız ise son derece maharetli olmalı, bu sefer de babasının 
omzundan yükünü attığı erkeğine saygı duyup, onun sözünden çıkmamalıdır. Annesinin 
başındaki sarık gibi iken, kocasının ayağındaki çarık gibi olma durumunu aklından çıkarmayıp 
her an o çarığın çıkarabilme olasılığını, gelinlikle çıktığı eve kefenle girme korkusuyla 
harmanlayıp ona göre davranmalıdır. 
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Risk Sharing in Islamic Finance, an Effectıve Tool For Economic Growth 
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Özet 

Bu makale, risk paylaşımının, bu çağdaş dünyada şu anda tüm finansal sistemde hüküm süren 
risk kaymasından ziyade ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi kolaylaştıran etkili bir araç 
olduğunu savunuyor. Risk paylaşımı yoluyla gerçek ekonomik faaliyetler, finansal sistemin 
sosyal katılımın yanı sıra ekonomik adaleti etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yol 
açar. Risk kaydırma, hatalı bir temele dayandığından, ekonomik istikrarsızlık ve adaletsiz 
büyüme, başlıca zorluklardan bazıları olarak belirtilmektedir, çünkü kayıpların yükü genellikle 
borç finansmanı yoluyla finansörlerden girişimcilere kaydırılır. Bunun bir örneği, temelde borç 
finansman sisteminin neden olduğu son 2007-2008 küresel mali krizidir. Müslümanlar, risk 
değişiminden kaçınmak ve risk paylaşımını benimsemek için Şeriat (İslam hukuku) tarafından 
görevlendirilmiştir. Bu nedenle İslam faizi yasaklar ve riskin paylaşımını teşvik eder. Ayrıca, 
risk paylaşımının muazzam zenginlik yaratan sayısız tarihsel önceliği olduğunu kanıtlayan 
önemli kanıtlar vardır. Evriminin yanı sıra sonucunun nesnel bir incelemesi bu makalenin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Ardından makale, modern İslami Finansta risk paylaşımının etkin 
bir şekilde uygulanabileceği olası yolu inceleyerek sona ermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Risk paylaşımı, Risk transferi, risk kaydırma, İslami Finans 

Abstract 

This paper argues that risk sharing is an effective tool that facilitates economic growth and 
development than risk shifting that currently prevails in the entire financial system in this 
contemporary world. Real economic activities through risk sharing give way to the financial 
system to realize social participation as well as economic justice through effective and efficient 
way. As risk shifting rests on a faulty foundation, economic instability and unequitable growth 
are noted as some of the major challenges since the burden of losses are usually shifted from 
financiers to entrepreneurs through debt-financing. An example of this the recent 2007-2008 
global financial crisis which was fundamentally caused by the debt-financing system. Muslims 
are ordained by the Shariah (Islamic law) to avoid risk shifting and embrace risk sharing. Thus, 
Islam prohibits interest and encourages sharing of risk. Moreover, there are substantial 
evidences which proved that risk sharing had a myriad of historical antecedence that generated 
massive wealth. An objective examination of its evolution as well as the consequence is an 
indispensable part of this paper. The paper then concludes by examining the possible way by 
which risk sharing can be effectively implemented in modern Islamic Finance. 

Keywords: Risk sharing, Risk transfer, risk shifting, Islamic Finance 
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Chinese Infrastructural Investment in Sub-Saharan Africa: A gain or loss? 

Imam Hissein Alio80
* 

 

Abstract 

The relationship between China and Africa has been cited as one of the prominent examples of 
South-South cooperation (SSC) in the last six decades. This cooperation began especially after 
years of underdevelopment, economic injustice and exploitation caused by the North (the 
Western Powers). The cooperation between China and Africa did not only satisfy China’s need 
for natural resources (such as gases, oils, minerals, and forests), but also provided new markets 
for its goods. 

That being the case, the relationship between China and Africa has created two conflicting 
perspectives that can be categorised as Chinese and Western stances. The Chinese stance, which 
also backed by the African leaders often emphasises on deepening the relationship for mutual 
benefits as well as win-win outcomes of the two parties. “Chinese Investment Model", “Chinese 
foreign aid” as well as “the cultural and educational exchanges between China and Africa” are 
the main examples given to support this approach. The Western stance, which mainly advocated 
by Western academics and researchers on the other hand, claims the opposite. It exemplifies 
China’s “Unfair Trade Practices”, “Labour Exploitation” and “Dumping effects or price 
cutting” for this claim. It criticizes every aspect of China's activities, even raising questions 
about “Neo-colonialism” and a “New Scramble for Africa”.  

Yet it is important to note that although China has demonstrated certain actions that might evoke 
a Neo-colonialist or a hegemonic approach, however; it unfair to claim the same as what the 
Western Powers did during the “scramble of Africa” in the 19th century.  

Keywords: Africa, China, Infrastructural Investment, Infrastructure Development, South-
South cooperation (SSC) 
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Rural-urban migration and its negative effect on national development: 
Experience from Ghana 

Jamal Appiah-Kubi81
* 

 

Abstract 
Rural-urban migration which was touted as a catalyst for urban development has become an 
issue that rather impedes development in modern societies. Although rural-urban migration has 
been talked about as a development issue, it has not gained much attention in the academic 
discourse. This study was therefore undertaken to investigate how the phenomenon has affected 
development in both rural and urban Ghana. The qualitative research strategy was adopted in 
the study. In order to understand the dynamics in the theme of the study, stakeholders of 
development in both rural and urban communities were engaged in the study. It was revealed 
that rural-urban migration has limited growth in agriculture, reduced rural population which 
impacts local development by government, and also led to the eventual abandonment of rural 
development in general. Within the urban communities, the phenomenon has led to 
overcrowding and increased pressure on amenities, emergence of slums and associated 
problems such as crime and poor sanitation, and high unemployment. The study recommends 
that rural-urban migration and its associated effects should be addressed as key developmental 
challenges in the country. 
Keywords: Development, Infrastructure, Overcrowding, Rural-Urban Migration, Slum, 
Unemployment 
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Deprem Sonrası Crush Sendromu:  

Olay Yerinden Hastaneye Hemşirelik Bakımı 

Jasmina Hoxha82
* 

 

Özet 

Türkiye’de deprem gerçeği ve oluşturabileceği sonuçlar son yıllarda sıklıkla tartışılmaktadır. 
Düzensiz kentleşme ve artan nüfustan dolayı depremlerin zararı artmıştır. Bu zararı azaltmak 
için depremlere yönelik transdisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Afet tıbbi, deprem gibi 
afetlerin yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yaklaşım, afet öncesi sağlık personelinin “afet 
tıbbi eğitimi” alması, sağlık sisteminin afetin getireceği olası yükle başa çıkabilmesi için yeterli 
kapasitesinin olması, afet değerlendirme araçlarının geliştirilmesi; afet sırasında acil 
girişimlerin uygulanması ve afet sonrasında rehabilitasyon faaliyetlerin sürdürülmesi gibi 
adımlar içermektedir. Afet yönetiminin her aşamasının (afet öncesi, sırası ve sonrası) başarısı 
birbirine bağlıdır. Örneğin, tıbbi personelin önceden aldığı felaket eğitimi, afet sırasında 
vereceği acil yardımın daha kaliteli ve başarılı olması ve afetin olası komplikasyonlarını 
önlemek için uygulamaları bilmesine yönelik oldukça önemlidir. 

Crush/ezilme sendromu, depremden sonra en sık gelişen komplikasyonlardan biri olup, erken 
ve sıkı bir tedavi ile kontrol altında alınmadığı sürece ölümcül olabilir. Crush sendromu enkaz 
altında uzun süre sıkışıp kalan kişilerde gelişmektedir. Ezilmeden dolayı iskelet kası hücreleri 
zedelenmekte ve normal metabolik parametreleri değişmektedir. Bu durum akut böbrek 
yetmezliği, kardiyak arrest, akut respiratuar distress sendromu (ARDS) gibi vital organların 
ciddi komplikasyonlarına sebep olmaktadır. Enkaz altında olan her kişi crush sendromu gelişme 
riskini taşımaktadır. Bu nedenle ezilme sendromunun tedavisi enkaz altındayken 
başlatılmalıdır. Bu vakalarda en kısa zamanda potasyum içermeyen intravenöz sıvı verilmeli ve 
tedavi durdurulmadan hastanede devam etmelidir. Bazı vakalarda, cerrahi girişim 
gerektirmektedir. 

Bu çalışma, crush sendromu gelişen hastaların olay yerinden hastaneye tedavi ve bakımın 
yöntemlerini bir araya getirmek amacıyla, derleme makalesi olarak hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Crush Sendromu, Afet Yönetimi, Akut Böbrek Yetmezliği 

 

Abstract 

Earthquake events in Turkey have risen in recent years. The damage of earthquakes has 
increased due to irregular urbanization and increasing population. To reduce this damage a 
transdisciplinary approach to earthquakes is required. Disaster medical approach is an integral 
part of the management of disasters such as earthquakes. This approach includes steps such as 
pre-disaster health personnel’s “disaster medicine training”, ensuring that the health system has 

                                                             
* Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, 
jasmina.hoxha@hotmail.com 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |101 
 

 
sufficient capacity to cope with the possible burden of the disaster, ensuring that disaster 
assessment tools are developed, implementing emergency interventions during the disaster and 
maintaining rehabilitation activities after the disaster. The success of each phase of disaster 
management (before, during and after the disaster) depends on each other. For example, disaster 
training of medical staff in advance is very important for healthcare professionals to know the 
right practices to prevent possible complications of disaster, while providing emergency 
assistance during a disaster.  

Crush syndrome is one of the most common complications after an earthquake which, if not 
taken under control with early and strict treatment, can be fatal. Crush syndrome develops in 
people who are trapped under the debris for a long time. Due to crushing, skeletal muscle cells 
are injured, giving rise to changes in metabolic parameters. This situation causes serious 
complications of vital organs such as acute renal failure, cardiac arrest and acute respiratory 
distress syndrome (ARDS). Every person found under the debris is at risk of developing crush 
syndrome. Therefore, treatment of crush syndrome should be started while the patient is still 
under the rubble. In these cases, non- potassium intravenous fluids should be given as soon as 
possible and the treatment should be continued in the hospital without stopping. In some cases, 
the treatment of crush syndrome requires surgical intervention. 

This study includes the methods of treatment and care for patients with crush syndrome from 
the scene to the hospital and was prepared as a review article. 

Keywords: Crush Syndrome, Disaster Management, Acute Renal Failure 
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Ermenistan Devleti’nin Kurulmasında Gülistan (1813) ve Türkmençay 
(1828) Antlaşmalarının Rolü 

Javıd Hajıyev* 

 

Özet 

Doğu ile Batı (Çin-Avrupa), Kuzey ile Güney (Rusya-Hindistan) arasında tarihi ipek yolu 
üzerinde bulunan Azerbaycan, siyasi ve stratejik konumundan dolayı her zaman komşu 
devletlerin dikkat merkezinde olmuştur. Bu manada Azerbaycan’ı ele geçirmek isteyen Rusya, 
amacına ulaşmak için Ermeni vb. Hristiyan milletlerin haklarını müdafaa iddiasıyla 
Azerbaycan’a ayak basmış ve bölge üzerinde nüfus sahibi olan Osmanlı ve İran’la savaşa 
girmekten geri durmamıştır. Rusya’nın Azerbaycan uğrunda İran’la yaptığı yoğun mücadele 
sonucu, 1813’te Gülistan, 1828’te ise Türkmençay antlaşması imzalanmıştır. Bununla da 
Azerbaycan’ın Güneyi İran’a, Kuzeyi ise Ruslara bırakılmıştır. Rusya, bu tarihi fırsatı iyi 
değerlendirerek burada demografik iskân politikası uygulamış ve İran sınırlarında bulunan 
Ermenileri Azerbaycan’ın Osmanlıyla sınırdaş olan Karabağ, Nahçıvan ve Revan bölgelerine 
yerleştirmiştir. Yerli halk ise zorunlu olarak göçe tabi tutulmuştur. Antlaşmayı sorunlu kılan en 
önemli hususlardan biri ise, Rusya, bu uygulamayla gelecekte tampon bir bölge olarak 
kurulması planlanan sahte Ermenistan devletinin temellerini atmıştır. Zira günümüze kadar süre 
gelen asılsız Ermeni toprak iddialarının ve Ermeni-Türk savaşının temelinde de bizzat Gülistan 
ve Türkmençay antlaşmaları ve bu antlaşmalara binaen uygulanan demografik iskân politikası 
yatmaktadır. Çalışmada, Azerbaycan’ı ikiye bölen antlaşmaların tarihi serüveni ve bu serüvene 
bağlı olarak Rusya’nın demografik iskân politikası ve aynı zamanda Ermenistan’ın bir devlet 
olarak ortaya çıkma süreci incelenecektir. 

*Bu makalenin hazırlanmasında, “Sovyet Rusya’da Azerbaycan Türklerinin Dini ve Milli 
Kimlik Sorunu” adlı doktora tezinin I. bölümünden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gülistan ve Türkmençay Antlaşması, Rusya-İran-Osmanlı, Azerbaycan, 
Ermenistan 
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A Numerical Analysis of G+15 Storey RCC Building in Seismic Zone-IV 
with and without Bracing System 

Jay Prakash*, Hafiz Ather Tehseen Ahmed 

 

Abstract 

Even If it is a high-rise structure, a low-rise public building, or a residential building, bracing 
systems in RCC building are a very unusual characteristic in the world.  This characteristic is 
very requirable in RCC building in seismic zone. The bracing system is the most common 
structural system in high storey RC building. In this research paper, the analysis of G+15 
storeyed RC irregular building with and without a bracing system is prepared by finite element-
based software under the response spectrum analysis method. The structure type of suggested 
building is used a special RC moment-resisting frame (SMRF). The structural elements are 
designed by using IS 456: 2000. The mechanical characteristics of concrete and steel are used 
according to IS 456: 2000 and IS 800: 2007, respectively. Seismic forces in both directions are 
considered in the analysis and the bracing are arranged in a specific manner to resist the lateral 
loads. The load combinations are considered in the frame. The G+15 storeyed RC irregular 
building is analysed by choosing of different type of bracing system for determining the 
parameters such as storey drift, storey shear, fundamental time period, and lateral displacement. 
Finite element-based models give the satisfactory results in both directions, and it is very 
suitable from the structural point of view. 

Keywords: Bracing System, Seismic Zone, ETABS, Displacement. 
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Turkey- Russia Relations: The Black Sea Region Perspective 

Juma Mdimu Rugina83
* 

 

Abstract 

Turkey and Russia, the two geostrategic allies, have been engaged in an intense rivalry and 
periods of harmonious bilateral relations. The two competes mostly for the influence in the 
Black Sea, Middle East and the South Caucasus regions. In 2015, at the height of the Syrian 
civil war, Turkey’s security forces shot down a Russian fighter jet. This incident led to 
diplomatic tensions between Ankara and Moscow. However, building on their wider 
rapprochement, Turkey and Russia found their way to collaborate in resolving regional 
conflicts. Turkey is dependent on Russia for its energy imports; however, Turkey has been 
eager to find ways to diversify. Following the discovery of huge reserves of natural gas in the 
Black Sea within its Exclusive Economic Zone, Turkey is projected to reduce its dependence 
on energy imports from Iran, Azerbaijan, and Russia. Relatively, Putin’s support in combating 
the 2016 coup attempt in Turkey, contributes to the good relations between the two countries. 
Since then, Ankara’s diplomatic ties with the West appear to be weakening while its relation 
with Russia is improving. However, Turkey is struggling to balance between Russia and the 
West. This paper seeks to examine the direction of Turkey - Russia diplomatic relations across 
the Black Sea region, in relation to trade, energy, and defense sectors, and how this relationship 
affects Ankara’s diplomatic relations with the West. Furthermore, the paper examines how the 
two countries balance between cooperation and competition in a wider spectrum. 

Keywords: Crimea, Black Sea, Russia, Turkey, Energy Security, Turkish Foreign Policy 
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The Despicable And Venomous Reportage Agaınst Muslims by The Indian 
Media in The Wake Of Corona Virus 

Junaıd Rafıq84
* 

 

Abstract  

In this article we are giving an account of biased media rapportage’s that were run on the ‘Prime 
Time’ news shows on the news channels based in India targeting a religious minority (Islam) 
in India. In this paper we are discussing the despicable and venomous reportage against 
Muslims by the Indian Media in the wake of Corona Virus. A group or Missionary Islamic 
organization (Tablighi Jamaat) was targeted by media for their annual convention that was held 
in New Delhi between 13 and 16 March. This spewing of hate started with the death of six 
Tablighi Jamaat members in the Indian state of Telangana after they were found positive for 
Corona Virus (COVID-19). The selected media reportage and hate mongering telecast run by 
Media outlets led to incitement of violence against Muslims and reports of attacks on Muslims 
were also reported. This came in the wake of already high emotion of Islamophobia that has 
been taking pace in India since Right Wing Hindutva party BJP came into power in 2014. The 
other tries to analyze the representation of Muslims in Indian Media and creating ‘other’ of 
Muslims in India.  

Keywords: Islamophobia, Orientalism, Schism, Islam, Corona-Jihad, COVID-19, Indian 
Media, Hindutva 
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The Effects Of Drug Abuse In Potentıal Manpower Cıvılızatıon: A Case 
Study Of Jama’are Local Government Area Of Bauchı State, Nıgerıa 

Kamal Tasiu Abdullahi85
* 
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** 

Nour Latrach87
*** 

 

Abstract 

The growth and development of youth are very important in every society. Having the potential 
manpower therefore there is a need to protect the virtues of having good manpower in the future. 
The major way of doing these is to eradicate all barriers hindering the acquisition of good 
manpower in the future. Among the barriers is the scourge of drug abuse among the youth in 
Jama’are Local Government Area of Bauchi State, Nigeria in particular. The study tries to bring 
out the effect of drug abuse in potential manpower utilization with a view of ascertaining 
whether or not the use of drugs hamper manpower utilization primary data is utilization and a 
comprehensive review of literature on drug abuse.  The study also explains the relationship 
between drug abuse and having the potential manpower using descriptive statistics and made 
an analysis based on the 95 questionnaires that were returned. The findings show that there is a 
need for government to involve grassroots discoveries to alleviate drug abuse and have good 
potential manpower in Jama’are Local Government Area of Bauchi State and Nigeria at large. 

Keywords: Drug Abuse, Manpower, Youth, Bauchi State 
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Burkina Faso'da Yeni İletişim Ve Medya Teknolojilerinin Etkileri 

Kassoum Drame88
* 

 

Özet  
Günümüzde teknoloji küresel bir alan olmuştur. Her yerde, tüm ülkelerde, hatta tüm bilim 
dallarında teknoloji kullanılmaktadır. İnsanların teknolojiyi kullanmasının esas sebebi yaşam 
koşullarının iyileştirilmesidir. Böylece iletişim ve medya anabilim dalında da bu fırsat 
kullanılmaktadır. Özellikle yeni medya; iletişim ve medya teknolojisinin güncel örneğidir. 
Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, LinkedIn gibi uygulamalar ve diğer tüm iletişim 
teknolojileri ve medya araçları bu gelişmelerin bir sonucudur. Bu çalışma, içerik analizi 
kullanarak iletişim ve medya teknolojilerinin sosyal, kültürel, politik ve ekonomi açıdan 
araştırılmasını ve Burkina Faso üzerindeki etkisinin tespit edilmiştir. Nitel bir araştırma olarak 
2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, Burkina Faso’nun iletişim ve medya 
teknolojilerinin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik düzeydeki her bu alanların birine olumlu 
ve olumsuz etkisini anlamayı mümkün kılmıştır. Çalışmanın temel amacı, iletişim ve medya 
teknolojilerinin Burkina Faso toplumu ve kültürü üzerindeki etkisini anlamaktır. Başka bir 
deyişiyle, Burkina Faso’nun iletişim ve medya teknolojilerinin günlük hayatındaki rolünü 
göstermektir. Burkina Faso’daki iletişim ve medya teknolojilerinin sosyal ve kültürel etkileri 
karşılaştırılmaktadır. Bu teknolojilerin sosyokültürel etkileri ülke için hem olumlu hem de 
olumsuzdur. Burkina Faso’nun iletişim ve medya teknolojilerinin çalışmasında elde etiğimiz 
bulgular ortaya çıkmıştır. Ve bu bulguların en önemli olan tüm sektörlerin dijitalleşmesinden 
dolayı Burkinalıların sosyal bağlarını sürdürmek için yeni iletişim ve medya teknolojileri 
kullanmaktadır. Son olarak, bu veriler sayesinde insan ilişkileri ile sosyal, kültürel, siyası ve 
ekonomik düzeydeki sıkıntıları çözmek için öneriler bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Burkina Faso, İletişim, Kültür, Medya, Sosyal, Teknoloji  
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Cash Assistance to Syrian Refugees in Turkey: Perspectıves and Impact 

Khalimat Rachida Benazir89
* 

 

Abstract 

The 21st century has been a scene of increasing displacements. Along with economic migrants, 
people fleeing insecurity and instability are outnumbered all over the world. These people are 
seeking refuge and help. Accordingly, especially international organizations have different 
means to fulfil their needs. From its creation, the United Nations Refugee Agency, in line with 
the developments in international humanitarian and human rights law, diversify the options of 
assistance for refugees. As a result, the forms of aid have changed over time from more 
traditional kinds to the new more “dignify” forms.  The transfer of food and basic needs were 
for decades the main way to distribute humanitarian aid. Since the 1980s the United Nations 
High Commissioner for Refugee has been using cash intervention. Today, Cash-Based 
Interventions are one of the most heavily researched approaches in humanitarian aid in the last 
two decades. But in the case of Turkey, little attention is given to cash assistance mechanisms. 
Currently, cash assistance is delivered directly to refugees and offers them greater flexibility of 
choice. To know the ins and outs of this tool in the case of Turkey, I focus on its current 
implementation in non-camp communities. This paper aims to underline the objectives and 
enforcement of the Cash-Based Interventions in the non-camp refugee population. It also points 
out the current distribution of Cash-Based Interventions and the delivery mechanisms in 
Turkey.  

Keywords: Humanitarian Aid, Cash-Based Interventions, Refugees, Camp Communities, Non-
Camp Communities 
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The use of Geographic Information System (GIS) Tools for Sustainable 
Development, Jordan Adventure Tourism 

Khawla Kloup 

Maysa Alhajahjah 

Tala Majdalawiyeh 
 
 

Abstract 

in recent years, there has been considerable growth in adventure tourism groups in Jordan; 
however, planning, cooperation   and examination resources to regulate adventure tourism 
groups limited, A spatial suitability. evaluation system for adventure tourism was developed 
via the integration  between geographic information system(GIS) , remote sensing and 
photogrammetry ; The evaluation system parameters included resource conditions, difficulty 
levels, safety conditions, and ecological sensitivity that Represented as geographical and 
topographic maps, This map is excellent for determining terrain, elevation change, places where 
you will be challenged, as well as helping you locate road crossings and other points of 
reference. in conclusion each parameter contained several indicators that can be quantified and 
visualized in ArcGIS, can reversed as dynamic trail maps and interactive interior maps. 

Keyword: GIS, Trail maps, evaluation system, Adventure Tourism, Safety 
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Göçmenlerde Sosyal Sermaye Bağlamında İletişim Ağı 

Kifayatullah Rahmatoghli90
* 

 

Özet 

Göç, kadimden gelen insanı bir olgu olarak kaşımıza çıkmaktadır. İnsanoğlunun sosyal, 
ekonomik, siyası veya doğal nedenlerden dolayı yaşadıkları mekânı değiştirmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Başka bir ifade; Mekân değiştirme, uluslararası hudutların içine kadar uzandığı 
gibi aynı ülke içinde de olabilir konumdadır. Göç, gönüllü, zorunlu, geçici, sürekli, iç, dış, bireysel, 
kitlesel vb. her türlü nüfus hareketlilikleri; göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, dünyaya geldikleri ülke 
içinde yerinden edilmiş, sürülmüş kişilerin hepsi göç tanımı içine girmektedir. Bu makalede göç, 
göçmen, sosyal sermaye ve iletişim ağı kavramları analiz edilmiştir. Sosyal ilişkiler ağı, genellikle 
aktörler arasındaki sosyal bağlantılardan oluşan bir yapıdır, bireyler veya gruplar arasındaki 
bağlantılardır.  Sosyal Ağ hangi yöntemleri gösterir, bu kişiler sosyal alışkanlıklar ortak kültür kodu ile 
bağlantılıdır, aile bağlarında pekişen etnik yapı, sosyo-kültürel ağı kuvvetliyse, ortak dil gibi ortak etnik 
tahviller tarafından kurulan ve korunan sosyal ağ, menşe ülkeden kaynaklanan bir kültür değeridir. 
Teorik olarak göçmenlerin sosyal sermayesi bağlamında iletişim ağı ele alınmıştır. Aynı sosyal 
sermayeye sahip olan göçmenler iletişim sıkıntısı yaşamamışlardır. Göçmenlerin, bulundukları 
ülkede birbirleriyle kurduğu sosyal iletişim, sosyal yardımlaşma kurumlarına götürme, yeni 
gelenlere ev bulma, ekonomik yardım ve göçmenler arasındaki iletişim ağının bir asabiyete 
dönüşmesine dikkat çekilmiştir.  
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Kırgız Aydını Tuyak Ernazar Uulu’nun Hayatı Ve Eserlerinde  

Dini Motifler 

Kursanbek Duishonkul Uulu91
* 

 

Özet 

Kırgız edebiyatının tanınmış kişilerinden biri Tuyak Irçı Ernazar uulu’dur. Tuyak 1856 yılında 
Kırgızistan’ın güneyinde yer alan Kadamcay ilçesinin Pum köyünde dünyaya gelmiştir. Küçük 
yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetişen Tuyak Ernazar uulu devrin en mümtaz âlimlerden 
tahsil görmüş ve şiirleriyle insanları düşündüren, aydınlatan, üstün zekâya sahip bir şahsiyettir. 
Nitekim Tuyak ilk önce yaşamış olduğu köyde tahsil görür ve daha sonra arkadaşı Abdıkayım, 
Mergalan, Semarkand ve Hohand’da eğitimine devam eder ve meşhur âlim ve mutasavvıf 
erenlerinden olmuştur Üstün değerine ve halk arasında azalmayan şöhretine rağmen akademi 
camiasında Tuyak Irçı’nın hayatı, kimliği ve değeri hak ettiği ölçüde bilinmediği kanaatindeyiz. 
Halk arasında düşünceleri ve şiirleri ağızdan ağza dolaşmıştır. Şairin, özellikle Akır Zaman 
(Âhir Zaman), Ne Bolosun Zamana (Zamana Ne Oluyor), Zamana (Zaman) gibi şiirleri onun 
bir Zamancı şair olduğunu göstermektedir. Tuyak Ernazar uulu, “Bir Allah” adlı manzum 
eserinde Allah’ın varlığını, birliğini, tekliğini, tekvin ve diğer sıfat konularındaki görüşlerini 
şiirleştirerek en güzel şekilde belirtmiştir. Biz bu çalışmada Tuyak Irçı’nın eserleri çerçevesinde 
dini motifler bakımından inceleme yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Tuyak, Kırgız edebiyatı, Zamancı, Ozan, Şair 

 

Abstract 

One of the well-known figures of Kyrgyz literature is Tuyak Irçı Ernazar uulu. Tuyak was born 
in 1856 in Pum village of Kadamcay district in the south of Kyrgyzstan. Tuyak Ernazar, who 
was brought up with full care from a young age, was educated by the most distinguished 
scholars of the time and is a person with a superior intelligence who makes people think and 
enlightens with his poems. As a matter of fact, Tuyak first received his education in the village 
where he lived and then continued his education in Abdikyim, Mergalan, Semarkand and 
Hohand and became one of the famous scholars and mystics. We believe that its value is not 
known to the extent it deserves. His thoughts and poems circulated among the people. The 
poet's poems such as Akır Zaman (Ahir Zaman), Ne Bolosun Zamana (What's Happening to 
Time), Zamana (Zaman) show that he is a Zamanist poet. Tuyak Ernazar uulu, in his poetic 
work named "Bir Allah", expressed the existence, unity, uniqueness of Allah in the best way 
by poetizing his views on the subjects of covenant and other attributes. In this study, we 
examine the religious motifs within the framework of Tuyak Irçı's works. 

Keywords: Kyrgyz, Tuyak, Kyrgyz literature, Zamanist, Ozan, Poet  
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US-China Military Rivalry in the Horn of Africa 

Lamin Turay92
* 

 

Abstract 

 Chinese growing influence and the United State interest in maintaining predominance as global 
power, security, and political goals are visible in the Horn of Africa. A region that is known for 
instability, increased pirates’ activities, and a safe haven for many terrorist groups has been 
added to the global rivalry. However, the vivid geopolitical rivalry and its strategic location to 
the Middle East, Asia and the Red Sea have created so many military presences turning the 
region to a proxy racetrack for global competitions, and this is viewed as a major challenge to 
the regional power balance. Therefore, this article examines the competing military rivalry 
between the US and China in the Horn of Africa.  And it argues that external military rivalry in 
Djibouti and the consequences of the constant militarization of the region might place Djibouti 
in a security dilemma with its neighbors. 

Keywords: Geopolitics, China, United States, Djibouti, Rivalry 
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Cezayir’de Türkçe Öğretimi ve Cezayirlilerin Türkçe Öğrenme Sebepleri 

Lynda Inas Haddad93
* 

 

Özet 

Osmanlı devletinden biri olan Cezayir, eskiden ister istemez kültür, din ve dil gibi faktörlerden 
etkilendiğini görülmüştür. Ayrıca son yıllarda Türk kültürü tanıtmak amacıyla dünyada farklı 
ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan etkinlikler, televizyonlarda sunulan Türk 
diziler ve ülkeler arasında devam iş birliği çalışmalardan dolayı, her yıl yüz binlerce Cezayirli 
turist olarak Türkiye’de bulunmuştur. Bu faktörlerden dolayı Cezayirlilerin gün geçtikçe Türk 
kültürüne merak ve Türkçeyi öğrenme istekleri arttırmaktadır. Sadece öğrenci tarafından değil, 
farklı yaş gruplardan da bu konu üzerinde ilgisi vardır. Cezayir’de Türkçe öğreten Yunus Emre 
Enstitüsü ya da Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların şubeleri olmasa da Cezayirlilerin Türkçe 
öğrenme istekleri devam etmiştir.  

 Bu çalışmada, nitel modelini kullanarak Cezayir’de Türkçe öğretimine ilişkin genel durumu 
ortaya koyulması ve Cezayirlilerin Türkçe öğrenme sebepleri ve Türk kültürüne merak etme 
nedenlerini sunmayı amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Cezayir, Türkçe öğrenme sebepleri, Türkçe öğretimi, yabancı dil. 

 

Teaching Turkish in Algeria and Reasons of Learn Turkish by Algerians 

Abstract 

In the past Algeria has been one of the Ottoman state, that was inevitably influenced by factors 
such as culture, religion and language in the past. Algerians interest in Turkish culture and their 
desire to learn Turkish is increasing day by day. Thousands of Algerian tourists travel to Turkey 
every year. Whereas, in recent years, Yunus Emre Institute has participated in various countries 
around the world to promote Turkish culture through the activities that have been implemented. 
As well as the Turkish series shown on televisions around the world, and the work relationship 
between the two countries. Due to these factors, the interest of Algerians in Turkish culture and 
their desire to learn Turkish is increasing day by day. In 2013, Algeria 2 universitie in agreement 
with Yunus Emre Institute opened the department of Turcology to students. The Turcology 
department, which was first seen in Algeria, increased the desire of Algerians to learn about 
Turkish culture and learn the Turkish language.  In the study, qualitative research model were 
used, it was aimed to reveal the general situation of Teaching Turkish in Algeria and to present 
the reasons why Algerians learn Turkish and wonder about Turkish culture.  

Keywords: Algeria, foreign language, reasons for learning Turkish, teaching Turkish 
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A Comprehensive Overview of Vehicle AD-HOC Network,  

Challenges and Trends 

Mahamat Adoum Hissein94
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Abstract 

A vehicular ad-hoc network(VANET) is a subset of the mobile network(MANET) designed to 
improve road safety, traffic efficiency, avoid car accident, overcome high mobility 
problem.  Due to the different services the VANET can provide, over the last few year VANETs 
became an important area which interest many researchers. This type of network provides a 
wide variety of services to improve road safety.   

Besides the advantage that the VANET offers, there are a lot of challenges in VANET such as 
providing quality of service, high mobility, cost, reliability, high connectivity and bandwidth 
and security privacy of vehicles and individuals. Moreover, VANETs face several security 
issues. As one of the most important feature in VANET is high mobility, the traditional security 
is not efficient in data dissemination. Many others survey on the topic are already available, but 
none of them discussed the general issues of the vehicular ad-hoc network in details. This paper 
presents an overview of the vehicular ad-hoc network, review the current trend of the vehicular 
ad-hoc network and discusses related issues. We then present in detail the network architecture, 
communications type, connectivity, network high mobility, challenges and security issues, 
current state of art, VANET applications and routing protocols. 

With this article we provide all necessary information to facilitate understanding of the 
vehicular ad-hoc network to the readers. 

Keywords: VANETs, Routing Protocols, Security İssues in VANET, Connectivity, VANET 
Challenges and Trends 
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Azerbaycan, Gürcistan Ve Ermenistan’ın Bağımsızlıktan Sonraki 
Ekonomik Gelişim Modelleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma 

Malak Nasibli95
* 

Guiljikhan Ajalova96
** 

 

Özet 

Bu çalışmamda seçtiğim 3 ülke olan Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan Güney Kafkasya 
bölgesini oluşturuyor, bu yüzden bölgesel temsilyet açısından her 3 ülkeyi de araştırmaya dahil 
ettim.  Aynı zamanda her 3 ülke de aynı dönemde bağımsızlıklarını yitirerek 70 yıl zaman 
zarfında SSCB’nin etki alanına girmişlerdir. Bu araştırma her 3 ülkenin SSCB öncesi ve sonrası 
durumlarını baz alarak, günümüzde her birinin ekonomik gelişmişlik düzeyini incelemeği 
amaçlamaktadır. Araştırmamın temel sorunsallarından biri SSCB dağıldıktan sonra 
özgürlüklerini yeniden kazanan Güney Kafkasya’nın 3 ülkesindeki hangi ekonomik modelleri 
seçtiği ve ekonomik farklılıkların hangi sebeplerden kaynaklandığını bulmaktır.  

 Güney Kafkasya SSCB’nin etki alanına dahil olduğu süre zarfında piyasa ekonomisi ve 
teorileri yanlış, eksik ve sömürgeleştirici modeller olarak görüldüğü için 70 yıl boyunca teorik 
ve pratik olarak araştırılmamıştır. Birlik çöktükten sonra, bağımsızlıklarını kazanan ülkeler 
dünya ekonomik sistemine eklemlenmek, uluslararası pazara ayak uydurmak için neoklasik 
ekonomik modelleri araştırmalı ve uygulamalı idiler. Ancak bağımsızlığını yeni kazanan 
ülkeler, bu modelleri derinden bilen uzmanlardan ve uygulamaya geçecekleri zaman 
destekleyecek kurumsal altyapıdan yoksun idiler. Üstelik bu kurumları oluşturmak için yeterli 
zaman da yoktu. Bu aşamada planlama ekonomisinden piyasa ekonomisine geçit yapacak olan 
ülkelerin karşısında öncesinde pek denenmemiş birkaç ekonomik model var idi. Güney 
Kafkasya’daki eski Post-Sovyet cumhuriyetlerinin uyguladığı ekonomik geçiş politikalarına 
baktığımızda, her üç ülkenin de Şok terapi modelini seçtiği bulgularım arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Ekonomi, Geçiş Modelleri, Güney Kafkasya, 
Liberalleşme, Şok Terapi, Aşamalı Geçiş 
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Küresel Terörizm: Boko Haram 
Mamadou Oumarou Abdoul Dangavo97

* 

 

Özet 
Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesi olup, son zamanlarda yapılan nüfus sayımına  göre 184 
milyon insan yaşamaktadır. Nijerya’nın tarihi boyunca çok farklı medeniyetler, imparatorluklar 
ve  krallar bölgede yaşamıştır. Bunlardan en öne gelen imparatorluklar; Benin krallığı, Songhay 
İmparatorluğu, Hausa şehir devleti, Kanen Bornu İmparatorluğu’dur. Günümüzde Nijerya’da 
200’den fazla etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en büyük etnik gruplar 
Hausa,Yoruba ve Igbodur. Nijerya 19.yüzyılın başlarında İngiliz koloni sömürgesinin baskısı 
altında kalmıştır. Başlıca köle ticaretin en yoğun geçirdiği bölgedir. 20 milyona yakın Nijeryalı 
esir alarak Avrupa’ya götürülmüştür. Nijerya 1960’lı yılında bağımsızlığını resmen 
İngiltereden kazanmıştır. Böylece bağımsız bir federasyon haline gelmiş, ancak 1967 ve 1971 
yılları arasında bir iç savaşla karşı karşıya kalmıştır. Nijerya’daki Boko Haram terör örgütü 
2014’ten bu yana dünya’nın en ölümcül terör grubu listesine girmeye başarmıştır.2015 yılında 
ise ikinci sıradaydı ve son 50 yılda ortaya çıkan en kafa karıştırıcı terör gruplardan bir tanesidir. 

Anahtar Kelimeler : Boko Haram, Terör örgütü, Nijerya, Sekülerizm 

 

Global Terrorism : Boko Haram 

Nigeria is the most populous country in Africa, with a population of approximately 184 million 
people according to the recent census. Throughout Nigeria's history, there had been many 
different civilizations. The most prominent of these is the kingdom of Benin, the Songhay 
Empire, the Hausa City State, and the Kanen Bornu Empire. Today, there are more than 200 
ethnic groups living in Nigeria. The largest ethnic groups of these are the Hausa, Yoruba, and 
Igbo.  

Nigeria was under the pressure of British colonization in the early 19th century. And it was one 
of the major centers of the slave trade in Africa. Nearly 20 million Nigerians were captured and 
taken to Europe. Nigeria officially gained its independence from Britain in the 1960s. Thus, it 
became an independent federation but faced a civil war between 1967 and 1971. The terrorist 
organization Boko Haram in Nigeria has made it to the list of the most violent terrorist group 
in the world since 2014. It was ranked as the second most violent terrorist group in 2015. And 
it is one of the most bewildering terrorist groups that emerged in the last 50 years. 

 Keywords : Boko Haram, Terror, Organization, Nigeria, Secularism 
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Discussion On The Similarities And Differences Between Early Writers 
And The Reformers Within The Scope Of Political Theology 

Marryam Shah98
* 

 

Abstract  
This paper is a "Descriptive Qualitative Research" using the "Comparative Methodology 
Technique" to explain the research query. The data analysed is secondary in nature and 
literaturature review of existing jounrnal articles, web articles and books has been used as the 
main source of obtaining the results. The focus has been on comparing and contrasting the 
politioco-religious philosophies of the early theologians (Augustine and Saint Thomas 
Aquinas) with the ideas of the reformers (Martin Luther, John Calvin and Muentzer) in the same 
area of political thought in order to find out how the changing times and conditions have had 
an impact on reshaping the ideas and beliefs of political theologians.  
Keywords: Political Theology, Politics, Early Thinkers, Reformers, Comparative Analysis 
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Uluslararası Eğitim gören Öğrencilerde, COVID-19 Pandemisinin Uyku 
Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar ili Örneği 

Mavinur Şemsettinoğlu99
* 
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** 

 

Özet 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla, Çin’in Wuhan şehrinde başlayan Covid-19 salgını 
hızla küresel bir sorun haline gelmiştir. Etiyolojisi bilinmeyen salgının, toplumda çoğunluğun 
rutinlerini değiştirirken birçok sorun oluşturduğu gibi uyku kalitesini de etkilemiştir. Uyku, 
Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde canlıların hayatlarını devam ettirebilmek için en temel 
gereksinim olan fizyolojik gereksinimler arasında yer alır. Yapılan çalışmalarda bulaşıcı 
hastalıkların prevalansı ve ölüm hızının artması bireylerin stres, anksiyete, endişe ve 
depresyona sebep olduğu görülmüştür. Bu olumsuz duygular ise bireylerin uyku kalitesini 
bozabilmektedir. Uyku bireylerin bağışıklık sisteminin hayati parçası haline gelmiştir. 
Dolayısıyla uyku ile ilgili yaşanılan problemlerin yaşam kalitesi üzerinde çok fazla etkisi 
görülmektedir. Çalışma tanımlayıcı tipte yapılmış olup, Haziran-Temmuz 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler Google formlar üzerinden katılımcıların tamamen 
gönüllülük esasına dayanarak, sosyo-demografik özellikleri sorgulanmış ve Pittsburgh Uyku 
Kalite İndeksi uygulanmıştır.  

Bu çalışma kapsamında; Covid-19 pandemi etkilerinin ülkelerinden, ailelerinden ve doğal 
yaşam çevrelerinden uzakta uluslararası eğitim gören öğrenciler için daha yoğun yaşandığı 
öngörülmüştür. Bu sebeple Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe 
Üniversitesin de uluslararası eğitim gören öğrencilerin Covid-19 pandemisinin uyku kalitesine 
etkisinin incelenmesi ve bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici 
olabilmesi amaçlanmıştır. 
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2001'den bu yana Afganistan'daki Kadına Yönelik Şiddetin 
Değerlendirmesi 

Mazaher Rais Zade101
* 

 

Özet 

Şiddet, başka bir kişiye veya kişilere zarar veren veya zarar veren herhangi bir davranış veya sözdür. 
Bir kişi, diğer kişiye zarar vermek veya onu taciz etmek amacıyla hareket ettiğinde şiddet eyleminde 
bulunur. Şiddetin birçok tanımı var. Bu tanımlardan bazıları sadece fiziksel saldırganlığa şiddet olarak 
atıfta bulunur. Şiddetin farklı boyutları olmakla birlikte, toplumdaki bir kişiye veya bir grup insana zarar 
veren sözlü, yapısal ve kültürel şiddet yaşanmaktadır. Bu çalışma Afganistan'da kadına yönelik şiddetin 
nedenlerini incelemektedir. Bu çalışmanın bulguları, Afganistan'da en yüksek şiddet oranının sözlü ve 
psikolojik şiddet olduğunu, en düşük şiddetin sosyal şiddet olduğunu ve orta düzeyde cinsel, fiziksel ve 
maddi şiddetin değerlendirildiğini göstermektedir. Ancak genel olarak Afganistan'da kadınlara yönelik 
genel şiddet oranı yüksektir. Bu çalışmanın bulguları, Afganistan'da kadına yönelik şiddet olaylarında 
çeşitli faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Kötü sosyal gelenekler, ataerkillik, güvenlik eksikliği, 
kırsal kesimde zayıf yönetim, hukukun üstünlüğünün olmaması, cezasızlık kültürünün varlığı, 
yolsuzluk, kadınlar için adil yargılanmaya erişim eksikliği, şiddet mağdurlarına yetersiz destek ve 
cehalet gibi faktörler arasında Afganistan'da kadına yönelik şiddette etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Afganistan, Ataerkillik, Hukukun Üstünlüğü, 
Cehalet 

 

Abstract 

Violence refers to behavior that harms another person. When a person acts with the intent to harm or 
harass another person, he commits violence. Violence has different dimensions, but in the meantime, it 
can be said that violence is a type of aggressive behavior that causes harm to other people. This study 
examines the causes of violence against women in Afghanistan. The findings of this study show that the 
highest rate of violence in Afghanistan is verbal and psychological violence, the lowest violence is social 
violence, and moderate sexual, physical and material violence is evaluated. However, overall violence 
against women is high in Afghanistan. In addition, the findings of this study show that various factors 
play a role in violence against women in Afghanistan. Bad social traditions, patriarchy, insecurity, weak 
governance, the weakness of the rule of law, the culture of impunity, corruption, lack of access to justice 
for women, inadequate support for victims of violence, and public ignorance are among the factors that 
contribute to Violence against women plays a role in Afghanistan. 

Keywords: Violence, Violence Against Women, Afghanistan, Patriarchy, Rule Of Law, 
İgnorance 
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Understanding Politics of Security: A Critical Study on the Emergence of 
Global Terrorism and the US Doctrine of “War on Terror” 

Md Mahmudur Rahman 

  

Abstract 

This study aims to explore the dynamics of US politics with regard to security that has been 
emerged with the advent of the so-called global terrorism and the US response to it with the 
“War on Terror” doctrine. It has been told widely that the world has entered a new era since the 
9/11 attack on the USA. Terrorism has been conceptualized with global concern and 
extraordinary measures are taken to fight against the terrorists (irrespective of whether they are 
identified as terrorists or perceived only to have the potentiality of becoming a terrorist) 
globally.  In spite of supporting US counterterrorism policies as well as enacting anti-terrorism 
laws by most of the countries, there emerged fundamental questions on the violation of human 
rights against the implementation procedure of counterterrorism laws by the US. It is claimed 
widely that in the name of security of the US citizens the country is violating the basic human 
rights of even their own citizens who are the minority in the context of religion and race. The 
research thus questions whether the politics of security of the USA under the auspices of its 
“War on Terror” doctrine has established a regime of human rights violations throughout 
the world. Efforts will be given to know how religious identity, prejudice, race, region, and 
violence have been interrelated to the politics of security. The relationship between security 
politics and the violation or instrumentalization of human rights and freedom will be the prime 
concerned area of this paper.  

Keywords: Politics Of Security, War On Terror, Global Terrorism, Human Rights, State Of 
Emergency  
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Türkiye’nin Sahraaltı Afrika’ya yönelik İnanç Diplomasisi 

Mehmet Baydemir102
* 

 

Özet 

Kamu Diplomasisi çalışmaları Uluslararası İlişkiler yazınında önemi giderek artan kavramlar 
arasında yer almaktadır. Türkçe yazında da Kamu Diplomasisi’ne yönelik çalışmalar 
yoğunlaşmakta ve literatür giderek genişlemektedir. Kamu Diplomasisi’nin bir bileşeni olarak 
İnanç Diplomasisi de bu çalışmalardan payını almaktadır. Uzun yıllardır araştırmacılar dinin 
etkisinin giderek zayıfladığını ve sekülerleşmenin giderek arttığını iddia etmektedir. Ancak 
dinin siyasi olaylara ve politikaya etkisi göz önünde bulundurulduğunda bunun hiç de 
belirtildiği şekilde olmadığı görülecektir. ABD Başkanı Bush’un Irak ve Afganistan 
saldırılarını meşrulaştırma amacı olarak Haçlı Seferi’ne benzetmesi bu anlamda dinin rolünü 
net bir şekilde ortaya koymaktadır.  Diğer yandan Türkiye’nin açılım politikasının bir 
yansıması olarak Sahraaltı Afrika çalışmaları da önem kazanan bir çalışma alanı olarak dikkat 
çekmektedir. Pek çok araştırmacı Kamu Diplomasisi ve Sahraaltı Afrika konularını da 
birleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmada da İnanç Diplomasisi ele alınırken 
İnanç Diplomasisi bağlamında Türkiye’nin Sahraaltı Afrika Politikası değerlendirilecektir. 
Afrika Açılımı ile SAA’da kalıcı bir iz bırakmak için kolları sıvayan Türkiye’nin odaklanması 
gereken noktalardan birinin de inanç diplomasisi olduğunu savunan çalışma Türkçe literatüre 
katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sahraaltı Afrika, Kamu Diplomasisi, İnanç Diplomasisi, Yumuşak Güç 
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Türkiye’de Sayılar ile Uluslararası Öğrenciler (2013-2020) 

Mehmet Erken103
* 

 

Özet 

Bu Araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumunun yayınladığı verilere dayanarak, 2013-2020 
yılları arasında Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin sayısal değerlendirmesini 
yapmaktır.  

Değerlendirme kapsamında son yedi yıldaki değişimler göz önüne alınarak öncelikle 
Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin genel görünümüne yer verilmiş, sonrasında 
Türkiye’ye öğrenci gönderen ülkeler, kıtalar ve İslam Dünyası, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar 
gibi özel bölgelere göre ayrıştırılarak değerlendirilmiş, öğrencilerin vakıf-devlet okulu 
tercihlerine göre dağılımları gösterilmiş, en sonunda en çok tercih edilen okullara dair rakamlar 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: YÖK İstatistik, Uluslararası Öğrencilik, Türkiye’de Uluslararası Öğrenci 
Hareketliliği, Balkanlar, Afrika, Türkiye’ye Komşu Ülkeler 
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Öğrencilere Katkıları ve 
Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Katma Değer 

Oluşturması: ”Genç Ticaret Köprüsü Projesi” Örneği 

Mehmet Ali Akpınar104
* 

 

Özet 

İletişim araçlarının yaygınlığı ve hızı yeni bireysel ve toplumsal dinamiklerin oluşumunu ortaya 
çıkarmıştır. Uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yükselen ivme bu durumun sonuçlarından 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu diplomasisi bağlamında büyük imkânlar sunan 
uluslararası öğrenci hareketliliği aynı zamanda ülkelerin bilim, teknoloji, ekonomi, kültür ve 
sanat gibi alanlarda gelişimine katkı sağlamıştır.  

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir ilerleme gösterdi. 
İnternetin hayatımıza girmesinden sonra dış ticaretteki gelişimlerden de payını alarak ve hızlı 
bir şekilde büyümeye devam ediyor. İnternet kullanımı, e-ticaret, pazarlama çeşitliliği, ödeme 
sistemleri, lojistik gelişmişlik dış ticareti kolaylaştıran ve ticarette yeni bir dönemin 
parametreleri olarak göze çarpmaktadır.  Bu yeni dönemde artık ithalat ve ihracat sadece büyük 
şirketlerin değil bireylerin ve Kobiler’ in de yapabileceği bir ticaret modeli olarak karşımıza 
çıkabiliyor. Bu çerçevede uluslararası öğrenciler yeni pazarların oluşturulması, işletmelerin dış 
ticaret ivmelerinin artması ve büyüme trendi yakalayabilmeleri açısından yeni bir istihdam 
kaynağı oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, 2015 yılında Sakarya da Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ve Genç Müsiad 
Sakarya Şubesi işbirliği ile başlatılmış, gerek uluslararası öğrencilerin kariyer planlamalarını 
oluşturmalarına ve gerekse firmaların gelişimine katkı sağlayacak alt yapının oluşmasını temin 
etmek maksatları ile 2021 yılında da yürütülmekte olan “Genç Ticaret Köprüsü” projesini 
incelenmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmaları ile uluslararası öğrencilerin 
sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik katma değer oluşturması bakımından Genç Ticaret 
Köprüsü Projesinin somut çıktıları ortaya konulmuştur.  
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Republic of Indonesia and Russian Federation Relations before 
Independence to The President Joko Widodo Era 

Mohamad Fajar Haqi Ismaya* 

 

Abstract 

This paper reviews Indonesia and Russian relations from the Independence of Republic of 
Indonesia until the present time. Using literature review, this study overviews general points of 
bilateral relations history, diplomacy, and cooperation. Secondary data is the source of paper 
research work. The result shows Indonesia and Russia had faced multilevel bilateral relations. 
It was started even before Indonesia declared its independence in cultural and commercial 
contacts in XI Century. In the early of Independence, President Soekarno led Indonesia to form 
strong relations with Uni Soviet Socialist Republic (USSR). The relation was declining at the 
beginning of President Soeharto's regime due to the bloody massacre conducted by the 
Indonesian Communist Party (PKI) in 1965 that made communism is sensitive and also 
impacted to relations with any countries that stood in communism including USSR. Although 
in his last term, Soeharto visited USSR. Indonesia relations in President Abdurrahman Wahid 
and Megawati started to steadily repaired. The awakening of Indonesia and Russia relations 
was achieved in President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and the present president, Joko 
Widodo. A comprehensive cooperation and concrete project successfully committed from 
security cooperation, trade, education and scholarship, energy, even tourism. 

Keywords: Indonesia, Russia, Bilateral Diplomacy, Bilateral History 
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Van-der Waals 2- Dimensional Nanostructured Molybdenum and Tungsten 
Disulfide-Si Heterostructure Photodetector under Different Environment 

Stimuli for High Yield Optoelectronics 
Mohamed A. Basyooni*,**,*** ,Yasin Ramazan Eker***,**** , Mucahit Yilmaz** 

 

Abstract 

Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide (2DTMDC) semiconductors represent a 
new class of interfacing semiconductors with superior optical and optoelectronic properties. 
The current experiments of integrating 2D TMDCs into nano-electronic devices such as MoS2 
and WS2 still have challenges like low carrier mobility and low photoluminescence (PL) 
efficiency, limiting their further applications in optoelectronics. We report a novel approach for 
scaling up Molybdenum Disulfide (MoS2) and Tungsten Disulfide (WS2) by combining 
chemical and physical vapor deposition techniques.  MoS2 and WS2 nano-optical photodetector 
and optoelectronic sensors were fabricated by depositing molybdenum and tungsten oxide 
layers using a PVD technique on silicon substrates followed by a sulphurization process in the 
CVD chamber. The observed layer thickness was from 1-3 nm in thickness with strong 
photoluminescent and absorption peaks. The structural, topography, optical, and electrical 
characterizations of the prepared optical sensors are carried out by FESEM, AFM, optical 
microscopy, XPS, and source meter. Under Different Environment Stimuli of gases such as N2, 
CO2, O2, and Air, the photocurrent was taken by digital source meter device for data 
acquisition. The difference between peak positions of E12g and A1g in the presence and absence 
of external gas effects are changeable based on the gas adsorption/desorption kinetics. We 
found that the presence of O2 on the surface of WS2 and MoS2 enhances the optical sensor 
sensitivity and optoelectronic performance. Under UV illumination, WS2 film shows a fast 
response and recovery time than MoS2 of 5.02 and 9.05 sec at one sccm O2 environment. This 
result shows a strong spin-orbit splitting in A-exciton, B-exciton, and trion peaks under the gas 
environment for ultrafast optoelectronic applications.  

Keywords: Two-dimensional Materials, MoS2, WS2, Transition-metal Dichalcogenides 
(TMD), Thin Films. 
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Bangladeş Ve Türkiye Arasındaki Kültürel Bağlar: Yunus Emre Üzerinde 
Çalışmalar 

Mohammad Abdur Rouf*, Rowfa Khatun** 

 

Özet 

İnsanlarını, kendilerine has değerleri, renkleri ve çeşitleri ile bir araya getiren kültürel bağların 
alışverişi, insanlık tarihine kadar eskidir. İnsanlar aralarındaki mevcut ortak dil, kültür, din vs. 
ile uzlaşarak yaşamak zorundadır. Aksi halde birbirini uzaklaştıran ve bazen insanlığı da yok 
eden ölümcül savaşlar söz konusudur. Birbirinden farklı ülke veya milletlerin kültürel etkileşim 
ve paylaşımlarının önde gelen unsurları arasında; şiir, edebiyat ve bu alanlarda ilham kaynağı 
olan kişiler yer almaktadır. Bu çalışmada Türkiye ile beş bin kilometrelik uzaklıkta Güney 
Asya’da bulunan Bangladeş arasında kültürel bağların ortak noktaları üzerinde duracağız. Türk 
kültürü ve edebiyatının önde gelen şairlerden Yunus Emre ve ilham kaynağı olduğu benzer 
şairleri ile birlikte iki ülke arasındaki kültürel alışveriş üzerinde durmaya çalışacağız. Tasavvuf 
geleneğini halka kendilerinin anlayabileceği basit bir dil ile manzum bir şekilde onlara aktaran 
ve ilahi aşkın tadıyla şiir dünyasını seslendiren Türk şairi Yunus Emre, onun evrensel niteliği 
taşıyan şiirleri ile milletleri de aşarak uzaklara kadar ün kazanmıştır. Coğrafyaları aşarak başka 
ülkede de adını salan Yunus Emre ve özellikle arkasında bıraktığı muhteşem şiirleri hakkında 
konuşurken söz konusu olan ülkedeki benzer katkısında bulunan şair ve âlimlerden de söz 
etmek önemlidir. Çünkü başka ülkede kendisinin tanınması ve anlaşılması, ancak söz konusu 
olan ülkenin mevcut şairler ve âlimlerin örnekleri üzerinden gerçekleşebilmektedir. Ayrıca bu 
türlü benzetme ve örneklendirme ileride iki ülke arasındaki şairlerin derlenmesine de önemli 
bir ipucu bırakacaktır. Bu çalışmamızda tarihi perspektiften gelen mevzularda ikincil 
kaynaklara önem verilirken modern çalışmalarda yayımlanmış birincil kaynaklara da 
değinmeye çalışacağız ve bununla birlikte söz konusu iki ülke arasında gelecekteki 
potansiyellerin üzerinde durup önerilerimizi sunacağız. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bangladeş, Yunus Emre, Şiir, Tasavvuf 
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Afganistan Merkez Bankası'nın Döviz Kuru Politikası 
Mohammad Ehsan Sadıq* 

 

Abstract 

This study evaluates the policy of the country’s central bank towards the selection and 
implementation of the exchange rate regim from the establishment of the Islamic Rupublic of 
Afghanistan (2001) until 2019. The research mainly focuses on explaining the rationale for 
choosing the current exchange rate regime and whether the central bank has achieved its target 
with the current regime. 

Almost all of the data used for the analysis comes from the published reports, documents, 
bulletins of the Afghan central bank (DAB), central statistics office (CSO), and institutions such 
as the international monetary fund (IMF). A qualitative approach has been applied for a detailed 
assessment of the implemented exchange rate regime and its success. 

The assessment revealed that the central bank of Afghanistan preferred the managed floating 
exchange rate regime after the introduction of the new national currency (2003). The chosen 
regime is relatively involved in the economic situation of the country when there is no better 
option. Also, the central bank has managed to circulate a relatively stable national currency and 
has had some success in maintaining price stability by establishing a small financial system and 
supporting economic growth in the country. However, in recent years, Afghanistan's national 
currency (AFN) has been depreciating against the US dollar due to the decrease in aid from 
abroad. 

Keywords: Central Bank, Exchange Rate, Price Stability 

 

Özet 

Bu çalışma, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan (2001), 2019 kadar döviz kuru 
rejiminin seçilmesi ve uygulanmasına yönelik ülke merkez bankasının politikasını 
değerlendirmektedir. Araştırma, ağırlıklı olarak mevcut döviz kuru rejiminin seçilmesinin 
gerekçesini ve merkez bankasının mevcut rejimle hedefine ulaşıp ulaşmadığını açıklamaya 
odaklanmaktadır. 

Analiz için kullanılan verilerin neredeyse tamamı, Afgan merkez bankasının (DAB), merkezi 
istatistik ofisinin (CSO) ve uluslararası para fonu (IMF) gibi kurumların yayınlanmış 
raporlarından, belgelerinden, bültenlerinden gelmektedir. Uygulanan döviz kuru rejiminin ve 
başarısının ayrıntılı bir değerlendirmesi için nitel bir yaklaşım uygulanmıştır. 
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Değerlendirme, Afganistan merkez bankasının yeni ulusal para biriminin (2003) uygulamaya 
konulmasından sonra yönetilen dalgalı döviz kuru rejimini tercih ettiğini ortaya koymuştur. 
Seçilen rejim, daha iyi bir seçenek olmadığında ülkenin ekonomik durumuna nispeten dahil 
olur. Ayrıca, merkez bankası nispeten istikrarlı bir ulusal para birimini dolaşıma sokmayı 
başardı ve küçük bir finansal sistem kurarak ve ülkedeki ekonomik büyümeyi destekleyerek 
fiyat istikrarını sağlamada bir miktar başarı elde etti. Ancak son yıllarda Afganistan'ın ulusal 
para birimi (AFN), yurtdışından gelen yardımların azalması nedeniyle ABD doları karşısında 
değer kaybetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası, Döviz Kuru, Fiyat İstikrarı 
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Solar Chimney Power Plant Performance and  

Feasibility Study in Turkey 

Mohammad Hassan Hashemi*, Numan Sabit Çetin**, Fırat Salmanoglu*** 

 

Abstract 

A solar chimney power plant, which is expected to provide electric power for different regions 
of Turkey, has been analyzed in this paper. Seven different regions of Turkey were selected 
from different parts of the country. These cities are Izmir, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Ankara, 
Trabzon and Bursa and feasibility of constructing a solar chimney power plant was analyzed 
for each city individually. Obtained results showed that the generated power, by this system, 
depends on the solar radiation, the ambient temperature, the height of the tower and the surface 
of the collector. The efficiency of the collector and the turbine has a significant role in the 
improvement of the system performances. 

Keywords: Solar Chimney, Solar Tower, Electricity Production, Feasibility Study 
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Afganistanlı Öğrencilerin 
Akademik Yazma Becerisinde Karşılaştıkları Zorlukların Tespitine 

Yönelik Bir Anket Önerisi 
Mohammad Omar Samim* 

 

Özet 

Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma 
becerisinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla kullanılabilecek anket önerisini 
içermektedir. Anket Sakarya’da okuyan Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma becerisini 
ölçmek amacıyla oluşturulan bir dizi soruyu içermektedir. Anket geliştirme süreçleri dikkate 
alınarak akademik yazma konusunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistanlı 
öğrencilerin ne tür zorluklar yaşadığını tespit etmek amacıyla bu şekilde bir anket geliştirilmek 
istenmiştir. Afganistanlı öğrencilerin akademik yazma konusunda karşılaştıkları zorlukları 
tespit etmek amacıyla daha önce böyle bir çalışmanın yapılmaması bu çalışmanın dolayısıyla 
da anket sorularının önemini daha da arttırmaktadır. Araştırmada Afganistanlı öğrencilerin 
akademik yazma becerisinde karşılaştıkları sorunlar belirlenmek istendiğinden ilgili sorunlar 
farklı başlıklar altında öğrencilere sunulmuştur. Problemi belirleme için çeşitli kaynaklar 
taranarak akademik yazmaya yönelik öğrenci problemleri ortaya konmuş, bu problemlerle ilgili 
maddeler yazılmış sonrasında ise yazılan bu taslak maddeler uzman görüşüne sunularak 
yeniden revize edilmiştir. Uzman görüşü sonrasında ortaya çıkan maddelerin pilot uygulaması 
yapılarak son hali verilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Afganistanlı öğrencilerin 
akademik yazma becerisinde karşılaştıkları zorlukların tespitine yönelik anket önerisi aşamaları 
ile anlatılmış ve son hali ek kısmında belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Afganistanlı Öğrencilerin 
Akademik Yazma Becerisi, Akademik Yazma, Anket Önerisi 

Abstract 

This study includes a questionnaire proposal that can be used to determine the problems faced 
by Afghan students who learn Turkish as a foreign language in their academic writing skills. 
The questionnaire includes a series of questions created to measure the academic writing skills 
of Afghan students studying in Sakarya. Considering the questionnaire development processes, 
it was desired to develop a questionnaire in this way in order to determine what kind of 
difficulties the Afghan students who learn Turkish as a foreign language experience in academic 
writing. The fact that such a study has not been conducted before, determining the difficulties 
faced by Afghan students in academic writing increases the importance of this study and 
therefore the survey questions. Since it was aimed to determine the problems faced by Afghan 
students in academic writing skills in the research, the related problems were presented to the 
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students under different headings. In order to assess the problem, various sources were scanned 
and student problems for academic writing were revealed. Items related to these problems were 
written, and then the drafted items were presented to the expert's opinion and revised. The items 
that emerged after the expert opinion were revised and finalized. The questionnaire proposal 
for the determination of the difficulties faced by Afghan students in teaching Turkish as a 
foreign language in academic writing skills is explained in stages and its final version is stated 
in the appendix. 

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Academic Writing Skills of Afghan 
Students, Academic Writing, Survey Proposal 
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Analyzing The Dynamic Impact of Energy Consumption on Economic 
Growth in Turkey: A Vector Error Correction Model 

Mohammed Alnour* 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the dynamic effect of energy consumption, 
population growth and CO2 emissions on economic growth in Turkey by utilizing annual time 
series data spanning the period 1962-2016.  

Methodology: After identifying the series order of stationarity by utilizing ADF and PP unit 
root tests, this study makes use of a VECM model. The reason is that the VECM is the powerful 
in variance decomposition and the possibility of observing long run forecast in addition to the 
dynamic response to shocks.  

Findings: the findings reveal that there exist long run relationship among the variables of 
interest. Furthermore, the results disclose that energy consumption exerts positive and 
significant effect on economic growth in the long-run and short run, while other variables have 
negative significant impact on economic growth except the population growth which impact 
positively in short run. The causality analysis of the gradual shift indicates a uni-directional 
relationship running from energy consumption to economic growth.  

Practical implications:  the test results support energy-induced growth hypothesis, which 
reveals that energy use impact greatly on economic growth and energy saving and/or energy 
shocks negatively affect economic growth. This means that Turkish economy is energy-driven 
and cannot embark or initiate conservative energy policies and strategies compromising 
economic growth. 

Originality: with the emergence of energy supply, population growth and global warming 
issues and their conceivable consequences on economic performance, investigating their 
interrelations is thus essential, which has been neglected baselessly in the literature especially 
in the case of Turkey.    

Keywords: Turkey, VECM, GDP, CO2, Energy Consumption, Population Growth 

JEL Codes: Q53, Q56, Q57, R11 

*** 

 

  

                                                             
* Erciyes University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, PhD student 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |133 
 

 
 

 

Türkiye'de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Dinamik 
Etkisini Analiz: Bir VECM Modeli 

 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 1962-2016 dönemini kapsayan yıllık zaman serisi verileri 
kullanarak Türkiye'de enerji tüketimi, nüfus artışı ve CO2 emisyonlarının ekonomik büyüme 
üzerindeki dinamik etkisini analiz etmektir. 

Metodoloji: ADF ve PP birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlık sıralaması 
belirlendikten sonra bu çalışmada VECM modeli kullanılmıştır. Bunun nedeni, VECM'nin 
varyans analizında güçlü olması ve şoklara dinamik tepkiye ek olarak uzun vadeli tahminleri 
gözlemleme olasılığı olmasıdır. 

Bulgular: ilgilenilen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, sonuçlar, enerji tüketiminin uzun ve kısa vadede ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, diğer değişkenlerin ise kısa vadede pozitif 
yönde etkileyen nüfus artışı dışındaki diğer değişkenlerin ekonomik büyüme üzerinde negatif 
ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Nedensellik analizi, enerji 
tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Pratik çıkarımlar: test sonuçları, enerji kullanımının ekonomik büyüme üzerinde büyük 
ölçüde etkisi olduğunu ve enerji tasarrufu ve/veya enerji şoklarının ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkilediğini ortaya koyan enerji kaynaklı büyüme hipotezini desteklemektedir. Bu, 
Türkiye ekonomisinin enerji odaklı olduğu ve ekonomik büyümeyi tehlikeye atan muhafazakar 
enerji politikaları ve stratejilerine girişemeyeceği veya başlatamayacağı anlamına gelir. 

Özgünlük: Enerji arzı, nüfus artışı ve küresel ısınma sorunlarının ortaya çıkması ve ekonomik 
performans üzerindeki olası sonuçları ile birlikte, özellikle Türkiye örneğinde literatürde 
temelsiz bir şekilde ihmal edilen aralarındaki ilişkilerin araştırılması esastır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, VECM, GSYİH, CO2, Enerji Tüketimi, Nüfus Artışı 
JEL Kodları: Q53, Q56, Q57, R11 
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Irak’ta Osmanlı Tarihi Eserleri 
Mohammed Salahaldeen Hasan Hasan* 

Shaheen Abbas Mustafa Chalabee** 

 

 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin Kerkük topraklarında hakim olduğu döneme ait; kervansaray, han, çarşı 
gibi önemli ticari yapıların Sanat Tarihi açısından yetersiz araştırmalardan dolayı bu yapıların 
öncelikle literatür incelemeleri yapılıp, ve bu yapılar hakkında detaylı bilgiler verilerek 
eserlerin yerinde incelenmesi sağlanmıştır. Kerkük’ün coğrafyası, demografik yapısı, Osmanlı 
Döneminden günümüze kadar gelen süreç içerisindeki ekonomisi, tarihçesi ve şehrin kentsel 
gelişimi ele alınmıştır. Kerkük tarihinde yer alan ilk Türk Devletinden itibaren Osmanlı 
Devleti’ne kadar olan süreç üzerinde durulup Osmanlı Devleti hâkimiyeti sırasında şehirdeki 
yerleşik Türklerden bahsedilmiştir. Ticari hayat üzerine taramalar yapılmış, ticaretin gelişimi 
araştırılıp başlangıcından günümüze kadar gelen ticari yapılar incelenmiştir. Kerkük’teki ticaret 
yapıları araştırılmış ve bu çalışma doğrultusunda yapılması gerekenler belirlenmiştir. Türk 
Dönemi ticari yapıları ve bölgeleri incelenmiş, belirlenen amaç doğrultusunda Han, 
Kervansaray ve çarşıların gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınmıştır. Ticari bölgeler 
içerisindeki hanlar mimari açıdan incelenmiştir. Kerkük'teki Osmanlı dönemine ait olan ticaret 
yapılarının mimari ve yapısal özellikleri, şehirdeki konumları, yapılan restorasyonlar ve 
yapıların özgün durumları ortaya konmuştur. Bunlar dışında günümüz koruma anlayışı içinde 
yapılara müdahale biçimleri ve bu eserlerin günümüzde kullanım amaçlarının neler olabileceği 
değerlendirilmiştir.  

Yapacağımız çalışmada Osmanlı Döneminde Salahiyye ilçesi bilinen yerin daha önce Kifri 
olarak geçmekteydi. Kerkük’e bağlı olan Salahiyye ilçenin içinde bulunan tarihi camiler, 
çarşılar, hamamlar, Hanlar, Kifri’nin Bağ, Bahçe ve Su Değirmenleri, Yaşayan Türkmen 
Aşiretleri ve mezar taşları gibi eserlerden bahsedeceğiz. Ayrıca Kerkük’ten başka Bağdat ve 
Musul’da bulunan çok kıymetli ve zengin Osmanlı tarihi yapılarından ve o dönemde yazılmış 
eserlerin dil özelliklerini göz önüne koyarak günümüz Türkçesiyle karşılaştırma yaparak farklı 
bir çalışma yapmak yaparak Türkoloji için faydalı bir eser meydana getirilecektir.  

Abstract  

It belongs to the period when the Ottoman Empire dominated the Kirkuk lands; Due to 
insufficient research in terms of Art History of important commercial structures such as 
caravanserais, inns, and bazaars, literature reviews of these structures were made first, and 
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detailed information about these structures was provided to examine the works on site. Kirkuk's 
geography, demographic structure, economy, history and urban development of the city from 
the Ottoman period to the present are discussed. The process from the first Turkish State in the 
history of Kirkuk to the Ottoman Empire was emphasized and the settled Turks in the city 
during the Ottoman Empire were mentioned. Scans were made on commercial life, the 
development of trade was researched and the commercial structures from the beginning to the 
present were examined. The trade structures in Kirkuk were researched and the things to be 
done in line with this study were determined. The commercial structures and regions of the 
Turkish Period were examined, and the development of inns, caravanserais and bazaars were 
discussed in the historical process in line with the determined purpose. The inns in the 
commercial districts were examined in terms of architecture. The architectural and structural 
features of the commercial buildings belonging to the Ottoman period in Kirkuk, their location 
in the city, the restorations made and the original conditions of the buildings were revealed. 
Apart from these, the forms of intervention to the structures in today's conservation 
understanding and the purposes of use of these artifacts today have been evaluated.  

In the study I will do, the place known as Salahiyye district in the Ottoman Period was 
previously known as Kifri. We will talk about historical mosques, bazaars, baths, inns, Kifri's 
Vineyards, Gardens and Water Mills, Living Turkmen Tribes and tombstones in the Salahiyye 
district of Kirkuk. In addition, a useful work for Turcology will be created by making a different 
study by comparing the language features of the works written in that period and the very 
valuable and rich Ottoman historical structures in Baghdad and Mosul, besides Kirkuk.  

During the Ottoman period, Iraq was divided into 3 provinces. These were the Vilayet of 
Baghdad, the Vilayet of Basra and the Vilayet of Mosul. The sanjaks within the Mosul Province 
are Erbil, Sulaymaniyah, Duhok and Kirkuk. The important districts of Kirkuk are Kifri 
(Salahiye), other Turkmen places such as Tuz, Karanaz, Bostamlı, Yengice, Tavuk (Dakuk), 
Beşir, Teze, Leylan, Kızrabat, Hanekin, Mendeli and Talafer. In our study, mostly Ottoman 
artifacts are found in Kirkuk and Kifri (Salahiye) regions today. We can say that in other places, 
historical artifacts belonging to the Ottoman Empire were destroyed and tried to be destroyed. 
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On the Conservation Laws of an Extended KdV and  

Extended KdV-B equations 
Mohanad Alaloush*, Hatice Taskesen** 

 

Abstract 

In this paper, we consider the conservation laws for the extended KdV equation in the form  

ut+auux+buxxx+Ktux=0 

and for the extended KdV-B equation in the form  

ut+auux+buxxx+Ktux+cuxx=0  

where a,b and c are arbitrary constants.  

Conservation laws are of fundamental importance, especially in nonlinear sciences, and they 
indicate that a particular characteristic (such as mass, momentum, or charge) is measurable in 
an isolated physical system as the system evolves over time. 

In the field of differential equations there are many applications of conservation laws. For 
example, using conservation laws Lax proved theorems of global existence. In order to solve 
evolutionary equations, the study of conservation laws of the KdV equation was a milestone in 
the exploration of some techniques including Miura transformation, Lax pair, inverse scattering 
transformation and bi-Hamiltonian structures.  

By using a variational derivative approach, conservation laws for an extended KdV and 
extended KdV-B equations were constructed. The computations to derive multipliers and 
conservation law fluxes are conducted by using a Maple-based package which is called GeM. 

Keywords: Conservation laws, Integrable equations, Extended KdV equation, Extended KdV-
B equation, GeM Package, Multiplier. 
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Ewma Control Charts For Skewed Distributions 

Moustapha Aminou Tukur* 

 

Abstract 

The classic Shewhart control charts are generally used for monitoring the process mean and 
variability in the characteristics of a random quality variable of interest and are based on the 
normality assumptions. For skewed distributions, in order to demonstrate the changes in the 
population, non-symmetric control limits need to be used. Methods such as the Weighted 
Variance (WV), Weighted Standard Deviation (WSD) and Skewness Correction (SC) are used 
with skewed distributions. In this paper, the Skewness Correction method is applied to the 
EWMA chart, and a control limit called Skewness Correction EWMA (SC-EWMA) for skewed 
distributions is proposed. The performances of the newly proposed method are compared and 
contrasted with those of the Weighted Variance EWMA (WV-EWMA), Weighted Standard 
Deviation EWMA (WSD-EWMA) and the classic EWMA control limits based on the degree 
of skewness and varying smoothing parameters. The comparison is made with respect to their 
type-Ι errors by using the Monte Carlo simulation technique with data generated from the 
Weibull distribution. The new method proposed is expected to produce good results and hence 
used as an alternative to the most commonly used method of Weighted Variance. 

Keywords: Skewed Distributions, EWMA Control Charts, WV method, WSD method, SC 
Method 
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Küçük Ve Orta Boy Ceylanlar: Niş Pazarda Yüksek Büyüme Gösteren 
Firmaları Kadın Girişimcilerin Bakış Açısından Keşfetmek. 

Muhammed Ali* 

 

Özet 

"Gazeller" olarak da adlandırılan yüksek büyüme oranlarına sahip firmalar (HGF'ler), Pakistan 
ekonomisinin gelişmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmalar 
Pakistan'daki tüm işletmelerin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır; tarım dışı işgücünün %80'ini 
istihdam eder; ve yıllık GSYİH içindeki payları yaklaşık %40'tır. Pakistan'da kadın girişimciler 
de erkek meslektaşlarıyla birlikte piyasaya katılıyor. Pakistan'ın Dünya Bankası Ülkesi cinsiyet 
profiline göre, Pakistan'daki kadın ve kızların yaşam kalitesi son on yılda iyileşti. Eğitim 
sektörünün gelişmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi ile kadın girişimci kavramı ivme 
kazanmaya başladı. Bu makale, HGF firmalarını keşfetmek için beş gösterge (satış büyümesi, 
çalışan artışı, mutlak büyüme, zaman periyodu, organik ve satın alınan büyüme) kullanmıştır. 
HGF'ler firma yapısı arasındaki ilişki tanımlandıktan sonra, çevresel dinamizm ile stratejik 
duruş araştırıldı. Çalışma, Ravalpindi ve İslamabad'da faaliyet gösteren bayan müşterileri 
hedefleyen bir butik iş pazarında 2017'den 2018'e kadar üç yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Büyüyen Firmalar (HGF'ler), Yapı, Strateji. Çevre Dinamizmi 

 

Small and Medium Gazelles: Exploring high growth firms in Niche Market from the 
perspective of women entrepreneurs. 

High-growth firms (HGFs) also referred to as “gazelles” are playing a critical role in the 
development of Pakistan’s economy. The small and medium firms constitute nearly 90% of all 
the enterprises in Pakistan; employ 80% of the non-agricultural labor force; and their share in 
the annual GDP is 40%, approximately. In Pakistan, women entrepreneurs also joining the 
market alongside their male counterparts. According to the World Bank Country gender profile 
of Pakistan, the quality of life for women and girls in Pakistan has improved in recent decades. 
With the development in the education sector and public awareness the concept of female 
entrepreneurs started to gain momentum. This paper used five indicators (sale growth, increase 
in employees, absolute growth, time-period, organic, and acquired growth) to explore the HGFs 
firms. Once the HGFs were identified the association between firm’s structure, strategic posture 
with environmental dynamism was explored. The study consists of three year period from 2017 
to 2018 in a niche market of boutique business targeting ladies customers operating in 
Rawalpindi and Islamabad.            

Keywords: High-growth Firms (HGFs), Structure, Strategy. Environment Dynamism 
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Müşterilerin Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: 
Bir Halk Sağlığı Kuruluşunda SERVQUAL Yaklaşımının Kullanılması 

Muhammad Ali* 

 

Özet 

Çalışma, Ankara-Türkiye'de faaliyet gösteren bir kamu sağlık kuruluşunda SERVQUAL 
tekniğini (Somut, Güvenilirlik, Duyarlılık, Güvence ve Empati) kullanarak sağlık hizmetlerinin 
beş boyutuyla müşteri memnuniyetini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Veriler, Ankara-Türkiye'de 
faaliyet gösteren kamu sağlık kuruluşundan SERVQUAL tekniği kullanılarak toplanmıştır. Her 
boyut için boşluk puanları, müşterinin sağlık hizmetlerine ilişkin gerçek deneyimleri ve sağlık 
hizmetlerine ilişkin beklentileri temel alınarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, müşterilerin genel 
olarak somut, güvenilirlik, yanıt verebilirlik ve güvence boyutlarından memnun olduklarını 
ortaya koydu. Empati boyutunda ise memnuniyetsizlik tespit edilmiştir. Bu çalışma hizmet 
kalitesinin beş boyutu ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle çalışmanın kapsamı sadece bu beş 
boyutla sınırlıdır. Bu çalışma, SERVQUAL analiz tekniğinin sağlık kuruluşları tarafından, 
müşteri memnuniyetsizliğine neden olan sorunları ortadan kaldırarak sağlık yapılarını 
iyileştirmek için kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Çalışma, hastaların beş boyuttan sadece 
üç boyuttan memnun olduklarını, iki boyutta ise hastaların memnuniyetsizlik gösterdiğini 
buldu. 

Anahtar Kelimeler: SERVQUAL, Müşteri Memnuniyeti, Türk Sağlık Hizmeti, Hasta 
Beklentisi, Güncel Hizmetler, Sağlık Hizmetleri 

 

Assessment of Customer’s Satisfaction with Healthcare: Using the SERVQUAL 
Approach in a Public Healthcare facility. 

Abstract 

The study aims to explore customers’ satisfaction with five dimensions of healthcare services 
using the SERVQUAL technique (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and 
Empathy) in a Public-sector healthcare facility operating in Ankara-Turkey. Data was collected 
from the public healthcare facility operating in Ankara-Turkey using the SERVQUAL 
technique. Gap scores for each dimension were calculated based on the customer’s actual 
experiences of healthcare services and their expectation regarding healthcare services. Results 
revealed that customers are overall satisfied with tangible, reliability, responsiveness, and 
assurance dimensions. Whereas, dissatisfaction was found with the empathy dimension. This 
study was limited to five dimensions of service quality. Therefore, the scope of the study is only 
limited to these five dimensions. This study revealed that the SERVQUAL analysis technique 
can be used by healthcare facilities to improve their healthcare structure by removing the 
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problems that cause the customer’s dissatisfaction. The study found that out of five dimensions 
patients were only satisfied with three dimensions whereas, in two dimensions patients show 
dissatisfaction.  

Keywords: SERVQUAL, Customer’s Satisfaction, Turkish Healthcare, Patients’ Expectation, 
Actual Services, Healthcare Services 
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Application of Fraud Triangle Theory on People Trust Council: A 
Malaysia’ Government Agency 

Muhammad Aiman Awalluddin* 

 

Abstract 

The goal of this study is to empirically investigate the relationship between perceived pressure, 
perceived opportunity, perceived rationalization and fraud tendency in people's trust, at 
individual level in Malaysia. The study adopted case study,  focuses on the Indigenous People’s 
Trust Fund (Majlis Amanah Rakyat, MARA), a trust body that fully supported by Malaysia's 
government. Recently, issue of corporate fraud gained much attention in Malaysia, which 
negatively affect the perception of foreign investors. In Malaysia, several empirical studies had 
been done in an area of fraud, but fraud study in people's trust and organization that linked to 
government is scanty. Using a quantitative method of correlation and multiple regression, from 
177 of respondents, the study uncover that fraud tendency is high in people's trust. This study 
suggest that follow up analysis and fraud control policy needs to be done in Malaysia's 
organization. The study also reveals that perceived opportunity considered as a significant 
variable influencing employee to commit fraud. The outcome of study, in line with past studies 
on true and generalization of “Fraud Triangle Theory” and  has practical implications in terms 
of governance, internal control, fraud control and hiring process of employees.  

Keywords:  Perceived Pressure, Perceived Opportunity, Perceived Rationalization, Corporate 
fraud Tendency, People’s Trust  
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Comparison of Tasawwuf Understanding between Muhammadiyah and 
Nahdhatu’l Ulama. 

Muhammad Akbar Angkasa* 

 

Abstract 

This paper aims to describe the two giant socio-religious organization in Indonesia called 
Muhammadiyah and Nahdatu’l Ulama regarding their understanding about Tasawwuf. The two 
organizations which primarily active in Jawa island and successfully spread their ideology to 
other archipelago gradually, were two social phenomena emerged and expressed of how 
Muslims in Indonesia interpreted Islam/tasawwuf in their own perspective. Muhammadiyah 
known as modernist, on the contrary Nahdatu’l Ulama claimed itself as traditionalist, 
approached the third principle of Islam after aqidah/creed and fiqih/Islamic jurisprudence, the 
tasawwuf/ethic in different way. In general, Muhammadiyah with the idea of purification of 
bid’ah (innovation) attempts to reformulate the spiritual discipline, on the other hand, Nahdatu’l 
Ulama by traditional understanding of Islam inherited from long-time produced Islamic 
heritage, approaches tasawwuf with its tarikats/sufi orders as the creation of Ulama which 
continue the genuine idea of Islam from Prophet (PBUH). This paper, after describing how 
Islam perceived by two movements, will critically evaluates their reflections on tasawwuf 
regarding the shape, approaches and general understanding. 

Keywords: Muhammadiyah, Nahdatu’l Ulama, Tasawwuf, Indonesia 
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CONCEPTUAL STUDY: COMMUNITY-BASED TOURISM IN ISLAMIC 
PERSPECTIVE 

Muhammad Fakhri Al-Kahfi* 

 

Abstract 

The purpose of this study is to suggest a Community Based Tourism concept that combines the 
Maqoshid Syariah concept that can be implemented in Indonesia and other countries with large 
Muslim populations.This research writing method uses descriptive method and literature study 
by collecting supporting data from journals, books, and methods of evaluation of relevant 
products that have been there before. The result of research is expected result which can explain 
the implementation of Islamic Community Based Tourism (ICBT) system. In addition, the 
results of this study become recommendations for tourism management concepts to tourism 
managers so that tourism can be managed properly. This study explains that Indonesia is a 
country that has great tourism potential and requires a good management concept in order to 
have a good impact on the community around tourist areas, one of the best concepts to be 
applied in tourism management is the concept of Community Based Tourism. The results of 
this study offer a new concept, namely Islamic Community Based Tourism, which is the 
implementation of Maqoshid Syariah to the CBT concept considering that Indonesia is a 
country with a large Muslim population that demands that the CBT concept adapt to the welfare 
of society in general. 

Keywords: Tourism Potential, Maqoshid Syariah, Community Based Tourisme, Muslim 
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Thermogravimetric and Kinetic Analysis of Dereköy Lignite under CO2 
Atmosphere 

Mujeeb Babatunde Adetayo*, Furkan Kartal*, Uğur Ozveren*,** 

 

Abstract   

Derekoey is a low calorific Turkish lignite. In general, the gasification process is one of the 
most efficient thermolysis processes for energy recovery from Turkish lignite. In addition to 
energy recovery, the process contributes to carbon emission reduction, especially in CO2 
utilization. Therefore, the thermogravimetric properties of Derekoey CO2 gasification were 
investigated based on its thermal behavior, energy content and reactivity. The test was carried 
out on different sample particle sizes below 20 K/min with a flow rate of 45 ml/min. The 
obtained TGA data were analyzed using the Doyle modeling approach to determine the kinetic 
parameters and validated with additional 5 and 10 K/min test runs using the model-free methods 
of Friedman and Osawa Flynn Wall (OFW). The result gives three stages of weight loss, namely 
drying, pyrolysis and gasification. The pyrolysis and gasification stages showed a positive 
correlation with the volatile matter and solid carbon content as contained in the raw coal. Based 
on the model fitting method, the kinetic analysis revealed a homogeneous second order 
controlled behavior in the pyrolysis phase with the Ea and A values of 85.011 kJ/mol and 
255.8525 s-1, respectively. For the gasification phase, the Avrami 1 model was assumed to be 
rate controlling with Ea and A values of 155.6227 kJ/mol and 423.0491s-1, respectively. 
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Local Governance & Local Democracy Enhancement in Turkey and 
Afghanistan: A Comparative Perspective 

Mustafa Saqib* 

 

Abstract 

Historically Turkey and Afghanistan have had strong centralist administrative systems that 
demonstrate relative institutional flaws at the local level. Afghanistan as a country that was 
emerging from decades of instabilities in post-2001 adopted a new legal framework for its local 
administration under the 2004 Constitution. Likewise, Turkey’s local administrative system has 
applied various reforms under the 1982’s Constitution. Although both countries’ constitutions 
delegate a certain amount of authorities and responsibilities to the sub-national level, local 
administrations are subjected to strong administrative and financial tutelage of central states in 
both countries. In Turkey, local elections matter relatively on the functionality of public 
institutions and local democracy, whereas in Afghanistan, major local authorities still 
representing the central state, and people are unable to claim their rights against the authorities. 
Since Turkey’s experience on modern state-building has had a significant influence on shaping 
the first constitution of Afghanistan, recent reformations provide lessons for this pre-industrial 
country. This paper aims to compare the evolution, structure, and function of the local 
administration system in Turkey and Afghanistan to clarify the question of authority and 
autonomy level for local governance in both countries. The author in this research examines 
constitutional provisions, legislation, and policies regarding the interrelationship of the central 
states and local components to highlight the mechanism of people’s engagement with states and 
offers specific recommendations at the end of this paper.  

Keywords: Turkey, Afghanistan, Centralization, Decentralization, Local Governance 
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OECD Ülkelerinin Yükseköğretim Etkinliğinin VZA Yöntemi 
ile  Karşılaştırılması 

Mustafa Özdemir* 

 

Özet  

Bilginin ve teknolojinin hızla gelişerek yayıldığı küresel dünyada eğitimin önemi her geçen gün 
daha da artmaktadır. Eğitim sürecinin önemli dinamiklerinden olan yükseköğretim kurumları, 
hem ulusal hem de uluslararası boyutta ekonomiyi, bilimi ve sosyo-ekonomik yapıyı 
etkilenmektedir. Ülkelerin gelişmesini her yönde etkileyen ve katkı sağlayan yükseköğretim 
kurumlarının etkinliğinin araştırılması önemli konular arasında yerini almaktadır. Bu 
araştırmada OECD ülkelerinin yükseköğretimdeki etkinliği Veri Zarflama  Analizi (VZA) ile 
ölçülmüştür. VZA yönteminin uygulamasında yükseköğretimdeki eğitmen sayısı, öğrenci 
başına yapılan yüksek öğrenim harcamaları, yükse köğrenimde yapılan Ar-Ge harcamaları girdi 
değişkeni;  yükseköğrenim mezunlarının istihdam oranı ve bilimsel yayın sayısını çıktı 
değişkeni olarak seçilmiştir. Araştırmada bütünlük sağlanması için Dünya Bankası ve OECD 
tarafından en son yayınlanan 2017 verileri kullanılmıştır.  

Analiz sonuçlarında Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Letonya ve ABD 
yükseköğretimde etkin çıkmıştır. Diğer ülkeler etkinlik başarısı gösterememiştir. Farklı 
değişkenler ve güncel verilerin kullanılması araştırmanın özgünlüğünü yansıtmaktadır. 
Çalışmanın, karar vericilere makro ve mikro düzeyde yükseköğretime yönelik politika ve 
strateji belirlenmede destekleyici olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, VZA, Performans, OECD, Etkinlik 

 

Comparison of Higher Education Efficiency in OECD Countries with DEA Method 

Abstract 

In the global world where information and technology are rapidly developing and spreading, 
the importance of education is increasing day by day. Higher education institutions, which are 
one of the important dynamics of the education process, affect the economy, science and socio-
economic structure both nationally and internationally. Researching the efficiency of higher 
education institutions that affect and contribute to the development of countries in every aspect 
is among the important issues. In this study, the efficiency of OECD countries in higher 
education was measured by Data Envelopment Analysis (DEA). In the application of DEA 
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method, the number of instructors in higher education, higher education expenditures per 
student, R&D expenditures in higher education are input variables; The employment rate of 
higher education graduates and the number of scientific publications were chosen as output 
variables. The most recent 2017 data published by the World Bank and OECD were used to 
ensure integrity in the research.  

As a result of the analysis, Estonia, Finland, Greece, Italy, Latvia and the USA were effective 
in higher education. Other countries could not achieve efficiency success. The use of different 
variables and current data reflects the originality of the research. It is expected that the study 
will support decision makers in determining policy and strategy for higher education at macro 
and micro level. 

Keywords: Higher Education, DEA, Performance, OECD, Efficiency 
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The Cultural Elements Of Ottoman Empire In 1850-1900: From Jenny 
White’s Perspective 

Nada Sadeq Hussein Eissa* 

 

Abstract 

The history of the Ottoman Empire is the Cornerstone for the establishment of Modern Turkey. 
In the 19th century, the Ottoman Empire was called the golden age that has a worthy and 
exceptional history as well as superb culture. Turkey has many different cultures that are a 
mixture of various Turkish, and Ottoman elements, which in themselves were carrying on the 
Greco-Roman, Islamic cultures as well as Western culture, and the customs that began with the 
Western Ottoman Empire that continue to the present days. 

This study aims to determine the great history and the most significant cultural elements in the 
Ottoman Empire such as the famous buildings, decorations, furniture, clothes, jewellery, music, 
religion, education, tea and coffee. It specifically investigates how the cultural elements of the 
Ottoman Empire in the periods of 1850 to 1900 had created significant transformations such as 
the great events that change the history of the Ottoman Empire in this particular era. This article 
conducts content analysis on the three best and most prominent novels of Jenny white (The 
Sultan's Seal, The Abyssinian Proof and The Winter Thief) that have wealthy refinement history 
and gleam culture as well in a concise manner. 

Keywords: Jenny white, Ottoman Empire, Culture, History, Elements The Sultan's Seal, The 
Abyssinian Proof and The Winter Thief 
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XVI. Yüzyılda İzvornik Sancağı’nda Gemilerin İnşası 

Nada Trifkovic* 

 

Özet 

İzvornik Sancağı, 1478-1481 yılları arasında kurulmuş ve Macaristan ile sınır bölgesi temsil 
ederek büyük önem taşıyordu. Bir sınır bölgesi olarak İzvornik Sancağı, Mohaç Müharebesine, 
daha doğrusu 1528'de Osmanlıların Budim’i fethine kadar önemini korumuştur. Osmanlılar 
Macaristan topraklarını fethettikten sonra, İzvornik Sancağı’ndaki sınırlar fazla değişmiyordu 
ve Sancak sınır bölgesinin önemini kaybetmiştir. Ancak sınır bölgesinin önemini yitirmesine 
rağmen İzvornik Sancağı, Drina ve Sava nehirleri ile, Osmanlı ordusunun Avrupa seferleri 
sırasında toplandığı önemli bir merkezi temsil eden Belgrad'a bağlı olduğu için, önemli bir 
bölge olmaya devam etmiştir. İzvornik Sancağı’nın Belgrad ile bu bağlantısı, on altıncı yüzyılda 
oradaki iskelelerde gemilerin inşa edildiğine yansımiştır. Bu gemiler Sava ve Drina nehirlerin 
yollarıyla Belgrad’a götürülüyordu. Drina nehri üzerindeki İzvornik’teki iskele ve Sava nehri 
üzerindeki Novi Kalesi'ndeki iskele özellikle önemliydi. Bu makalenin amacı, İzvornik ve Novi 
kalelerindeki tersanelerin ne zaman inşa edildiğini, oradaki gemilerin ne kadar inşa edip 
Belgrada götürüldüğü, İzvornik civarında başka hangi tersanelerin bulunduğunu ve bunların on 
altıncı yüzyıldaki önemini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için araştırma sırasında arşiv 
kaynakları olan tahrir defterleri ile on altıncı yüzyılın ikinci yarısına ait muhime defterleri 
incelenmiştir. Sonuçlar betimsel bir yöntemle sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İzvornik Sancağı, Drina Nehri, Sava Nehri, Novi Kalesi, İzvornik iskele 
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People, Power, and Politics in Mesnevi: A Mirror of Rumi’s Mesnevi in Sarı 
Abdullah Efendi’s Nasîhatü’l-Mülûk 

Nilab Saeedi* 

 

Abstract 

The culture of advising saltans as well as presenting social and political theories and ideas is 
noticeable in different periods of history. Sarı Abdullah Efendi (1584-1660) has written several 
works with his writing talent. The feature known as the commentator of Mesnevi, this hallmark 
has shown itself in most of his writings. He is one of the most well-known intellectuals of the 
seventeenth-century Ottoman period because he was in states’s service for a long time. His 
nasîhatnâme is not only a letter of advice but is a political treatise. Nasîhatü’l-Mülûk can be 
seen as a mirror of Rumi's the famous mystical figure of the thirteenth-century political ideas 
in the appearance of his writings. Sarı Abdullah Efendi has been head-on influenced by Rumi 
and his thoughts and that is how its possible to attest that the political advice and ideas which 
were given in this text all belong to Rumi. 

 

Keywords: Sarı Abdullah Efendi, Rumi, Nasîhatü’l-Mülûk, nasîhatnâme 

 

Özet 

Sosyal ve siyasi teoriler ve fikirler sunmanın yanı sıra saltanlara tavsiye verme kültürü tarihin 
farklı dönemlerinde dikkat çekicidir. Sarı Abdullah Efendi (1584-1660) yazma yeteneği ile 
birçok eser kaleme almıştır. Mesnevi müfessiri olarak bilinen bu özellik, onun yazılarının 
çoğunda kendini göstermiştir. Uzun süre devlet hizmetinde bulunduğu için 17. yüzyıl Osmanlı 
döneminin en tanınmış aydınlarından biridir. Onun nasîhatnâmesi sadece bir nasihat değil, 
siyasî bir risaledir. Nasîhatü'l-Mülûk, yazılarının görünümünde on üçüncü yüzyıl siyasi 
fikirlerinin ünlü tasavvufi şahsiyeti Mevlana'nın bir aynası olarak görülebilir. Sarı Abdullah 
Efendi, Mevlânâ'dan ve onun düşüncelerinden doğrudan etkilenmiş olup, bu metinde verilen 
siyasî tavsiye ve fikirlerin tamamının Mevlânâ'ya ait olduğunu bu şekilde tasdik etmek 
mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Sarı Abdullah Efendi, Mevlana, Nasîhatü’l-Mülûk, nasîhatnâme 
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“Şâhnâme-i Süleymani” Fethullah Ârifî Çelebi’nin Şehnâmesi’ni sınıflandırmak 

Nilab Saeedi* 

 

Özet 

Fethullah Ârifî Çelebi’nin kaleminden çıkan Şehnâme-i Al-i Osman Kanuni Sultan Süleyman 
dönemide kurulmuş olan Şehnâmecilik kurumuna ait ilk Şehnâme tarzı eserdir. Bu kurum Ârifî 
ile gelişmiş ve yaklaşık 50 sene devam etmiştir. 50 sene boyunca 15’e yakın eserler bu 
kurumdan çıkmıştır. Fakat ilk örneği olarak bilinen Şehnâme-i Al-i Osman hem edebiyat 
bakımından hem anlattığı olaylar bakımından diğer eserlere göre daha zengindir. Fakat 
maalesef tarihçilerin veya edebiyatçıların araştırmalarında  çok rağbet görmemiştir. Bu tarz 
eserleri belli bir sınıfa koymak güç bir iştir. Manzum olarak yazılan fakat tarihi olayları konu 
ettiği için her iki sınıf arasında bir yeri kapsamaktadır. Ârifî’nin kişisel anlayışı eseri anlamayı 
kolaylaştırıyor. Sefevi ve Osmanlı rekâbeti  eser boyunca göstermiştir. Fakat hayatı kesin 
bilinmeyen şair birçok tartışmanın açılmasına neden olmuştur. Bu araştırmada Ârifî’nin 
hayatına ışık tutarak eserin nedenlerine ve hangi sınıfa ait olduğunu dair tespitler ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.Bu çalışmanın ışığında bu değerli şehnamenin, Türkiye sınırları içinde 
daha önce araştırmacılar tarafından bilinmeyen nüshası tanıtılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şehnâmecilik, Ârifî, Edebiyat, Tarih, Kanuni Sultan Süleyman 
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Çölleşme ve Halk Sağlığı 
Noor Hussein Noor Noor* 

Özet 

Dünya'nın kara yüzeyinin yaklaşık yarısı (50 milyon km2) kuru topraklardır. Küresel ısınmaya 
bağlı olarak artan çölleşme ise bu toprakların kullanılabilirliğini giderek azaltmaktadır. Bu 
kurak topraklar dünyanın en fakir ülkelerinin bazılarını kapsar. Kuraklık doğrudan halk 
sağlığını etkileyen olumsuz etkilere sahiptir. Ayrıca fakirliği artırıcı rolüyle de bu sağlık 
sorunlarını ağırlaştırır. Çölleşme etkisi ise bu bölgelerden kitlesel göçlere yol açma riski 
yaratmaktadır. Bu döngünün  ürettiği ekonomik sorunlar milyonlarca insanı etkilemekte ve 
aslında politik gibi görünen iç ve dış çatışmalar yaşanmaktadır. Oysa özünde bu ekonomik 
sorunların, doğrudan çevre krizinden beslendiği açıktır. Bu çalışma, yazarın yüksek lisans 
seminer sunumunun verilerine dayanmaktadır. Dünyada çölleşme etkisinin yarattığı sorunları 
genel perspektifle değerlendirmeyi konu edinmektedir. Sorunun odak noktalarını çarpıcı 
örneklerle sergilenmeyi amaçlamaktadır. Pandemi koşullarının baskısı nedeniyle literaturün, 
uluslararası kuruluşların resmi raporlarının ve basına yansımış verilerin taraması ile 
oluşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çölleşme, Sağlık, Kamu, Çevre, Yoksulluk 

 

Desertification and Public Health 

Abstract 

About half of the Earth's land surface (50 million km2) is dry land. Desertification due to global 
warming decreases the usability of these lands. These arid lands cover some of the poorest 
countries in the world. Drought has negative effects that directly affect public health. In 
addition, it aggravates these health problems with its role in increasing poverty. Desertification 
effect creates the risk of causing mass migration from these regions. The economic problems 
produced by this cycle affect millions of people, and in fact, seemingly political internal and 
external conflicts are experienced. However, in essence, it is clear that these economic problems 
are directly fed by the environmental crisis. This study is based on the data of the author's 
master’s program seminar presentation. İt focuses on evaluating the problems caused by the 
effect of desertification in the world with a general perspective. It aims to show the focal points 
of the problem with striking examples. It will be created by scanning the literature, official 
reports of international organizations and data reflected in the press due to the pressure of 
pandemic conditions. 

Keywords: Decertification, Health, Public, Environment, Poverty 
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Rahmatan Lil-‘Alamin: The Concept and Its Practices in Malaysia 
Norain Binti Azlan* 

Mehmet Efe* 

  

Abstract  

The concept of Rahmatan Lil-‘Alamin is predominantly derived from Surah al-Anbiya’ verse 
107, where it is attributed to the Prophet Muhammad (PBUH) as a mercy for all, the. This 
concept also then developed and debated in the context of human relations as well as social 
interaction. It also illustrates that Islam is a universal religion, which brings peace, love, 
tolerance, and calls to goodness. In May 2018, to maintain unity and harmony in Malaysia’s 
new government introduced a new concept called “Negara Rahmah” (literally: Nation Of 
Mercy). This concept is adopted as the government policy by Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa, 
a Minister of Religion in the Prime Minister’s Department (Religion). However, this concept 
has been misconstrued, and it has been a frequently discussed point of contention when it comes 
to comprehending it. Thus, this study’s method is based on the content analysis conducted 
through Quranic verses related to Rahmatan Lil-‘Alamin by observing Muslim scholars’ 
interpretation of the concept and evaluating its practice in Malaysia. After conducting this 
research, we discovered numerous issues and challenges since this policy was implemented. 
Thus, to ensure that the concept of Rahmatan Lil-‘Alamin can maintain the country’s unity and 
harmony, it should be understood within the framework of the Qur’an and Sunnah. Secondly, 
the government should protect Islam according to federal law, and lastly society should be 
tolerant and maintain religious sense among them.  

Keywords: ‘Negara Rahmah’, Rahmatan lil-Alamin, Mercy, Qur’an, Malaysia & Islam 
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Revolution And Political Stability: The Perception And Influence of 
Pakatan Harapan (PH) In The Political Landscape of Malaysia 

Nur Atika Hairi* 

 

Abstract  

2015 was a very shocking year for Malaysians but not impossible in politics. Pakatan Harapan 
(PH) replaces Pakatan Rakyat (PR) which has been built since 2008. History was made in 
Pakatan Rakyat (PR) when it was able to break the record of Barisan Nasional which always 
won the majority in the Malaysian General Election. To maintain the history and mission of 
Pakatan Rakyat (PR), Pakatan Harapan (PH) was formed. Various challenges faced by Pakatan 
Harapan (PH) in stabilizing their position. The Sarawak, Sg Besar and Kuala Kangsar elections 
are the preliminary measures before the 2018 general election. The memorandum of 
understanding is an initial initiative by Pakatan Harapan in forming their agreement. The 
agreement was strengthened by thorough discussions in the Alternative Budget, the distribution 
of seats and the selection of candidates for the Prime Minister and his deputies. 

Keywords: Pakatan Harapan; Pakatan Rakyat; General Election; Agreement; Memorandum 
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Covid-19 Salgının Eğitimde Dijitalleşme Üzerine Etkisi 
Nurhayat Çelebi* 

Nefise Kübra Çelik** 

 

Özet  

Bu çalışma, Covid-19 salgınının eğitim alanında salgınla mücadele kapsamında dijitalleşmenin 
eğitim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma, doküman incelemesine dayanmaktadır. 
Küreselleşen dünyada meydana gelen ve birçok ülkeyi derinden sarsan Covid-19 (Korona 
virüs) salgını insan yaşamını önemli ölçüde etkilemiştir. Çin’ in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
salgın, farklı alanlarda bazı aksaklıklara neden olduğu gibi eğitim alanında da aksaklık ve 
farklılaşmaya neden olmuştur.   Milli Eğitim Bakanlığı,  salgınla mücadele kapsamında uzaktan 
eğitime yönelik stratejiler geliştirmiştir.  Başta merkezi hükümet olmakla beraber bütün karar 
vericiler salgının yayılım hızını azaltmak ve önüne geçmek için bazı önlemler almıştır. Eğitim 
alanında alınan ve bütün paydaşları etkileyen kararlardan bir tanesi 16 Mart 2019 tarihinde yüz 
yüze eğitime ara verilerek 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesi olmuştur. Bu 
kararla birlikte MEB, uzaktan eğitim gerçekleştirmek için dijital platform olan Eğitim Bilişim 
Ağı’nın (EBA) alt yapısını güçlendirmiştir. Aynı zamanda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT) ile birlikte çalışmıştır.  Bu süreçte öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler 
dijitalleşen eğitime ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Ancak bu durum yeni teknolojilere 
uyum problemlerini birlikte getirmiştir. Bu çalışmada eldeki veriler doğrultusunda  Covid-19 
salgınının biteceği tarih tam olarak bilinmemekle birlikte bittikten sonra da başta eğitim olmak 
üzere bütün alanlarda değişimin sürdürüleceği ve ülkelerin bu salgına göre kalıcı önlem alma 
zorunlulukları ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Dijital teknolojiler, Eğitimde dijitalleşme, Uzaktan eğitim, Covid-19 

 

Effect of Covid-19 Epidemic on Digitalization in Education 

Abstract 

In this study, the effects of digitalization on education were examined within the scope of 
combating the Covid-19 epidemic in the field of education. The research is based on document 
review. The Covid-19 (Corona virus) epidemic, which has occurred in the globalizing world 
and has affected many countries, has significantly affected human life. The epidemic that 
emerged in Wuhan, China, caused some disruptions in different areas, as well as disruption and 
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differentiation in the field of education. The Ministry of Nation Education has developed 
strategies for distance education within the scope of combating the epidemic. All decision 
makers, especially the central government, have taken some measures to reduce and prevent 
the spread of the epidemic. One of the decisions taken in the field of education and affecting all 
stakeholders was the suspension of face-to-face education on March 16, 2019, and the transition 
to distance education as of March 23. With this decision, the Ministry of National Education 
strengthened the infrastructure of the Education Information Network (EBA), which is a digital 
platform to carry out distance education. It also worked with the Turkish Radio and Television 
Corporation (TRT). In this process, teachers, school administrators, students and parents had to 
keep up with digitalized education. However, this situation has brought with it problems of 
adaptation to new technologies. Although the date when the Covid-19 epidemic will end is not 
known exactly, it is predicted that it will continue to affect all areas, especially education, even 
after it is over. 

Keywords: Digital Technologies, Digitalization in Education, Distance Learning, Covid-19 
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The Relevance of Artificial Intelligence In Healthcare Sectors: A Systematic 
Review Using PRISMA Guidelines 

Nur Nabilah Mohamed* 

Abstract 
Over the past few years, artificial intelligence has arrived in the healthcare sector.  Artificial 
intelligence defined as computing technologies that resemble processes associated with human 
personal information such as reasoning, learning and adaptation, sensory understanding and 
interaction. The rising of artificial intelligence has been breaking grounds in the healthcare 
sector by assisting doctors, hospitals, pharmacy companies and others in tackling practical 
challenges. Thus, a number of the company focuses on implementing artificial intelligence in 
the healthcare sectors. This study also investigates the concept of artificial intelligence and how 
the achievement or adaptability of AI in healthcare sectors.  

In identifying the aim of this article, systematic review literature or meta-analyses using 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) guidelines 
applied in getting the results. The elements of criteria were (i) obtained through databases such 
as Google Scholar and Pub Med (ii) publication date from the years of 2010 until 2021, (iii) 
literature types specific on journal only, (iv) written in English, (v) and reporting in the full text 
of each review was checked based on certain PRISMA checklist items. 

Keywords: Artificial İntelligence, Systematic Literature Review, Healthcare Sector 
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The Resilience of International Students to Study during Covid-19 
Outbreak (A Case Study in Adana) 

Nurfitri Zainal Abidin* 

Winda Trimelia Utami** 

Sunarto*** 

  

Abstract 

This study aims to see how international students respond and the problems they face during 
the Covid-19 outbreak and how they can overcome these problems. This type of research is a 
case study with a qualitative approach. The informants of this research are international students 
who are currently studying at Cukurova University, Adana, Turkey. The technique of collecting 
data is done through observation, interviews, and documentation. After the data is collected, 
the next stage is the data analysis process using Miles and Huberman's analysis techniques, 
consisting of data reduction, data presentation, and concluding the data obtained during the 
study. Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) Students show a positive 
and negative response and enjoy online learning from the Turkish language class to the lecture 
because it is more flexible and can be done anywhere, (2) The problems faced by international 
students are the lack of practice in the Turkish language during the pandemic, so they could not 
fully understand the explanation from the lecturer during lectures, (3) There are several ways 
international students overcome these difficulties, such as re-watching recorded lessons and 
reading several articles and textbooks in English. It is recommended that in the future after the 
Covid-19 pandemic is over, online and face-to-face learning can be combined (blended 
learning). 

Keywords: Resilience, İnternational Students, Covid-19 Outbreak, Online Learning 

 

Özet  

Bu çalışma, uluslararası öğrencilerin Covid-19 salgını sırasında nasıl tepki verdiklerini ve 
karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları nasıl aşabileceklerini görmeyi amaçlamaktadır. Bu 
araştırma türü nitel bir yaklaşıma sahip bir durum çalışmasıdır. Bu araştırmanın bilgi 
kaynakları, Adana Çukurova Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan uluslararası 
öğrencilerdir. Veri toplama tekniği gözlem, görüşme ve dokümantasyon yoluyla yapılır. Veriler 
toplandıktan sonraki aşama, Miles ve Huberman'ın analiz teknikleri kullanılarak veri 

                                                             
* Mersin University, Curriculum and Instruction, Master Program Student 
** Cukurova University, Pre-School Education, Master Program Student 
*** Anadolu University, Education Management, Master Program Student 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |159 
 

 
indirgeme, veri sunumu ve çalışma sırasında elde edilen verilerin sonuçlandırılmasından oluşan 
veri analiz sürecidir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak, şu sonuca varılabilir: (1) 
Öğrenciler olumlu ve olumsuz tepkiler veriyor ve daha esnek olduğu ve her yerde yapılabildiği 
için Türkçe dersinden derse çevrimiçi öğrenmenin tadını çıkarıyor, (2) Uluslararası öğrencilerin 
karşılaştığı sorunlar, pandemi sırasında Türkçe dil pratiğinin olmaması, bu nedenle dersler 
sırasında öğretim görevlisinin açıklamasını tam olarak anlayamamalarıdır, (3) Uluslararası 
öğrencilerin bu zorlukların üstesinden gelmenin birkaç yolu vardır, örneğin yeniden izlemek 
gibi Kayıtlı dersler ve İngilizce birkaç makale ve ders kitabı okumak. Gelecekte Covid-19 
pandemisi bittikten sonra çevrimiçi ve yüz yüze öğrenmenin birleştirilebileceği (harmanlanmış 
öğrenme) önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık, Uluslararası Öğrenciler, Covid-19 Salgını, Çevrimiçi 
Öğrenme 
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Hümik Maddelerin Oksisol Topraklarda Fosfor Yarayışlığı Üzerindeki 
Etkinliği 

Nurul Azizah Zahraeni* 

Özet 

Hümik maddeler organik maddenin ekstraksiyonu olup, Al'i organo-mineral hale getirebilecek 
fonksiyonel bileşikler içermekte. Hümik maddeler kullanılarak zaman, maliyet ve organik 
madde miktarı açısından daha verimli olabilmektedir. Amacı, Doğu Luwu, Endonezya'dan 
Oxisol üzerinde farklı kaynaklardan ve dozlardan gelen hümik maddelerin fosfor mevcudiyeti 
üzerindeki etkisini bilmektir. Araştırma, Ekim 2017'den Mart 2018'e kadar Hasanuddin 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneysel Çiftlikte gerçekleştirilmiştir. Toprak örnekleri 
Hasanuddin Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Kimyasal Toprak Verimliliği 
Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Oksisol örnekleri Doğu Luwu, Malili, Ussu Köyü'nden 
alınmıştir. Bu araştırma randomize gruplu deneysel desen kullanmıştır. Uygulamalar linyit 300 
ppm (H1), linyit 600 ppm (H2), linyit 900 ppm (H3), saman kompostu 300 ppm (H4), saman 
kompostu 600 ppm (H5), saman kompostu 900 ppm (H6)'dan oluşmuştur. Topralara uygulanan 
900 ppm (H6) saman kompostunun en etkili olduğunu göstermiştir. Bitki boyu, yaprak sayısı 
ve kuru madde ağırlığından bakıldığında en iyi tedaviye rağmen bitki büyümesi için etkili 
değildir, tüm bitkiler fosfor noksanlığı belirtileri göstermiştir. Sonuç, işlemlerden sonra P 
yarayışliği ve diğer Oxisol'ün kimyasal özellikleri hala düşük olarak sınıflandırılmiş, dolaysıyla 
bitkiler iyi büyümemiştir. Oxisol'ün kimyasal özelliklerini sabitlemek için 900 ppm'nin 
üzerinde hümik madde dozuna gerek olduğunu önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endonezya, Oksisol, Hümik maddeler, Fosfor Yarayışlılığı 

Abstract 

Humic substances are the extraction of organic matter and contain functional compounds that 
can make Al organo-mineral. By using humic substances, it can be more efficient in terms of 
time, cost and amount of organic matter. Its purpose is to know the effect of humic substances 
from different sources and doses on phosphorus availability on Oxisol from East Luwu, 
Indonesia. The research was carried out at Hasanuddin University Faculty of Agriculture 
Experimental Farm from October 2017 to March 2018. Soil samples were analyzed at 
Hasanuddin University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science, Chemical Soil 
Fertility Laboratory. Oxysol samples were obtained from Ussu Village, East Luwu, Malili. This 
research used a randomized group experimental design. Applications consisted of lignite 300 
ppm (H1), lignite 600 ppm (H2), lignite 900 ppm (H3), straw compost 300 ppm (H4), straw 
compost 600 ppm (H5), straw compost 900 ppm (H6). It has been shown that 900 ppm (H6) 
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straw compost applied to soils is most effective. Considering the plant height, number of leaves 
and weight of dry matter, it is not effective for plant growth despite the best treatment, all plants 
showed signs of phosphorus deficiency. The result was that the P availability and chemical 
properties of other Oxisol were still classified as low after treatments, so the plants did not grow 
well. It has been suggested that a HS dose of over 900 ppm is required to stabilize the chemical 
properties of Oxisol. 

Keywords: Indonesia, Oxisol, Humic substances, Phosphorus Availability 
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Using Nano-fluid as a working heat transfer fluids in parabolic trough 
(PTS) solar collectors system: A Review 

O. Alhadethi* 

S. Alhusaini** 

 

Abstract 

Electric generation by using the parabolic trough system solar power plants have an especially 
important and it development day by day quickly. parabolic trough system solar collectors are 
large U-shaped mirrors, these parabolic trough system solar collectors are connected by a long 
receiver tube (filled with haet transfer working fluid) and exposed to solar radiation during the 
day. haet transfer working fluids considered a key component of the parabolic trough system 
solar collectors. Selections of desirable heat transfer working fluid for solar radition absorption 
are of vital importance, Nanofluid is a new generation of heat transfer fluid because it has high 
thermophysical properties, it is a dilute liquid consist of nano-particle smaller than 100 nm. 
Dissolved in a base fluid. In this study, an overview of a nanofluid preparation, and the various 
ways used to study the thermophysical properties of the nanofluid. Thermophysical properties 
and heat transfer characteristics including thermal conductivity are studied. Different 
applications of the nanofluid areas like automotive, military applications, cooling of 
microchips, drug delivery, etc. are debated. 

Keyword : Parabolic Trough System, Haet Transfer Working Fluid, Nanofluid, Thermal 
Conductivity. 
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Karşılaştırmalı Trafık Atama Teknikleri ile Ulaşım  

Şebeke Performans Analizi 
Obaidullah Khpalwak* 

 

Özeti 

Trafik Ataması, Ulaşım modellerinin son ve dördüncü adımıdır. Trafik atama her sürücünün 
veya kullanıcının başlangıç-varış için en kısa seyahat süresi veya mesafesini sahip olan yolu 
kullanmak istediği bir ulaşım şebekesinde trafik atama veya dağıtma işlemidir. 

Yapılacak olan bu çalışma ile farklı trafik atama teknikleri ve metodları kullanılarak, test ulaşım 
şebekesi örnek olay incelemesi üzerinden, karşılaştırmalı seyahat süresi şebeke güvenilirlik 
performans analizi yapılacaktır. En kısa yol algoritmaları da kullanılarak yapılacak 
çalışmalarda, kent şebekesine ait kapasite sorunu yaşayacak linkler ve güzergâhlar belirlenerek, 
iyileştirmelere dönük gerekli uygulama önerilerinde bulunulabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Trafik Ataması, Ulaşım Şebekeleri, En Kısa Yol Algoritmaları, Talep Ve 
Güvenilirlik Analizleri 
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İsrail ve Filistin Sorununa Yönelik Türk Dış Politikasının Belirleyicileri, 
Çıkar ve Umut Dengesi 
Omar Abobakr Mashaabi* 

 

Özet 

Türkiye-İsrail ilişkileri 1949 yılından beri var olan ve stratejik ortaklığa ulaşan yakın ilişkiler 
dönemlerinden geçmiş, ancak çoğu zaman gergin ve istenilenden daha kötüye gitmek üzereydi. 
Makale, ilişkilerin ilk kökenlerini ve iki tarafın davranışlarını neyin şekillendirdiğini ve 
karakterize ettiğini bulmaya çalışıyor. Filistin sorunu, özellikle son yirmi yıldır Türkiye'nin yeni 
dış politika söyleminde önemli bir yer işgal etmekte ve Türkiye'yi bölgedeki ana oyunculardan 
biri haline getirmekte ve Filistin sorununun çözümüne katkıda bulunmaktadır. Makalede 
ağırlıklı olarak Türk dış politikasının İsrail ve Filistin meselesine yönelik temel 
belirleyicilerinin neler olduğu ve Ankara'nın buna göre kararlarını nasıl verdiği sorulmaktadır. 
Ağırlıklı olarak ikincil verilere dayanan ve neoliberal teori anlayışını kullanan makale, 
Türkiye'nin ulusal çıkarlarının, bölgesel rol hırsının ve Filistin sorununu barışçıl yollarla çözme 
ve güvensizlik devletini sona erdirme konusundaki ciddi iradesinin Türkiye'nin değişiminde 
önemli bir rol oynadığını savunuyor. Ankara'nın duruşu. Nitel yorumlayıcı yöntem rehber 
olarak benimsenmiştir. Farklı bakış açılarına sahip Arapça ve İngilizce makaleler, kitaplar ve 
web siteleri, tartışmayı desteklemek için bilgi toplamak için revize edildi. Türkçenin akıcı 
olmaması nedeniyle Türkçe kaynaklar incelenmemiş, Türkçeye çevrilmiş kitaplar kaynak 
olarak kabul edilmiştir. Neoliberal teori, mevcut ilişkileri açıklayabilecek en uygun anlayış 
olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çıkarlar, İsrail, Bölgesel Liderlik, Dış Politika, Filistin Sorunu 

 

Determinants of the Turkish Foreign Policy towards Israel and the Palestinian issue, a 
Balance between Interest and Hope 

Abstract 

The Turkish-Israeli relations have been exist since 1949 and went through periods of close 
relations reaching the strategic partnership but were tense in many times and about to go worse 
than wanted. The paper tries to trace back the first origins of the relations and what shapes and 
characterises the two sides' behaviour. The Palestinian issue has occupied significant position 
in the Turkish new foreign policy discourse especially for the last twenty years making Turkey 
one of the main players in the region and contributors to the Palestinian question settlement. 
The paper mainly addresses the question what are the main determinants of the Turkish 
foreign policy towards Israel and the Palestinian issue and how Ankara makes its 
decisions accordingly. Based mainly on secondary data and using the neoliberal theory 
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understanding, the paper argues that Turkey's national interest, ambition of a regional role as 
well as the serious will to resolve the Palestinian issue peacefully and end the insecurity state 
played a significant role in the change of Ankara's stances.  The qualitative interpretivist method 
was adopted as a guide. Arabic and English articles, books and websites with different 
perspectives were revised to collect information to support the discussion. Due to the lack of 
fluent Turkish language, Turkish sources were not studied, but Turkish translated books were 
considered as references. The neoliberal theory might be the most suitable understanding able 
to explain the current relations. 

*** 

  



166 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 
 

Afganistan’da Çocuk Tiyatrosu Ve Kukla Tiyatrosu 

Omıd Ahmad Adrak* 

Özet 

Afgan tiyatrosuyla ilgili çoğu kitap ve makale Farsça yazılmıştır. Afganistan’da okul tiyatrosu 
ve kukla tiyatrosuyla ilgili Türkçe veya İngilizce kaynak yoktur. Bu makalede, Afganistan 
tiyatrosunun tarihi, Rusya'daki tiyatro tiyatrosunun tarihi ve Afganistan’ın Rusya 
egemenliğinde olduğu dönemler tiyatro durumu, Afganistan'daki okul ve üniversitelerde kukla 
tiyatrosunun kökenleri tartışılmaktadır. Gruplar ve etkili isimleri tanımak ve siyasi durumu 
bilmek için gelişmeler takip edilmelidir. Bu makalede, okul tiyatrosunun ve kukla tiyatrosunun 
durumunu bilmek siyasi gelişmelerle ilgilidir. Rus Devrimi'ne karşı savaştan sonraki siyasi ve 
toplumsal krizden çıkış yolu, okul tiyatrosunun etkinliği ile ilgilidir. Yazar, ayrıca Afgan 
toplumunun sorunlarının okul ve kukla tiyatrosu aracılığıyla çözülmesinin önemini vurguluyor. 
Son olarak, yönetimi güçlendirmek için tiyatro tiyatrosunun liderliğini ve hayatta kalmasını 
Afgan okulları için isteğe bağlı bir tema olarak önermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Afganistan, Tiyatro, Kukla Tiyatrosu, Çocuk Tiyatrosu 

 

Abstract 

The majority of books and articles regarding Afghan theater are in Persian. In Afghanistan, 
there is no Turkish or English source on school theater or puppet theater. The origin of puppet 
theater in schools and universities in Afghanistan, as well as the history of theater theater in 
Russia and the theater situation in Afghanistan during the Russian-dominated period, are 
discussed in this article and groups and influential people are mentioned and introduced. This 
article examines current political developments in order to assess the state of school theater and 
puppet theater. The effectiveness of the school theater is linked to the way out of the political 
and social crisis that followed the fight against the Russian Revolution. The necessity of using 
school and puppet theater to solve Afghan society's problems is also emphasized by the author. 
Finally, it offers theatrical theater leadership and survival as an optional theme for Afghan 
schools in order to improve government. 

Keywords: Afghanistan, Theater, Puppet Theater, Children's Theater 

*** 

 

  

                                                             
* Haliç Üniversitesi Tiyatro Yüksek Lisans Öğrencisi 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |167 
 

 
 

Eğitsel Oyunların, Matematik Dersi Çarpma İşlemi Konusunda 4. Sınıf 
Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi 

(Tez Önerisi) 
Osama Alkahlout * 

Özet 

Bazı çalışmalar, modern öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısının artmasına katkıda 
bulunduğunu ve eğitsel oyunların öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine ve başarılarını 
artırmalarına olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu çalışma, eğitsel oyunların 
4. sınıf matematik dersi öğrencilerinin çarpma işlemi konusunda matematiksel düşünme 
becerilerinin geliştirilmesine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada karma 
(nitel/nicel) yöntemden yararlanılmaktadır. Nitel bölümde ise eğitsel oyunlar ve matematiksel 
düşünme becerileri ile ilgili teorik literatürü ve önceki çalışmaları incelenmektedir ve betimsel 
yöntem kullanılmaktadır. Araştırmanın nicel kısmında ise sontest denkleştirilmiş kontrol gruplu 
yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul'daki Al-Fanar 
okulu'nda 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan iki grup oluşturulacak. Deney Grubu: Eğitsel oyunlar 
yöntemine göre 4. sınıf için çarpma işlemi konusunu öğrenecek olan öğrenci grubudur. Kontrol 
Grubu: Geleneksel yönteme göre 4. sınıf için çarpma işlemi konusunu öğrenecek olan öğrenci 
grubudur. Araştırma süreci sonunda da deney ve kontrol grubu öğrencilerine testleri 
uygulanmaktadır. Bu çalışmada, araştırmacı görsel düşünme becerisi ölçme testi ve sembollerle 
ifade becerisi ölçme testi bir çalışma aracı olarak kullanacaktır. Test soruları çoktan seçmeli 
olacaktır. Her testi sorularının sayısı yaklaşık 12 kadar olacak. Test soruların için bu alandaki 
uzmanları danışılacaktır. Bundan sonra, verileri toplanacak ve araştırmanın nicel verileri analiz 
etmek için SPSS testleri kullanılacaktır. Sonuçları analiz edilecek, ilgili çalışmalarla 
karşılaştırılacak, uygun öneriler yazılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyunları, Matematiksel Düşünme Becerileri, Matematik, İlkokul, 
Çarpma İşlemi 

 

The Effect of Educational Games on the Development of Mathematical Thinking Skills 
of 4th Grade Students on Multiplication in Mathematics Lesson (Thesis proposal) 

Abstract 

Some studies have shown that modern teaching methods contribute to the increase of student 
achievement and that educational games have a positive effect on improving students' skills and 
increasing their achievement. Therefore, this study aims to determine the effect of educational 
games on the development of mathematical thinking skills of 4th grade mathematics students 
about multiplication. Mixed (qualitative/quantitative) method is used in the research. In the 
qualitative part, the theoretical literature and previous studies on educational games and 
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mathematical thinking skills are examined and the descriptive method is used. In the 
quantitative part of the study, the quasi-experimental design with the posttest balanced control 
group was preferred. The study group of the research will be formed by two groups consisting 
of 4th grade students at Al-Fanar school in Istanbul. Experimental Group: It is the group of 
students who will learn the subject of multiplication for the 4th grade according to the 
educational games method. Control Group: It is the group of students who will learn the subject 
of multiplication for the 4th grade according to the traditional method. At the end of the research 
process, the tests are applied to the experimental and control group students. In this study, the 
researcher will use the visual thinking skill measurement test and the symbol expression skill 
test as a study tool. The test questions will be multiple choice. The number of questions in each 
test will be up to about 12. Experts in this field will be consulted for test questions. After that, 
data will be collected and SPSS tests will be used to analyze the quantitative data of the 
research. The results will be analyzed, compared with the relevant studies, and appropriate 
recommendations will be written. 

Keywords: Educational Games, Mathematical Thinking Skills, Mathematics, Primary School, 
Multiplication 
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Cotton Covered Dual Core-Spun Yarn Performance Evaluation For The 
Winding Process 

Osman Babaarslan* 

Md Abul Shahid* 

Fatma B. Doğan** 

 

Abstract 

Denim fabric has always been well accepted due to its durability and fashionable appearance. 
To make the denim fabric more comfortable, a new generation of dual core-spun composite 
yarn was produced, which has good elasticity and dimensional stability. A good quality control 
system is always used in the spinning process, for producing yarn from fiber and winding is the 
final quality control process to get high-quality yarn, where different faults or defects are 
removed by autoconer. In this study, quality improvement due to autoconer from ring bobbin 
to the cone of two different yarns with 18/1 and 16/1 Ne linear density was analyzed. Here, 
cotton was used as the sheath fiber, and polytrimethylene terephthalate and elastane were used 
as the core components. Linear density, strength, elongation unevenness, and hairiness of ring 
bobbin yarns and cone yarns were tested by the standard method, and statistical analysis had 
done afterward using SPSS. The strength and hairiness of dual core-spun yarn reduced after the 
winding process, whereas unevenness and elongation increased.  According to the statistical 
test, there was no significant difference (α = 0.05) in the evaluated performance except yarn 
unevenness.     

Keywords: Dual Core-Spun Yarn, Yarn Performance, Ring Bobbin Yarn, Cone Yarn, Winding 
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Turkey: Dıscover The Potentıal Campaıgn As Turkey’s Natıon Brandıng 
An Overview through Digital Media as Promotion Tools 

Raesita R. Rosadi* 

S. Ikom* 

Abstract 

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 
communicate a nation brands that will attract business, tourism, and investment. Turkey is one 
of many countries that have been started a nation branding campaign that called ‘Turkey: 
Discover the Potential’ in 2014. Head of Turkey Exporters Assembly (TIM) Mehmet 
Büyükekşi stated that, Discover the Potential is an offer to the whole world, to come and 
discover the potential in the country. This study will analyze ‘Turkey: Discover the Potential 
Campaign’ that has been communicated through digital media; website, Facebook, Instagram, 
Twitter, and LinkedIn. This study then describe the digital media channels that has been used 
and optimization efforts that can be carried out by the ‘Turkey: Discover the Potential 
Campaign’ team in terms of content and technical use of the campaign media. ‘Turkey: 
Discover the Potential Campaign’ has seen this opportunity to spread the messages to the whole 
world through digital media. Using every digital media platforms that is available, website, 
Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. An important thing that is missed from this 
campaign is that, each social media platforms has their own characteristics and specialization. 
As for Turkey, this campaign can be a tools to communicate and promote national products, 
increase the number of exported products, and invite potential investors to invest and do 
business in the country. 

Keywords: Nation Branding, Discover the Potential, Digital Media, Channel, Campaign 

Özet 

Ulus Markalaşma, ülkeler için markalaşma yoluyla dünyadaki diğer ülkelerden farklılaşma ve 
benzersizlik yaratmalarının bir yoludur. İş, turizm ve yatırımı çekecek bir ülke markasını 
iletişim kurmak için bir Halkla İlişkilerin kampanyası yapılabilmektedir. Türkiye, 2014 yılında 
‘Türkiye: Potansiyeli Keşfet’ adlı bir ulus markalaşma kampanyası başlatan birçok ülkeden 
biridir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Potansiyeli Keşfet'in 
bir ülkeye gelmek ve ülkedeki potansiyeli keşfetmek için tüm dünyaya bir teklif olduğunu 
söylemektedir. Bu çalışma dijital medya aracılığıyla ; web sitesi, Facebook, Instagram, Twitter 
ve LinkedIn iletilmiş olan  ‘Türkiye ; Potansiyel Kampanyasını keşfedin’I analiz edecektir. Bu 
çalışma daha sonra ‘Türkiye: Potansiyel Kampanyayı Keşfedin’ ekibi tarafından kampanya 
medyasının içeriği ve teknik kullanımı açısından kullanılmış olan kanalları ve 
gerçekleştirilebilecek optimizasyon çalışmalarını anlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ulus Markalaşma, Potansiyeli Keşfet, Dijital Medya, Kanal, Kampanya 
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Dinî Reformlar Çerçevesinde Babürlü Padişah Olarak  

Ekber Şah Ve Evrengzib 
Rahatullah Memon* 

 

Özet 

Ekber Şah (ö. 1605) devletin başına geçince Babürlüler için yeni aşama başlamış oldu. Devlet 
bundan sonra yükselme devrine doğru gitmeye başladı. Çünkü merkezî otoriteyi sağlayan 
Ekber, Hindistan toprakların çoğunu kontrol altına almayı başarır. Yıllar sonra gelen Evrengzib 
(ö. 1707) ortaya çıkardığı yeni siyasi ve dini politikalarla tebaayı bir arada tutmaya çalışmışsa 
da lakın onun son yıllarından itibaren Babürlü Devlet’i gerileme dönemine girmiştir. Bu 
yazımızda Ekber Şah’ın ve Evrengzib’in dönemlerini dinî reformlar çerçevesinde ele almaya 
çalışacağız. 

Bu yazımızda öncellikle çok ayrıntıya girmeyerek Babürlü Delvlet’in en önemli padişahlar olan 
Ekber Şah ve Evrengzib’in hayatları ele alınacaktır. Ardından bu yazımızın ana teması olan 
yani her iki padişahın ortaya çıkardığı dini reformları detaylı bir şekilde incelenecektir. Her ne 
kadar ikisi farklı dönemde yaşamışsa da toplum üzerine büyük bir etki yaratmışlardır.  

Anahtar Kelimeler: Hint alt-kıtası, Babürlüler, Ekber şah, Evrengzib, Dini Reformlar 
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The Effect Cultural Organization on Job Satisfaction in Datu Beru 
Hospital, Indonesia. 

Rahmah Rahmah* 

 

 

Abstract 

Introduction: efforts to improve the quality of hospital services should be in line with efforts to 
improve the quality of nursing services. Service quality is influenced by organizational culture. 
The aims study to investigate determine the effect of organizational culture on job satisfaction 
on nursing in hospital, and to investigate dominant dimensions of organizational culture that 
can affect job satisfaction. The sample of participants in this study was 221 people representing 
the total nurses. This study includes of main hypothesis and seven sub-hypotheses that were 
investigated. The main hypothesis is: "there is an effect between organizational culture and job 
satisfaction”. The techniques of collecting data used instruments organizational culture scale, 
and job satisfaction: Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). The technique of analyzing 
the data used Structural Equal Model assisted by Software WarpPLS and SPSS. The results of 
the analysis showed that the evaluation model fit. The evaluation model fit index showed 
Average Path Coefficient of innovation culture and risk-taking on job satisfaction 
0.162:P=0.007, attention to detail on job satisfaction 0.112:P=0.046, result orientation on job 
satisfaction 0.198:P<0.001, individual orientation on job satisfaction 0.224:P=0.001, team 
orientation on job satisfaction 0.047:P=0.111, aggressiveness on job satisfaction 
0.162:P=0.007, stability 0.197P=0.001. The goodness of fit Model R-square, the variable job 
satisfaction is 0.821 (82.1%). The result showed that the important statistical findings in this 
study reveal that there is an influence of organizational culture on job satisfaction (Beta = .0.80, 
p <0.1). This means that the higher the organizational culture, the higher the job satisfaction. 

Keywords: Organizational Culture, Job Satisfaction, Nurses 
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Impact Of Covid-19 on Islamic Finance Industry: What Are The 
Permanent Solutions? 

Ramadhani Mashaka Shabani* 

 

Abstract 
Within a decade two major crises hit the world. The global financial crisis of 2007/2008 and 
the eruption of the covid-19 pandemic in 2019. The covid-19 pandemic is an exogenous risk to 
the financial and economic sector since it is a health crisis but its impact spreads to the other 
sectors including economics and finance. The spreads of pandemic lead to lockdown, curfew, 
and social distancing which affect production and consumption. Production and consumption 
as the determinants of balancing in the economy through demand and supply affect the 
consumer behaviours on consumption, saving, and investment. Islamic financial industry tries 
to propose different ways to resume the bank services to normal and stimulate economic growth 
as it were before the eruption of the covid-19 pandemic. Also, there are increases in the 
literature that analyze the impact of covid-19 on the industry and try to propose different 
solutions. Whereas these efforts are commendable, pertinent issues arise regarding that many 
of the solutions proposed serves as the temporary solution and assume that one day the covid-
19 will go and the operation will resume to normal. By using content analysis methodology this 
paper is going to analyze how far Islamic finance provides the solution to the industry towards 
the impacts of COVID-19 on the Islamic finance industry, assuming that the industry should 
continue to operate effectively whether there is the covid-19 or not. Findings from the study lie 
in charting a new focus on how the industry can survive in presence of covid-19. 

Keywords: Islamic Finance, Islamic Economics, Covid-19, Financial Crisis 
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Bir Sosyal Kontrol Olarak Covid-19 

Ramazan Ali Mahmoodı* 
 

Özet 
21. yüzyılda insan toplumu, yeni bir tip virüs (Covid-19) salgını ile karşılaşıp muazzam bir 
kontrollü hayat geçirmektedir. 2019’un son günlerinde başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19, başlangıçta hükümetler ve sağlık kuruluşları tarafından bir sağlık 
sorunu olarak görülse de, giderek sosyal bir sorun haline geldi. Virüs, yayılıp hayatımıza etkili 
bir şekilde girince, tüm sosyal ilişkilerimizi kontrol altına aldı.  İnsanlar, kontrollü bir sosyal 
yaşamla karşı karşıya kaldı. Bu virüs, dünya çapında farklı boyutlarda etkisini gösterdi. Bu 
arada Covid-19’un en önemli işlevlerinden biri de sosyal kontroldür. Bu anlamda virüs, sosyal 
kontrol aracına dönüştü.  
 Bu sosyal kontrol çerçevesinde, bireysel ve toplumsal hayatımız ciddi bir şekilde kontrol 
edildi. Bu süreçte, zorunlu sosyal izolasyon, zorunlu sosyal mesafe, zorunlu maske takma, evde 
kalma dışarı çıkmama, parklarda dolaşmama ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeme 
kısıtlamaları gibi kontroller,  sosyal hayatımızın tüm alanlarında uygulamaya başladı. Bu 
uygulamalar ve kontroller bile zorunlu hale geldi. Hem de üniversiteler, okullar, restoranlar da 
kapatıldı. Böylece, normal hayatımız ve ilişkilerimiz kontrollü bir yaşam haline geldi. 
Bu çalışmada Covid-19, sosyal kontrol açısından dünyanın toplumsal ilişkilerinde etkili 
faktörlerden biri kabul edilmiştir. Covid-19, sadece dünya sağlık sistemini etkileyen bir virüs 
değildir. Aynı zamanda sosyal sistem üzerinde de oldukça tesirli bir sosyal fenomen olarak 
tartışılabilmektedir. Covid-19, bir sağlık sorunundan çok bir sosyal sorun haline geldi. Virüs, 
sosyal ilişkiler alanına girip tüm gündelik hayat tarzı, alışkanlıkları, davranışları, sosyal ilişki 
biçimlerini değiştirdi ve onları kontrol altına aldı.  
Covid-19, insanlar için tehdit oluşturan ve insan hayatını tehlikeye atan bir realite olmakla 
birlikte, dünyanın bir sosyal problemine dönüştü. Covid-19 bu anlamda bir sosyal olgu ve 
sosyal problemdir. Özellikle de bir sosyal kontrol olarak tartışılabilir. Bu çalışma kapsamında 
virüs, bir sosyal kontrol olarak sosyolojik analiz açısından tartışılmış ve incelenmiştir. 

Anahtar Kalemeler:  Covid-19, Sosyal Kontrol, Sosyal Değişim, Sosyal İzolasyon 

 

Abstract 

In the 21st century, human society is faced with a new type of virus (Covid-19) epidemic and 
is living a tremendously controlled life. Covid-19, which started in the last days of 2019 and 
affected the whole world in a short time, has become a social problem, although it was initially 
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seen as a health problem by governments and health institutions. When the virus spread and 
entered our lives effectively, it took control of all our social relations. People faced a controlled 
social life. This virus has affected the world in different dimensions. Meanwhile, one of the 
most important functions of Covid-19 is social control. In this sense, the virus has turned into 
a tool of social control. 

Within the framework of this social control, our individual and social life was severely 
controlled. In this process, controls such as mandatory social isolation, mandatory social 
distance, mandatory wearing of masks, staying at home, not going out, not walking around in 
parks and not traveling by public transportation have started to be implemented in all areas of 
our social life. Even these practices and controls have become mandatory. Universities, schools 
and restaurants were also closed. Thus, our normal life and relationships became a controlled 
life. 

In this study, Covid-19 has been accepted as one of the effective factors in the social relations 
of the world in terms of social control. Covid-19 is not just a virus that affects the world health 
system. It can also be discussed as a very influential social phenomenon on the social system. 
Covid-19 has become more of a social issue than a health issue. The virus entered the field of 
social relations and changed all daily lifestyles, habits, behaviors and forms of social relations 
and took them under control. 

Although Covid-19 is a reality that poses a threat to people and endanger human life, it has 
turned into a social problem of the world. In this sense, Covid-19 is a social phenomenon and 
a social problem. In particular, it can be discussed as a social control. In this study, the virus as 
a social control is discussed and examined in terms of sociological analysis. 

Keyword:  Covid-19, Social Control, Social Change, Social Isolation 
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Applied Conflict Analysis 
(The civil war in Yemen from humanitarian perspective, African refugees as a model) 

Rami Al-Gariri 

 

Abstract 

With the civil war in Yemen entering its sixth year without any signs of stopping, the 
catastrophic human tragedy, the collapse of the structure of society, the spread of epidemics, 
and the deterioration of the economy. The scene is further complicated by foreign interference 
and the greed of regional and international powers, until Yemen has become the largest 
humanitarian crisis of the twenty-first century. This paper argues that this war has not only been 
disastrous for Yemenis, but also a disaster for African refugees who are stranded in Yemen and 
who have become subject to various kinds of violations and crimes by local and regional 
warring parties. Following a descriptive approach, from a cognitive and analytical perspective 
using the theory of basic (human) needs, this paper aims to provide a more comprehensive 
analysis to understand the humanitarian crisis that Yemen and African refugees are suffering 
from as one of the innocent victims of this ongoing conflict in Yemen. 

Keywords: Yemen Civil War, Legitimacy, Horn Of Africa Refugees, Basic Needs Theory 
(Humanity), Humanitarian Catastrophe 
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The Importance of the virtual Education Platforms in Yemen: The Case of 
"Education Yemen" 

Rami Alademi 

 

Abstract 

In addition to official institutions and organizations, international and local volunteer 
organizations have alternative applications in order to provide educational opportunities to 
youth with limited educational opportunities. This study focuses on examining the gaps in the 
formal education system and alternative volunteer education opportunities for Yemeni Youth. 
For this purpose, a Virtual education application; the EduYemen platform is used as the case 
study. During the study, the reasons for its formation, functions, and activities of this platform 
were investigated using qualitative data. The study aims to find an answer to the questions of 
what are the scope and functions of the education platforms, specifically the example of 
EduYemen, Which contributes to providing appropriate educational opportunities in the 
absence of the official role of the state in providing education opportunities for all, and which 
gaps they fill. It is hoped that the study will contribute to the development of online and free 
education programs and to take place in the literature.     

Keywords: Youth, Education, Yemen, War, Virtual education platforms, EduYemen 
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Sosyal Medyada Sürdürülebilir Kalkınma Ve Halk Farkındalığı: Örnek 
Olarak (You Think Green Egypt) Facebook Sayfası 

Rana Mohamed* 

Özet 

Günümüzde sosyal medya çok önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanların her 
yerde ve her alanda çevrelerindeki dünya hakkında çeşitli bilgileri bilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca sosyal medya farklı konularda insanların bilincini etkilenmektedir. Aynı 
şekilde Mısır'da sosyal medya gençlerin fikirlerini ve farkındalığını etkilemede önemli bir rol 
sahiptir. Diğer bağlamda Mısır, tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri  gibi 2030 yılına kadar 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma vizyonuna sahiptir. Nitekim bilgiyi yaymak, 
Sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığı artırmak ve bireysel ve kolektif sorumluluk 
duygusunu pekiştirmek bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olbilirmektedir. 

Bu nedenle, bu çalışma, (You think green Egypt) adlı ve Mısırlı gençleri yerel çevre sorunlarına 
sürdürülebilir ekolojik çözümler bulmaları için güçlenme amaçlı Facebook sayfasının içeriği 
incelerek sosyal medyanın sürdürülebilir kalkınma konusunda halk farkındalığı artırmak için 
rolünü anlamaya çalışmıştır. Çalışma amacına ulaşmak için içerik analizi kullanmaktadır. 
Sonuç olarak çalışma, Mısır’da Sosyal medya sürdürülebilir kalkınma farkındalığı yaratmak 
için, özellikle Yeşil küçük işletmeleri desteklemede önemli bir rol oynamaya çalıştığını 
ispatlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sürdürülebilir Kalkınma, Facebook, Halk Farkındalığı, 
Mısır 

 

Sustainable Development And Public Awareness İn Social Media: (You Think Green 
Egypt) Facebook Page As An Example 

Nowadays, social media is used as an important communication tool. It allows people to know 
various information about the world around them everywhere and in every field. Social media 
likewise has an important role in influencing ideas and awareness of young people in Egypt.  In 
a related context, Egypt has a vision of achieving sustainable development goals by 2030. Thus 
disseminating knowledge, raising awareness about sustainable development, and reinforcing a 
sense of individual and collective responsibility can help achieve these goals.  

Therefore, this study is trying to understand the role of social media in raising public awareness 
of sustainable development by examining the content of the Facebook page (You think green 
Egypt), which aims to empower Egyptian youth to find sustainable ecological solutions to local 
environmental problems. In conclusion, the study proves that Social media in Egypt tries to 
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play an important role in creating awareness of sustainable development, especially in 
supporting Green small businesses. 

Keywords: Social Media, Facebook, Sustainable Development, Public Awareness, Egypt 
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Betonarme Karma Taşıyıcı Sistemlerin TBDY 2018’e Göre Doğrusal 
Olmayan Hesap Yöntemleri ile Performans Analizi ve Elde Edilen 

Sonuçların Karşılaştırması 
Rohullah Jamal* 

 

Özet 

Doğrusal olmayan itme analizi basitliği nedeniyle, yapısal ve yapısal olmayan elemanların 
performanslarının belirlenmesi için kullanılmaktadır. Modelleme sırasında yapıdaki her bir 
elemanın doğrusal olmayan özelliklerinin ve deformasyon kapasitelerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. İtme analizi, TBDY 2018’e göre tanımlanan plastik mafsal özellikleri ele 
alınarak gerçekleştirilmiştir. Betonarme karma taşıyıcı sistemlerin itme analizi ETABS 
programı ile gerçekleştirilmiştir. Plastik mafsal özelliklerinin yanlış kullanılması, mevcut 
yapılar için hatalı sonuçlar elde edilmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, TBDY 2018’de 
tanımlanan doğrusal olmayan elemanların plastik mafsal özellikleri ve etkin kesit rijitlikleri ele 
alınarak itme analizi gerçekleştirilmiştir. Betonarme karma taşıyıcı sistemlerin analiz sonuçları 
incelenerek birbiri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden 
biri olan itme analizi yöntemiyle 4 açıklıklı 3, 5 ve 7 katlı betonarme karma taşıyıcı sistemlerin 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen itme analizi sonucunda kapasite eğrileri elde 
edilmiştir. Kat sayısının artması durumunda, TBDY 2018’e göre elde edilen tepe yer değiştirme 
miktarı ve taban kesme kuvvetlerin miktarı artmaktadır. TBDY 2018 yönetmeliğine göre 
yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar kat yüksekliğine, plastik mafsal özelliklerine ve 
elemanların etkin rijitliğine bağlıdır.  

Anahtar kelimeler: İtme Analizi, Plastik Mafsal, Kapasite Eğrisi, Tepe Yer Değiştirme, Taban 
Kesme Kuvveti 

 

Obtaining and Comparison of Nonlinear Calculation Methods and Performance 
Analysis of Composite Frame Systems According to TBDY 2018 

Abstract 

Due to its simplicity, nonlinear static analysis is used to determine the performance of structural 
and non-structural members. While modelling the determination of the nonlinear properties and 
deformation capacities of each component in the structure should be determined. Pushover 
analysis was performed by considering the nonlinear plastic hinge properties defined according 
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to TBDY 2018. The pushover analysis of reinforced concrete composite frame systems was 
carried out with the ETABS program. Incorrect use of plastic hinge properties leads to 
erroneous results for existing structures. In this study, the pushover analysis has been carried 
out by considering the plastic hinge properties and effective stiffness of the nonlinear elements 
defined in TBDY 2018. The analysis results of reinforced concrete shear-wall frame systems 
were examined and compared with each other. In this study, 4-span 3, 5 and 7-storey reinforced 
concrete shear-wall frame systems were analysed by using the pushover analysis method, which 
is one of the nonlinear calculation methods. Capacity curves were obtained as a result of the 
pushover analysis performed. In case of an increase in the number of floors, the amount of peak 
displacement and base shear force obtained according to TBDY 2018 increases. The results 
calculated according to TBDY 2018 depend on the number of floors, plastic hinge properties 
and effective stiffness of the elements in the performed analysis.  

Keywords: Pushover Analysis, Plastic Hinge, Capacity Curves, Peak Displacement, Base 
Shear Force 
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Impact of Solid State Fermentation in Animal Nutrition-a Review 

Hatice Basmacıoğlu Malayoğlu * 

Roukaya Ghorbel** 

 

Abstract 

Feed prices is one of the most important constraint facing farming systems. Due to the 
fluctuation in price and constant raising feed prices, nutritionists have been searching 
alternative feed sources; especially agricultural based byproducts due to its huge nutritious 
potential which can make it an efficient way to improve animal production. Replacement of 
traditional feed sources with alternative sources in animal diets can alleviate human-livestock 
competition for feeds sources (e.g., soybean, wheat and corn), support the valorization of 
alternative local feed sources for animal production and help lower the price of 
feedstuff.  However, the use of this alternative feeds comes with some limitations. The 
abundance of anti-nutritional factors is mainly reducing nutrient digestibility and there by 
restricting animal performance and feed utilization.  To overcome this limitations, solid-state 
fermentation (SSF) has been reported as a great solution, actually it is utilized to boost nutrient 
bioavailability, limit gut pathogenic bacteria and decrease anti-nutritional factors in alternative 
sources. The use of SSF can improve the nutritive composition of feed, therefor the inclusion 
of SSF fermented products has a positive effect on animal performance, gut morphology and 
microbiota, carcass quality, animal hem-biochemical status and rumen fermentation of animals 
and poultry birds.  

This review aims to describe solid state fermentation (SSF) as a promising new method 
indicating the nutritional value of the solid-state fermented products, SSF’s effects on feed 
digestibility along with gut health, health status and ultimate performance of ruminants and 
birds. 

Keywords: Solid State Fermentation, Alternative Feed Sources, Agricultural Byproducts, 
Plant Feed İngredients Anti-Nutritional Factors 
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İnteraktif (Etkileşimli) Sanal Gerçekliğin Kullanıldığı Alanlar 
Rufana Gurbanova* 

 

Özet 

Gelişen teknoloji ile birlikte insanların gerçeklik algısı da zamanla değişmeye başlamıştır. 
İnsanların gerçeklik algısı bilgisayar ortamlarına yani sanal dünyaya taşınmış ve bu da sanal 
gerçekliğe dönüşmüştür. Çeşitli donanımlarla insanlar kendilerini belirli gerçekliklerin içinde 
hissetmektedir. Sanal gerçeklik, doğası gereği, kullanıcıların bakışları ile bir sahneni 360 derece 
keşfetmelerine ve en çekici bulduklarına odaklanmalarına izin vererek sürükleyici bir ortam 
yaratmaktadır. İnteraktif sanal gerçeklik, kullanıcıların sanal ortamı bir şekilde manipüle 
etmelerini de sağlamaktadır. Günümüz dünyasında interaktif (etkileşimli) sanal gerçeklik 
eğitim, seyahat, eğlence, tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.  

Dünyayı saran Covıd-19 pandemisi ekonomiden seyahete birçok şeyi adım adım 
değiştirmektedir.  Bireylerin toplu iletişimi, büyük etkinlikler vb. yüz yüze yapılan birçok şey 
sanal ortamlara taşınmaktadır.  Koronavirus sanal ve dijital dünyada aslında bir artış 
sağlamıştır. Bundan sonra da sanal gerçeklik hayatımızın bir parçası olmaya devam edecektir. 
Bu çalışmada da interaktif sanal gerçekliğin kullanıldığı alanlar ve bu alanlarda hangi 
donanımlarla kullanıldığı araştırılacaktır. Kaynak araştırmasına dayalı çalışma bir derleme 
çalışmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Eğitim, İnteraktif, Gerçeklik, Covid-19 
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A Survey on the Scalability of Bitcoin 

Saadia Elgati* 

Seçkin Arı** 

 

Abstract 

Bitcoin has been a popular digital currency recently since it does not rely on any third-party 
authority to operate contrary to traditional currencies. Instead, transactions in Bitcoin are 
recorded in a distributed public ledger called the blockchain. The rising popularity of Bitcoin 
has made scalability a fundamental issue. The most important concern is the ability of Bitcoin 
to scale to support the high volume of transactions when it’s widely used. Many solutions have 
been proposed to address the scaling bottlenecks. Some of them focused on increasing the 
transaction throughput by increasing the block size or reducing the transaction size which is 
considered an on-chain solution. Other proposals include off-chain solutions that make use of 
the network and process transactions outside the main chain. In this paper, we introduce the 
causes behind the scalability problems of Bitcoin cryptocurrency and we discuss and analyze a 
variety of proposed solutions from different perspectives. Finally, we compare different 
solutions listing the benefits and drawbacks of each solution, and provide some directions for 
solving the scalability issue. 

Keywords: Blockchain, Bitcoin, Scalability, Cryptocurrency 
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Using of Mushroom Waste for the Improvement of Pavement  

Life in Turkey 
Saadoon Obaid Eyada* 

Yavuz Yenginar** 

Silda Doori*** 
 

Abstract 

Bio-Char (BCh) is one of the products of Pyrolyzation of Biomass. It is used as fertilizer for 
soil and planting. The application of this material in the field of soil stabilization has not been 
used yet. In this work, Mushroom Spent Compost (MSC) is converted to BCh using pyrolysis 
technique. The BCh was mixed with Low Plasticity Clay (CL) soil and was mixed with different 
types and percentages of alkaline activator to produce newly known Geo-Char (GCh). The aim 
was to find a new method for soil stabilization using waste material. The results were assessed 
using Unconfined Compressive Strength (UCS) test.  The results showed that there was a 
significant increase in soil strength (UCS) by 228% when soil was mixed with 10% of BCh. 
Mixing of sodium hydroxide (NH) and calcium hydroxide (CH) with 10% of BCh to produce 
GCh increased the UCS by 190% and 1521% respectively. Using of CH to synthesize GCh, 
increased the soil strength (UCS) after 28 days of curing by 1521%. Meaning that CH-Based 
GCh improved the strength of soil by about 15 times. The Mechanistic Empirical pavement 
analysis showed the significant of using BCh and GCh to enhance the FL and RL of pavement 
structure. CH-Based GCh doubled pavement life several times while NH-Based GCh increased 
pavement life between 33-200%. BCh increased pavement life between 34-300%. The increase 
in FL and RL can decrease the cost of periodic rehabilitation of pavement. The results showed 
the cost effectiveness of using BCh and GCh for soil improvement. The results also revealed 
that reuse of mushroom waste in soil improvement can reduce the harmful effect on the 
environment in Turkey. 

Keywords :Keywords: Geopolymer, Bio-Char, Geo-Char, Soil İmprovement, Alkaline 
Activator, Mushroom Waste, M-E Pavement Analysis 
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Fourteenth Untıl Nıneteenth -Century Ottoman Empıre Influence In Malay World 

Sadiqa Abdul Rahman* 

M. Asim Yediyildiz** 

 

Asbtract 

For centuries, it has been known that Ottoman Turkey maintained diplomatic and military ties 
with several Muslim states in Southeast Asia. Apart from that, Ottoman influence has 
significantly impacted Muslim countries, including the Malay world, resulting in a paradigm 
shift in the new Malay world. This is demonstrated by the fact that numerous historical records 
indicate the interaction between the Malay Sultanate and the Ottoman Empire. The majority of 
interactions involving requests for military assistance and political support instead of maritime 
commerce or da’wa. Thus, this study will examine the Ottomans’ influence on the Malay people 
using a descriptive research approach with a historical method. According to the study’s 
findings, the Ottomans initiated diplomatic, political, security protection and social thought 
contact with the community and made significant contributions to the Malay government's 
political, social, and educational fields. Thus, the study concludes that the Ottoman Empire’s 
influence was the significant factor in the community’s development and progress, resulting in 
a paradigm shift for the Malay community. The preceding demonstrates unequivocally that the 
Malay world and Ottoman Empire have shared ties for centuries. Despite their geographical 
separation, they were able to establish historical ties. 

Keywords: Ottoman empire, Malaya, Malay government, Malay Sultanate, Malaysia-Turkey 
Relations 
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Beklentileri 

Safura Aghaverdiyeva* 

Sayed Lutfullah Zubair** 

 

Özet 

Bu çalışma, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin amaç ve beklentileri ile 
kariyer beklentilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Özellikle okurken; Kariyer, kariyer 
planlaması mevcut literatürden yararlanılarak anlatılmıştır. Bu çalışmanın farklı bölgelerden 
gelen öğrencilerin kariyer amaç ve beklentilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağı 
düşünülmektedir. Öğrencilerin Türkiye’de okumak için hedef ve beklentileri ile mezuniyet 
sonrası kariyer planları eğitim sürecinin başarısını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 
Öte yandan, öğrencilerin geldikleri bölgeye bağlı olarak farklı amaç ve hedefleri olması 
muhtemeldir. Bu hedeflerin nerede farklılık gösterdiğinin belirlenmesi, Türkiye’nin 
uluslararası öğrenci stratejisinin bölgeye göre farklılık gösterme potansiyelini de etkileyecektir. 
Bu çalışmada Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin gelecekteki kariyer 
hedefleri incelenmiştir. Çalışmanın ülkenin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin kariyer 
amaç ve beklentilerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir işlevi olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Üniversite, Eğitim, Kariyer, Sakarya 

 
Career Expectatıons Of Foreıgn Students 

This study was conducted to examine the goals and expectations as well as the career 
expectations of foreign students studying in Turkey. Especially when you are studying; Career, 
career planning is explained using existing literature. It is believed that this study will play an 
important role in determining the career goals and expectations of students from different 
regions. The goals and expectations of students for studying in Turkey, as well as their career 
plans after graduation, are among the factors that influence the success of the educational 
process. On the other hand, students are likely to have different goals and objectives depending 
on the region they come from. Determining where these goals differ will also affect the potential 
for Turkey’s international student strategy to vary by region. This study examined the future 
career goals of foreign students studying in Turkey. The study is believed to have an important 
function in uncovering the career goals and expectations of students from different parts of the 
country. 

Keywords: Foreign Students, University, Education, Career, Sakarya 
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Hürmüz Boğazına Genel Ve Kısa Bir Bakış 
Saman Mustafa Rasheed* 

 

 

Özet 

Tarih boyunca deniz ve okyanuslar, transfer, ulaşım, ticaret, ülke ve kıtaların birbirine 
bağlamakta kritik bir rol oynamıştır. ancak boğazlar bir yanda deniz ve okyanustaki suyolların 
kısaltma ve yakınlaştırma ve öte yandan boğazlar iki deniz veya ayrılan iki kara kıtası arasında 
bağlantı kurumakta çok önemli rol oynar. Dünyada birçok doğal ve yapay boğazlar vardır. Bu 
boğazlar tarihi, siyasi, iktisadi, strateji ve kültürel bir konuma sahip olmuştur. Kuşkusuz 
Hürmüz boğazı onların en önemlilerinden biridir. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi için tek çıkış 
noktasıdır. Arap kıyılarını İran'dan ayıran iki bölümünü (Umman Körfezi ve Basra Körfezi) 
birbirine bağlar. Hürmüz Boğazı'nın genişliği yaklaşık (55) km'dir. Ancak içindeki en dar 
noktanın genişliği yaklaşık (34) km'dir. Hürmüz Boğazı tarih boyunca ekonomik ve stratejik 
değere sahip olduğundan dolayı Portekiz, Safeviler, Osmanlı daha sonra İngilizler gibi büyük 
güçlerin ilgi odağına dönüşmesine neden olmuştur. Özellikle petrol ve doğal Gaz kaynakların 
keşfinden sonra, bu bölgenin stratejik ve ekonomik gelişiminin değeri her zamankinden daha 
fazla artmıştır.  Şöyle ki bir yanda Hürmüz boğazının komşu ülkelerinin ekonomisinin 
güçlendirilmesinde hayatı bir rol oynamıştır. Öte yandan ABD için çok önemli bir bölge haline 
gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Körfez Ülkeleri, Ticaret ,Petrol Ve 
Doğalgaz 
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Türkiye’de Eğitim alan Farsça Konuşan İranlı Öğrencilerde Düzenek  

Değiştirmeye İlişkin Temel Dil Çerçeve İlkelerinin İncelemesi 
Samaneh Kamyab* 

 

Özet 

Bu çalışmada düzenek değiştirmeyi yöneten kural ve ilkeleri keşfetmeye çalışacaktır. Bu 
çalışma, iki farklı dil ailesinden olan Türkçe ve Farsçada düzenek değiştirmenin dilbilgisel 
yönleri ile ilgilidir. Düzenek karıştırma, kurucu sınırlar içinde işlevsel olan ve sırayla L1 ve L2 
tümceleriyle sonuçlanan bir cihaz olarak tanımlanmaktadır. Düzenek değiştirme çalışmaları 
çoğunlukla temel dil çerçeve modelini kullanmıştır. Myers-Scotton (1993) bu modeli 
önermiştir. Bu modelin düzenek değiştirmenin dilsel sonuçlarını açıklamasını sağlamaktadır. 
Bu modele göre düzenek değiştirmede bir dil baskın (temel dil), diğeri ise yerleşik dildir ve 
baskın dilin sözcük yapısı yerleşik dilde sonucu belirlemektedir. Bu çalışmada düzenek 
değiştirme olgusu Farsça - Türkçe iki dilli İranlı öğrenci konuşma bağlamında incelenmiştir. 
Temel Dil Çerçeve Modelinde belirtildiği gibi, bu modelde iki ana hipotez vardır: Temel dil ve 
yerleşik dil ayrımı ile içerik biçimbirimi ve sistem biçimbirimi ayrımı, Temel Dil Çerçeve 
Modelinin ilkelerini oluşturulmaktadır: Sistem biçimbirimi ilkesi ve biçimbirim sıra ilkesi. Bu 
çalışmadaki bulgulara göre şu sonuca varılabilir ki düzenek değiştirmeye ilişkin Temel Dil 
Çerçeve Modeli ilkeleri Farsça (temel dil)-Türkçe (yerleşik dil) (iki tipolojik olarak farklı dil) 
bağlamında da geçerlidir.  

Anahtar Kelimeler: Düzenek Değiştirme, Farsça, Türkçe, Temel Dil Çerçeve Modeli, Yerleşik 
Dil, Temel Dil 

 

Abstract  

The present work attempts to investigate the rules and structure governing code switching. This 
study is concerned with the grammatical dimensions of the code switching in Turkish-Persian 
bilingual contexts, which are from two different language families. The works studying code 
switching mostly used the matrix language framework model proposed by Myers-Scotton 
(1993), which provides a linguistic explanation of code switching. According to this model, one 
language is dominant (matrix language) language, or mother language, and which determines 
the structure of the speaking. The other language is embedded language which code switched 
cases are taken from it. In this work, matrix language is Persian and embedded language is 
Turkish. In the Matrix Language Framework Model, there are two main assumptions: The 
matrix language and embedded language distinction, and content morphemes and system 
morphemes distinction. There are two rules in Matrix Language Framework Model: The 
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morphological order is provided by the matrix language, and system morphemes come from 
matrix language. These rules are investigated in the context of Persian-Turkish among Iranian 
bilingual students. 

Keywords: Code Switching, Persian, Turkish, Matrix Language Framework Model, Matrix 
Language, Embeded Language 
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Albanıa’s Integratıon Process Towards Nato 
Sami Ullah* 

 

Abstract 
The focus of this paperr is democratization of Albania and the role of NATO. My Paper will 
briefly shows the main processes that led to the integration of Albania to NATO, and then 
highlights the NATO development and enlargment during and after  Cold War. The paper also 
also provide information about the relationship between NATO getiing bigger and impact on 
democracy. The other part of the paper addresses NATO’s role in democratic reforms of 
Albania, Albanian military, and challenges beyond NATO membership. After the collapse of 
Soviet Union in 1990 and the formation of political pluralism started the beginning of a new 
chapter for Albanians or Albania, going across from communism to democracy. With new 
reform politically and economically, Albania started to establish political and economic 
relations with Euro-Atlantic and European organizations as a means of making the transition to 
democracy irreversible. To get membership in these organizations, which are the Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO), and the European Union (EU), was the main objective of Albania’s new political 
leadership. My paper will show important roles about the democratization of the country, 
democratic reforms, and newly membership criterias. İt also shows the ups and downs of the 
country’s domestic political development, and the road towards stability. İt concludes that the 
involvement of these organizations has enhanced not only the quality of the reforms, but also 
the continuity of democratization in Albania. Finally, the paper considers the prospects for 
Albania’s future policies about the role in NATO, new challenges after NATO membership and 
benefits and drawbacks after the NATO membership. 

Keywords: NATO, Albania, Integration, Membership 
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The Role of Sukuk in Government Investment: Comparative Study of 
Indonesia and Turkey 
Sara Muthia Avicenayanti* 

Muhamad Rifqi Fauzi** 

 

Abstract 
Sukuk or Islamic bonds show its achievement since the global issuance of sukuk reached USD 
145.70 billion in 2019, making it the most issuance since its launch in 2001. Regarding that 
issue, a study conducted on sukuk’s role on providing government investment needs in 
Indonesia, as the biggest Muslim country in the world, and Turkey, as the secular country with 
89,5 % Muslim population, since the both countries have issued biggest achievement in the 
sukuk market in 2019 with the issuance of USD 1.25 billion and USD 1.98 billion respectively. 
This research was conducted to answer the question of how far sukuk as Islamic financial 
instrument could provide the government needs of both countries. Systematic Literature 
Review (SLR) is used as the method of this study, followed by a comparative analysis for both 
countries. The finding of this research discussed the Sukuk application in Indonesia and Turkey, 
including the governments regulations, current development, projects funded, and the 
evaluation. This study is limited only to Sukuk instruments that are published by Indonesian 
government and Turkish government. 
Keywords: Sukuk, Indonesian Sukuk, Turkish Sukuk, Islamic Finance, SLR 
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Üniversite Öğrencilerinin Ruminasyon Düzeylerinin İncelenmesi 

Dr. Shiva Saeighi Mameghani* 

 

Özet: 

 Bu araştırmada üniversite Öğrencilerin ruminasyon düzeylerinin (saplantılı ve derin 
düşünce),  incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, 19 Mayıs Üniversite 
Eğitim Bilimler Fakültesi öğrencileri, 155 kız, 44 erkek toplam 199 üniversite öğrenciden 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 18-24 arasındadır. Araştırma aracı 
olarak ruminasyon ölçeğin kısaltılmış formu (Erdur-Baker, O. & Bugay, A, 2012) 
kullanılmaktadır. Bu ölçek 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören üniversite öğrenciler 
üzerinde, sınıf ortamında gerekli etik izinler aldıktan sonra araştırmacı tarafından 
uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilip ve 
gönüllü olan öğrencilere ölçekler uygulanmıştır. Uygulama süresi yaklaşık olarak 15-20 dakika 
arasında değişmektedir. Araştırma analizi SPSS programından yararlanarak bulguları elde 
edilmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerin ruminasyon düşünce 
düzeylerinde cinsiyete göre farklılık göstermemektedir ancak üniversite öğrencilerin 
ruminasyon düşüncelerinde derin ve saplantılı düşüncelerin arasında ilişki olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgularını bu alanda çalışanlar, eğitim programı 
hazırlayanlar vs. dikkate alarak farklı güncel kuramlardan yararlanarak çeşitli müdahile 
programları geliştirerek yararlanmalarını ümit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, Üniversite Öğrencileri, Ruminasyon Düzeyi 
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A Defected 1D Phononic Crystal Based On Fano Resonance For Ultra-
Sensitive Gas Sensing Applications 

 

Shrouk E. Zaki*,** 

Ahmed Mehaney** 

Mohamed A. Basyoon *** 

Hekmat M. Hassanein* 

Arafa H. Aly** 

 

Abstract 

The defected acoustic band gap materials are promising a new generation of sensing technology 
based on layered cavities. We introduced a novel 1D defected phononic crystal (1D-DPC) as a 
high-sensitive gas sensor based on Fano resonance transmitted window. Our designed (Lead-
Epoxy) 1D-DPC multilayer has filled with a defect layer with different gases at different 
temperatures. In this study, Fano resonance based acoustic band gap engineering has used to 
detect several gases such as O2, CO2, NH3, and CH4. For the first time, Fano resonance peaks 
appeared in the proposed gas sensor structures which attributed to a high sensitivity, Q-factor, 
and figure-of-merit values for all gases. Also, the relation between the Fano resonance 
frequency and acoustic properties of gases at different temperatures has been studied in details. 
The effect of the damping rate on the sensitivity of the gas sensor shows that a linear behavior 
for CO2, O2, and NH3. Further, we introduced the effect of temperature on the damping rate 
of the incident waves inside the 1D-DPC gas sensor. The highest sensitivity and figure of merit 
were obtained for O2 of 292 MHz/(kg/m3) and 647 m3/Kg, respectively. While the highest 
figure-of-merit value of 60oC-1 at 30oC was attributed to O2. The transfer matrix method 
(TMM) is used for calculating the transmission coefficient of the incident acoustic wave. We 
believe that the proposed sensor can be experimentally implemented.  
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Deprem Sonrası Crush Sendromu:  

Olay Yerinden Hastaneye Hemşirelik Bakımı 
Jasmina Hoxha* 

 

Özet 

Türkiye’de deprem gerçeği ve oluşturabileceği sonuçlar son yıllarda sıklıkla tartışılmaktadır. 
Düzensiz kentleşme ve artan nüfustan dolayı depremlerin zararı artmıştır. Bu zararı azaltmak 
için depremlere yönelik transdisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Afet tıbbi, deprem gibi 
afetlerin yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yaklaşım, afet öncesi sağlık personelinin “afet 
tıbbi eğitimi” alması, sağlık sisteminin afetin getireceği olası yükle başa çıkabilmesi için yeterli 
kapasitesinin olması, afet değerlendirme araçlarının geliştirilmesi; afet sırasında acil 
girişimlerin uygulanması ve afet sonrasında rehabilitasyon faaliyetlerin sürdürülmesi gibi 
adımlar içermektedir. Afet yönetiminin her aşamasının (afet öncesi, sırası ve sonrası) başarısı 
birbirine bağlıdır. Örneğin, tıbbi personelin önceden aldığı felaket eğitimi, afet sırasında 
vereceği acil yardımın daha kaliteli ve başarılı olması ve afetin olası komplikasyonlarını 
önlemek için uygulamaları bilmesine yönelik oldukça önemlidir. 

Crush/ezilme sendromu, depremden sonra en sık gelişen komplikasyonlardan biri olup, erken 
ve sıkı bir tedavi ile kontrol altında alınmadığı sürece ölümcül olabilir. Crush sendromu enkaz 
altında uzun süre sıkışıp kalan kişilerde gelişmektedir. Ezilmeden dolayı iskelet kası hücreleri 
zedelenmekte ve normal metabolik parametreleri değişmektedir. Bu durum akut böbrek 
yetmezliği, kardiyak arrest, akut respiratuar distress sendromu (ARDS) gibi vital organların 
ciddi komplikasyonlarına sebep olmaktadır. Enkaz altında olan her kişi crush sendromu gelişme 
riskini taşımaktadır. Bu nedenle ezilme sendromunun tedavisi enkaz altındayken 
başlatılmalıdır. Bu vakalarda en kısa zamanda potasyum içermeyen intravenöz sıvı verilmeli ve 
tedavi durdurulmadan hastanede devam etmelidir. Bazı vakalarda, cerrahi girişim 
gerektirmektedir. 

Bu çalışma, crush sendromu gelişen hastaların olay yerinden hastaneye tedavi ve bakımın 
yöntemlerini bir araya getirmek amacıyla, derleme makalesi olarak hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Crush Sendromu, Afet Yönetimi, Akut Böbrek Yetmezliği 

 

Abstract 

Earthquake events in Turkey have risen in recent years. The damage of earthquakes has 
increased due to irregular urbanization and increasing population. To reduce this damage a 
transdisciplinary approach to earthquakes is required. Disaster medical approach is an integral 
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part of the management of disasters such as earthquakes. This approach includes steps such as 
pre-disaster health personnel’s “disaster medicine training”, ensuring that the health system has 
sufficient capacity to cope with the possible burden of the disaster, ensuring that disaster 
assessment tools are developed, implementing emergency interventions during the disaster and 
maintaining rehabilitation activities after the disaster. The success of each phase of disaster 
management (before, during and after the disaster) depends on each other. For example, disaster 
training of medical staff in advance is very important for healthcare professionals to know the 
right practices to prevent possible complications of disaster, while providing emergency 
assistance during a disaster.  

Crush syndrome is one of the most common complications after an earthquake which, if not 
taken under control with early and strict treatment, can be fatal. Crush syndrome develops in 
people who are trapped under the debris for a long time. Due to crushing, skeletal muscle cells 
are injured, giving rise to changes in metabolic parameters. This situation causes serious 
complications of vital organs such as acute renal failure, cardiac arrest and acute respiratory 
distress syndrome (ARDS). Every person found under the debris is at risk of developing crush 
syndrome. Therefore, treatment of crush syndrome should be started while the patient is still 
under the rubble. In these cases, non- potassium intravenous fluids should be given as soon as 
possible and the treatment should be continued in the hospital without stopping. In some cases, 
the treatment of crush syndrome requires surgical intervention. 

This study includes the methods of treatment and care for patients with crush syndrome from 
the scene to the hospital and was prepared as a review article. 

Keywords: Crush Syndrome, Disaster Management, Acute Renal Failure 
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Ritual & Faith Healing in Pakistan  

(A Case Study of Hazrat Lal Shahbaz Qalandar Shrine) 

Sisa Sisa* 

 

Abstract 

The object of the paper is to explain the belief of Ritual and Traditional healing in Pakistan and 
Sufi shrines as a major source of healing. Pakistan is an Islamic country with a diversity of 
ethnicities and a rich history of cultures and religions because of its very popular Indus 
civilization. The civilization that brought many traditions and rituals in sub-continent along 
with healing practices. This is an ethnographic research that focuses on many aspects of healing. 
Such as Ritual healing, Visiting shrines of Sufis because they believe that, Sufis are the best 
mediators between God and them. Hence, “Paying Visit to Shrine”; culture is very common in 
Pakistan irrespective of poor or rich, man and woman. And lastly, traditional healing practices 
to treat illnesses or diseases. These traditional practices are being practiced from their ancestors 
and their belief grows stronger as the results of cure are positive and progressive. The paper 
concludes explaining some case studies of these practices performed to heal patients suffering 
from different diseases and were cured.  

Keywords: Pakistan, Traditional Ritual Healing, Dargah (Shrine), Sufism 
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Traditional Use of Catharanthus roseus In Comoros Islands and Its 
Therapeutic Effects 

Souandaou Athoumanı Alı* 

 

Abstract 

Comoros Islands have undiscovered rich biodiversity of medicinal plants. Due to the high cost 
and side effects of artificial new pharmaceutical products and chemically produced drugs, the 
therapeutic effects of plant-derived bioactive compounds have attracted great interest. 
Catharanthus roseus occupied an important place in the novel medicinal particularly in some 
severe diseases like cancer, diabetes, etc. The therapeutic effects of this plant have been shown 
in several in vitro and in vivo studies. Most of these studies were  made on many patients and 
most of this research has underlined its antioxidant antimicrobial, anticancer, antidiarrheal, 
antidiabetic activities. This study aimed to examine the traditional uses and therapeutic effects 
of Catharanthus roseus in Comoros 

Keywords: Catharanthus Roseus, Bioactive Components, Therapeutic Effects, 
Pharmacological Effects, Comoros 

 

Özet 

Komor Adaları, şifalı bitkilerin keşfedilmemiş zengin biyoçeşitliliğine sahip bir ükedir. Yapay 
yeni farmasötik ürünlerin ve kimyasal olarak üretilen ilaçların yüksek maliyeti ve yan etkileri 
nedeniyle bitkilerden elde edilen bioaktif bileşenlerin terapötik etkileri araştırmayı büyük ilgi 
görmüştür. Catharanthus roseus, yeni tıpta özellikle kanser, diyabet gibi tedavi olmayan 
hastalıklarda önemli bir yer almıştır. Bu bitkinin terapötik etkileri, hem in vitro hem de in vivo 
çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmaların çoğu birçok hasta üzerinde yapılmıştır ve bu 
araştırmaların çoğu antioksidan antimikrobiyal, antioksidan, antikanser, antidiarrheal, 
antidiyabetik aktivitelerinin altını çizmiştir. Bu çalışma, Komorlar'da Catharanthus roseus'un 
geleneksel kullanımlarını ve tedavi edici etkilerini incelemeyi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Catharanthus Roseus, Bioaktif Bileşenleri, Terapötik Etkileri, 
Farmakolojik Etkileri, Komorlar 
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Türkiye Cumhuriyeti Ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri  

Ekonomi-Ticari İlişkileri 
Süleyman Garahanov* 

 

Özet 

Uluslararası sistemde ‘’soğuk savaş’’ olarak bilinen sürecin bittiğinihaber veren Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) çökmesi, hem küresel olarak hem de bölgesel olarak 
ekonomi ve ticari anlamda büyük  değişme sebebiyet vermiştir.  

Türkiye  bölgesel ve tarihsel olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile daimi ilişkileri olmuştur. 
Hatta Bağımsızlığını  alan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Türkiye ilk olarak bağımsızlığını 
kabul eden ve büyükelçilik açan ülkedir. Bunun yanı sıra Türkiye ekonomi ve ticari anlamda 
bu ülkelerle potansiyel iş ortaklığı yapma, dış ticaret, müteahhitlik, doğal gaz rezervlerinde 
önemli adımlar atmıştır. Türkiye ile  arasında ekonomi ve ticari bütünleşmenin 
olması  Türkiye’nin ve  Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde inanılmaz yararlı olacaktır.  

Bu çalışmada Orta Asya Türk Cumhuriyetleriile Türkiye’nin karşılıklı ekonomi ve ticari 
ilişkileri olgu ve olayları analiz edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin ve  Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine açılma konusunda ekonomi ve ticari politikalarının araştırılması ve bu 
politikaların tatmin edici olup olmadığı değerlendirme yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetler, Ekonomi, Dış ticaret, Dış 
politika. 

 

Republıc Of Turkey And Central Asıan Republıcs Economıc And Trade Relatıons 

Abstract 

Thecollapse of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), which informs that the process 
known as the cold war in the international system is over, has caused a great change both 
economic ally and commercially both globally and regionally. 

Turkey Central Asia historically has been there gionaland permanent relation swith the 
Republic of Turkey. Even those who achieved the independence of the Central Asian Turkish 
Republics in Turkey is the first country to open an embassy and acceptits independence. Turkey, 
as well as its economic and commercial sense tomakepotential partnerships with these 
countries, foreigntrade, contracting, has taken important steps in naturalgasreserves. The lack 
of economic and commercial integration between Turkey and Central Asia withTurkey will be 
incredibly useful in the Turkish Republic.The lack of economic and commercial integration 
with Turkey would be incredibly beneficial for Turkey and Central Asia TurkishRepublics. 

Inthisstudy, bilateral economic and traderelations with Central Asia, Turkey and the Turkish 
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Republic is aimed to analyze facts and events.Turkey and Central Asia to investigate economic 
and trade policies about opening theTurkish Republic, and these policies will be assessed as to 
whethersat is factory. 

Keywords: Turkey,Central Asian Turkish Republics, Economy, Foreigntrade,  Foreignpolicy. 
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dindarlık Algılarına Yönelik Tutumları: 
Kahramanmaraş Örneği 

Sumaiye Wumaier* 

Özet 

İnsanlar eski zamanlarda bile uzak diyarlara giderek ilim öğrenmeye çalışmışlardır. Bu ilim 
yolculuğunda ise birden çok sıkıntılarla karşılaşmış hatta bu uğurda çeşitli bedeller 
ödemişlerdir, Küreselleşen dünyamızda ise uzaktaki bilgileri elde etmek ve dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna gitmek çok daha kolay hale gelmiştir. Çeşitli sebeplerle yurtdışında 
okumayı tercih eden öğrencilerin, gittikleri ülkeye ekonomik ve kültürel açıdan katkısı 
olmaktadır. Farklı coğrafyanın insanlarının kültürü, dini ve dili de çeşitli olduğu kadar bu 
unsurları anlama, algılama, yorumlama şekilleri ve ortaya koyduğu tutumları da önemli 
derecede farklılık göstermektedir. Çalışmamızda Kahramanmaraş ilinde yaşamakta olan, 
üniversite okumak için ülkelerinden ayırılarak Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 
dindarlık algısına yönelik tutumları, örnek aldığımız üçlü dindarlık tipolojisi çerçevesinde 
uyguladığımız anket sonucu ortaya çıkan veriler ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Dindarlık, Algı, Tutum, Dindarlık Ölçeği 
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Being an Academic Stranger in Your Native Country 

Sümeyra Yakar* 
 

Abstract  
Studying abroad is a challenging process and needs further effort when it is compared to 
studying in your native country. A person who obtains an opportunity to study abroad has to 
accommodate himself/herself to a new environment that he/she will get his/her education and 
also learn the educational technics, methods and systems of this new environment. The 
dedication of a student gives the person enough energy to successfully complete the educational 
journey.  All these educational procedures take quite long time and need patient and effort of 
the student. However, studying abroad and accommodating yourself to this new environment 
is easier than reaccommodating yourself to your native country’s educational system and 
academic environment when you return to your native country. 

Keywords: Education, Foreign Language, İnternational Study, Going Abroad, Student Life, 
Library 
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Representation of 2018 Turkish Election and Politics in Indonesian Media 

Tezar Aditya Rahman 

Abstract 

The failed coup that occurred in Turkey in 2016, brought a change in Turkey’s system from a 
parliamentary system to a presidential system. The 2018 election was the first Turkish election 
to adopt the new system of referendum results. This is one of the reasons the 2018 election has 
received the attention of the world, including Indonesia. Along with many similarities between 
Indonesia and Turkey, this study aims to see how the media in Indonesia view the 2018 Turkish 
elections. This study takes the two mainstream newspapers in Indonesia, Kompas, and 
Republika, and uses the critical discourse analysis method. As the result, it was found that the 
two media see the election process in Turkey as democratic and described the election as a 
party. On the other hand, the incumbent president, Recep Tayyip Erdoğan is still considered the 
central figure in every news report. 

Keywords; Election, Politics, Turkey, Indonesian Media, CDA 

  

Özet 

2016 yılında Türkiye’de yaşanan başarısız darbe, Türkiye'de parlamenter sistemden başkanlık 
sistemine geçişi beraberinde getirmektedir. 2018 seçimleri, yeni referandum sonuçlarını 
benimseyen ilk Türkiye seçimi olmaktadır. 2018 seçimlerinin dünyanın dikkatini çekmesinin 
nedenlerinden biri de budur, Endonezya da dahildir. Endonezya ve Türkiye’nin birçok 
benzerliğinin yanı sıra, bu çalışma Endonezya medyasının 2018 Türkiye seçimlerine nasıl 
baktığını görmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, Endonezya’daki iki ana akım gazete olan 
Kompas ve Republika’nın konusunu ele alıyor ve eleştirel söylem analizi yöntemini 
kullanmaktadır. Sonuç olarak iki medyanın Türkiye’deki seçim sürecini demokratik gördüğü 
ve seçimi parti olarak nitelendirdiği tespit edilmiştir. Öte yandan, görevdeki cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın figürü hala her haberde merkezi figür olarak kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Seçim, Siyaset, Türkiye, Endonezya Medyası, Eleştirel Söylem Analizi 
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The Buzzer Phenomenon in Indonesia and Its Dangers to Democracy 

Tezar Aditya Rahman 

 

Abstract 

Social media has changed the pattern of political communication to be more interactive and can 
reach a wider mass, but social media is also not a perfect platform and medium. On the one 
hand, political actors can use social media to reach out to the public more closely, but on the 
other hand, social media is also marked by the emergence of the ‘buzzer’ or ‘cyber troop’ 
phenomenon which is used by political actors to bring down their political opponents by 
creating negative issues through hashtags on social media. Including in the 2019 Indonesian 
presidential election, where the two presidential candidates allegedly used the buzzer industry 
services to tarnish the image of their political opponents. In practice, buzzers use social media 
accounts operated by humans and computer systems, which are called ‘bot accounts’ or ‘trolls’. 
As a result, besides being able to overthrow the image of political opponents, buzzers or cyber 
troops can also manipulate conversations that become trending topics on social media. 
Ultimately, the buzzer or cyber troop practice will obscure the essence of public conversation 
on social media. 

Keywords: Buzzer, Cyber Troop, Social Media, Political Communication, Negative Campaign 

 

Özet 

Sosyal medya, siyasal iletişim modelini daha etkileşimli olacak şekilde değiştirdi ve daha geniş 
bir kitleye ulaşabilir, ancak sosyal medya da mükemmel bit platform değildir. Bir yandan siyasi 
aktörler, halka daha yakından ulaşmak için sosyal medyayı kullanabilirler. Fakat diğer yandan 
sosyal medyada, sosyal medyada hashtag'ler aracılığıyla olumsuz konular yaratarak siyasi 
aktörlerin siyasi muhaliflerinin imajını düşürmek için kullandıkları ‘buzzer’ veya ‘cyber troop’ 
olgusunun ortaya çıkması da dikkat çekmektedir. 2019 Endonezya cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde, iki başkan adayının, siyasi rakiplerinin imajını alaşağı etmek için buzzer 
endüstrisi hizmetlerini kullandıkları iddia edilmiştir. Uygulamada, buzzer yalnızca insanlar 
tarafından işletilen sosyal medya hesaplarını değil, aynı zamanda ‘bot hesapları’ veya ‘troll’ adı 
verilen makinesi sistemleri tarafından da kullanılır. Sonuç olarak, siyasi muhaliflerin imajını 
altüst edebilmenin yanı sıra, buzzer veya cyber troop, sosyal medyada yükselen konu (trending 
topic) olan konuşmaları da manipüle edebilir. Nihayetinde, buzzer veya cyber troop’un pratiği, 
sosyal medyadaki herkese açık sohbetin özünü gizleyecektir. 

Anahtar Kelimeler; Buzzer, Cyber Troop, Sosyal Medya, Siyasal İletişim, Negatif Kampanya 
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Pandemi Zamanı Ve Sonrası Kültürel Sanatın Gücü Ve İhtiyaçları 
Toğrul Gasımov* 

 

Özet 

Covıd19- pandemi sırasında kamusal yaşam üzerindeki uzun süreli kısıtlamalar ve birçok 
kültürel faaliyetin kapatılması kentsel kültürel ekosistemleri derinden etkiledi. Dünyanın dört 
bir yanındaki şehirler bu zorluğa çeşitli politika önlemleriyle cevap verdi. Bununla birlikte, 
COVID-19 pandemisine karşı kültürel politika tepkileri büyük kültürel başkentlerde nasıl 
karşılaştırılır ve şimdiye kadarki deneyimler nelerdir? Hangi kültürel politika gelişmeleri ve 
çerçeveleri tepkilerine yardımcı oldu veya engelledi? Çeşitli yönetişim düzenlemeleri kriz 
döneminde kültür politikası gündemlerini ve stratejilerini nasıl etkiledi. 

Tarihte toplumları etkileyen ekonomik, politik, teknolojik yapılanmalar birçok alanda olduğu 
gibi sanatın üretiminde ve algılanışında da dönüşüm yaratmıştır. Sanat, sanatçı ve izleyici 
kavramları bulunulan çağın dinamiklerine göre biçimsel ve anlamsal olarak farklılıklar 
içermiştir. Modernizm döneminde sanatçı üreten, izleyici ise sanat nesnesini inceleyen 
konumdayken, postmodern dönemde sanatçı tasarım yapan izleyici ise bizzat sanat eseri ile 
etkileşime girerek eserin bir parçası haline dönüşen bir figürdür. 2019 Aralık ayında ortaya 
çıkan ve dünyada pandemi ilan edilmesine sebep olan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının 
da sanatsal üretimlerin sunumu üzerinde etkisi olmuştur. Bu araştırmada, modern ve 
postmodern dönemdeki sanat-sanatçı-izleyici ilişkileri incelenmiş ve yeni medya araçlarının 
sanat üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Sanatçıların koronavirüs salgını sürecinde kendilerini 
ifade etme biçimlerine odaklanılmış ve salgının sanatsal üretimlerin izleyiciye iletimi 
üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.? Covıd-19 pandemisinin ilk dalgası sırasında dünya 
genelinde ve Türkiye’ de kültürel politika tepkilerini kendi yönetişim kapasiteleri merceğinden 
gözden geçiriyoruz. Özellikle, gelecekte daha etkili ve esnek kentsel kültür politikaları için 
öğrenilen ilk iç görüleri ve dersleri tanımlamaya çalışıyoruz. 

 

Abstract 
Covid19-prolonged restrictions on public life during the pandemic and the closure of many 
cultural activities profoundly affected urban cultural ecosystems. Cities around the world have 
responded to this challenge with a variety of policy measures. However, how do cultural policy 
responses to the COVID-19 pandemic compare in major cultural capitals, and what are the 
experiences so far? What cultural policy developments and frameworks helped or hindered their 
response? How various governance arrangements influenced cultural policy agendas and 
strategies during the crisis. 

Economic, political and technological structures that affect societies in history have 
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transformed the production and perception of art, as in many areas. The concepts of art, artist, 
and audience differed formally and semantically according to the dynamics of the current era. 
In the era of modernism, the artist is producing, the viewer is studying the object of art, while 
in the postmodern era, the artist is designing, the viewer is a figure who personally interacts 
with the work of art and turns into a part of the work. The outbreak of the New Coronavirus 
(Covid-19), which occurred in December 2019 and caused the world to be declared a pandemic, 
also had an impact on the presentation of artistic productions. In this study, art-artist-Audience 
Relations in modern and postmodern periods were examined and the effects of New Media 
tools on art were discussed. The focus was on the way artists express themselves during the 
Coronavirus outbreak process, and the effects of the outbreak on the transmission of artistic 
productions to the audience were revealed.? During the first wave of the covid-19 pandemic, 
we review cultural policy responses around the world and in Turkey through the lens of their 
own governance capacities. In particular, we try to identify the first insights and lessons learned 
for more effective and flexible urban cultural policies in the future. 

*** 
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Ütopya ve Distopya Kavramlarının Ortaya Çıkışı Ve Modern 
Toplumlardaki Yeri 

Touhid Nourmohammadi* 

 

Özet 

İnsan yaşamının tarihi, her zaman eksikliklerin olmadığı bir toplum, bireysel ve sosyal mutluluk 
özlemi, bilgelerin zihnini işgal ettiğinin ve insanlarda düşüncenin doğuşuyla ilişkili olduğunun 
bir kanıtıdır. İnsan oğlu var olan Sorunlar ve engellere çözümler düşünmenin yanı sıra, Refah 
ve rahatlığın peşinden gitmiştir , çünkü insan bencil arzularına her zaman itaatkâr olmuştur ve 
bu insanlık için karanlık ve sefil bir çağ getirmiştir ve müreffeh bir toplum ve ütopya inşa etme 
arzusu buna cevap olmuştur. Böyle bir durumda,  siyaset filozofları, mevcut duruma uygun bir 
alternatif sağlamak için ütopya'yı kurmaya çalışır, aksi takdirde, mevcut durum onun için ideal 
ve altın çağ olsaydı, artık bir ütopya aramak mantıklı olmazdı. Bu makale de kütüphane 
yöntemininden yaralanarak ütopya kavramının tarihi ortaya çıkmasının yani eflatun ve 
farabi'nin ütopya düşüncesinyle yola çıkıp ve dığer ütopya düşünürleri (Francis Bacon’ın 1624 
tarihli Yeni Atlantis’i, Ikari'ye seyahat Etienne Cabe'nin çalışması, Campenella’nın Güneş 
Ülkesi ve Carl Marx  ile birlikte  Thomas Moore'un ütopyası) ve distopya yada diğer anlamıyla 
ters ütopya düşünürlerinin (Huxley'in Güzel(cesur) Yeni Dünya (1932),George Orwell'in 
"Hayvanlar Çiftliği" (1945)) ortak özellikleri ele alınır ve ütopya düşüncesini eleştiren karel 
popper'ın ütopya düşünce ve düşünürlerini eleştirmesiyle birlikte, Ütopya ve distopya 
kavramlarının modern toplumlardaki yerlerinden  bahs edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, Modernite, Toplum 

*** 

 

  

                                                             
* İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Doktora Öğrencisi. 

 



208 |  7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri 
 
 

 

Eclecticism and Mid-Level Theories in International Relations: A Remedy 
for the Level-Of-Analysis Problem? 

Tural Ismayilzada* 

Özet 

Bu makale, eklektizm ve orta düzey kuramların Uluslararası İlişkilerde uygulanmasının analiz 
seviyelerine olan ihtiyacımızı ortadan kaldırıp kaldıramayacağı sorusuna cevap vermeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Uluslararası İlişkiler disiplininin kuramsal temeline 
ilişkin mevcut durum kısaca özetlenmektedir. Teorinin sonu argümanı etrafındaki mevcut 
tartışmaların aksine, disiplinin şu anda kimliğinin ve konunusunun yeniden tanımlandığı bir 
dönemden geçtiği savunulmaktadır. Daha sonra, ontolojik kaynaklarına ve disiplin için 
metodolojik çıkarımlarına atıfta bulunarak analiz düzeyi probleminin bir resmi çizilmektedir. 
Nihai sonuç, analiz düzeylerinin kapsamlı ve çok yönlü bir araştırma gündemi yaratma çabası 
üzerinde bir kısıtlama oluşturduğudur. Ardından orta düzey kuramların alana nasıl katkı 
sağlayabileceği anlatılmaktadır. Son olarak, orta düzey kuramların, analiz seviyesi 
probleminden başka hiçbir şeye yol açmayacak tek bir teori ile tüm resmi açıklamaya 
çalışmaktan ziyade, belirli bir dizi soruna odaklandığına dair çalışmanın ana önermesi 
yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Analiz Düzeyi, Eklektizm, Orta Düzey Kuram, Uluslararası İlişkiler 
Kuramı, Epistemoloji 

 

Abstract 

This paper aims to provide an answer to the question of whether the application of eclecticism 
and spurt of mid-level theories in International Relations can abolish our need for levels of 
analysis. To do so, I briefly illustrate the current state of the discipline of International Relations 
regarding its theoretical foundation. Contrary to the existing discussions around the end of 
theory, I argue that the discipline is currently undergoing a period of redefinition of the identity 
and subject matter. Next, I draw a picture of the level-of-analysis problem by referring to its 
ontological sources and methodological implications for the discipline. The ultimate conclusion 
is that levels of analysis pose a constraint on a comprehensive and intricate research agenda. 
Then, I describe how mid-level theories are going to contribute to the field. Finally, I build up 
my main proposition that mid-level theories focus on a specific set of problems rather than 
trying to explain the entire picture with a single theory that would lead to nothing but the level-
of-analysis problem. 

Keywords: Levels of Analysis, Eclecticism, Mid-Level Theory, International Relations Theory, 
Epistemology  
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İslam Hat Sanatı Kosova’daki Camilere Özel Bir Bakış 
Valmire Batatına Krasnıqı 

 

Özet 

Hat kelimesi, çizgi, satır, yazı, uzun ve doğru yol; mastar olarak yazı yazmak manalarına 
gelmektedir. Yunanca ve Batı dillerinde hüsn-ı hattı karşılığında calligraphy tabiri 
kullanılmaktadır. Güzel yazı, çoğunlukla estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı 
şeklinde tarif edilmektedir. Hüsn-ı hat, tabiri İslâm yazıları için kullanılmaktadır. Sanatkarına 
kâtib, küttab, verrak ve hattat denilmektedir. İranlıların ise hattat kelimesine karşılık hoş nüvis 
veya hub-nüvis gibi kelimeler kullandıkları bilinmektedir. Osmanlılarda hattatlara yazı çeşidine 
göre, ta’lik nüvis, celi-nüvis, siyakat nüvis, çepnivisan gibi isimler verilmiştir. 

Geçmişten günümüze kadar gelip geçen toplumlar, kendi kültürlerini oluşturmuşlardır. Bu 
oluşum kendilerinden sonraki yeni kültürlere aktarılmış ve birbirlerinin karışımından tekrar 
yenileri meydana gelmiştir. Sanat anlamında da bu her daim bu şekilde olmuştur. İnsanoğlu; 
resimlerini, süslemelerini, yazıları için, önce, taş, duvar ve ağacı malzeme olarak kullanırken; 
geliştirdiği teknolojilerle, papirüsten yapılan kâğıtlara, sanayinin de gelişmesiyle de, değişik 
bitkilerden elde edilen kâğıtlara aktarılmıştır. 

M.S. 751’de yapılan Talas savaşıyla birlikte, Çin’in uzun yıllardır sakladığı sırrı olan kâğıt 
yapımı Araplar tarafından öğrenildi. Çinlilerin M.S. 105 yılına tarihlenen kâğıtçılık serüveni 
bazı tarihçilere göre çok daha öncelere dayanır. M.Ö. 213 yıllarında Çin’de yazı yazılacak 
malzeme olarak ipekten elde ettikleri kumaş kullanıldığı bilinmektedir. Böylece, şu dönemde, 
genişleyen İslam dünyasındaki güzel hüsn-ı hattı yazıları yazılmaya başlamıştır. 

Müslüman ve Osmanlı sanatkârlar, İslâm dininde resim ve heykel gibi sanat dallarına soğuk 
bakıldığı için sanat kabiliyetlerini çoğunlukla hüsn-i hat ve tezhipte kullanmışlardır. Bu sanat 
dallarında Osmanlıların ayrı bir yeri ve önemi vardır. “Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de indi, Mısır’da 
okundu İstanbul’da yazıldı” sözü bu gerçeğin özlü bir ifadesidir. 

Zamanın geçmesiyle birlikte, İslam hat sanatı, çoğunlukla farklı camilerin ve diğer nesnelerin 
dekorasyonunda yeni tarzlar ve şekillerin kullanılmasıyla geliştirmiştir. Camilerde, Kur’ân-ı 
Kerîm’in âyetleri ve hadis-i şerîflere yanında çiçekler, arabeskler ve diğer süs şekilleri 
yapılmaya başlamıştır. 

İslam hat sanatı, aynı zamanda diğer sanat türleri için –çeşitli neslelerde ve şeylerde- dekoratif 
bir özelik olmuştur. Bunları, seramik kaplarda, ahşap oyma ve fildişi kutularda, çeşitli altın 
işlemeli kaplamalarda, çeşitli bilimsel aletlerde ve madeni paralarda görmek mümkün idi. 

Müslümanlar yüzyıllar boyunca dünyanın her köşesinde, doğuda Çin’den başlamak üzere 
Batı’da Endelüs-Ispanya’a kadar genişledikçe, medeniyet ve onun kapsamında giren sanat, 
günümüze kadar kalan silinmez izlerdir. Neyse ki, ülkemizde de, araştırmacılar ve bu alanı 
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sevenler tarafından araştırılmaya değer kazanan, Osmanlı İmperatorluğu tarafından yapılan ve 
bu imperatorluğunun altın egemenliğinden miras kalan camiiler, hamamlar, türbeler gibi birçok 
değerli şeylere sahibiz. Bu konuyu seçip çalışmam da amacım budur. Çalışmada daha çok 
Kosova’daki camiilerdeki hüsn-ı hatı sanaatına odaklanmıştır. 
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7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri   |211 
 

 
 

Müzikal Tür, Hindistan Sineması 

Vega Moqarabi* 

Özet 

Hindistan sinemasından önce, biraz ülkenin demografik görünümüne bakmamız gerekir. 
İstatistikî bilgilere göre Hindistan, kısa sürede dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya aday tek 
ülke olarak gösterilmektedir. Dünya dinlerinin hepsi Hindistan'da görülür. Ayrıca Hinduizm, 
Budizm, Jainizm, Sihizm gibi dinler ise bu ülkede doğmuştur. Ülkenin %80'ni Hindu, %13 
Müslüman ve %7'si ise diğer dinlerdendir. 

Hindistan ekonomisi son yıllarda yapılan önemli ekonomik reform ve hamlelerle büyük bir 
ivme kazanmış, Hindistan ekonomisi dünya üzerinde en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. 
Bombay, Kalküta, Ahmedabad, Madras, Bangalore, Delhi, Jodhpur, Bhopol, Menharpur, 
Nagpur, Srinagar kentleri ise Hindistan sanayisi için önemli üretim merkezleridir. Aynı 
zamanda Hindistan Boksit rezervleri olarak dünyada 2. Manganez ’de ise dünyanın 3. büyük 
rezervlerine sahiptir. Böylesine güçlü bir ekonomik geçmişe sahip olan Hindistan aynı zaman 
da uygarlığı, medeniyetiyle bir benzeri daha olmayan nevi şahsına münhasır bir ülkedir. Öyle 
ki koskoca, farklı bir dünyadır. Tasavvur edilemeyecek bir kültürle, yaşamla karşılaşmaya hazır 
olanlar için bambaşka bir olanak sunar, Hindistan. Hindistan kültürü, Hindistan tarihi, 
Hindistan mutfağı, Hindistan yaşamı ziyaretçileri için sonsuz derecede vaatkârdır. Hindistan 
bitki örtüsü ve tabi kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 

Hindistan’da pek çok farklı dil konuşulur ama iki tane resmi dili vardır. Ayrıca ülkede remi 
olarak tanınan 22 tane daha yerli dil mevcuttur. Bu yüzden Hindistan’da farklı dillerde filmler 
üretilmektedir. Hindistan dünyada en çok film üretilenin ülkelerden birisidir. Filmlerde her 
zaman dini ve kültürel kodlar kullanılır. Hindistan kültürünü, eğitimini, geleneklerini, 
yemeklerini, elbiselerini vs. Hint filmlerinde görmek mümkündür. Bu makale Hint sinemasıyla 
ilgili önemli bölümleri kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hint, Sinema, Bollywood, Müzikal, Türler 

 

Abstract 

Before Indian cinema, we need to take a look at the country's demographics. According to 
statistical information, India is shown as the only country that is a candidate to become the most 
populous country in the world in a short time. In addition, religions such as Hinduism, 
Buddhism, Jainism, and Sikhism were born in this country. 80% of the country is Hindu, 13% 
is Muslim and 7% is of other religions. 

The Indian economy has gained great momentum with important economic reforms and moves 
in recent years, and the Indian economy has become the fastest growing economy in the world. 
The cities of Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Madras, Bangalore, Delhi, Jodhpur, Bhopol, 
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Menharpur, Nagpur, Srinagar are important production centers for Indian industry. At the same 
time, India has the 2nd largest reserves in the world of bauxite reserves and the 3rd largest 
reserves in the world of manganese. India, which has such a strong economic history, is also a 
unique country with its own civilization and civilization. It is a whole different world. 

The Indian economy has gained great momentum with important economic reforms and moves 
in recent years, and the Indian economy has become the fastest growing economy in the world. 
The cities of Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Madras, Bangalore, Delhi, Jodhpur, Bhopol, 
Menharpur, Nagpur, Srinagar are important production centers for Indian industry. At the same 
time, India has the 2nd largest reserves in the world of bauxite reserves and the 3rd largest 
reserves in the world of manganese. India, which has such a strong economic history, is also a 
unique country with its own civilization and civilization. It is a whole different world. India 
offers a completely different opportunity for those who are ready to encounter life in an 
unimaginable culture. Indian culture, Indian history, Indian cuisine, and Indian life are endlessly 
promising for visitors. India is one of the richest countries in the world in terms of vegetation 
and natural resources. 

Many different languages are spoken in India, but there are only two official languages. In 
addition, there are 22 more indigenous languages known as rummy in the country. That's why 
movies are produced in different languages in India. 

India is one of the countries that produces the most movies in the world. Religious and cultural 
codes are always used in movies. You can learn about Indian culture, education, customs, food, 
dress, etc. It is possible to see it in Indian movies. This article covers important sections on 
Indian cinema. 

Keywords: Indian, Cinema, Bollywood, Musical, Genres 
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Luminescence Characteristics Of Ce, Tb And Y-Doped Mgb4o7 Synthesized 
By The Solid-State Synthesis Method 

Wafaa S. A. Abusaıd* 

Volkan Altunal** 

Zehra Yeğingil*** 
 

Abstract 

Magnesium tetraborate MgB4O7 doped with Yttrium (Y) Cerium (Ce), Terbium (Tb) was 
synthesized by the solid state method and calcined at 830 °C with a heating rate of 5 °C/min 
for 6 h in an oxygen atmosphere. The effect of doping with these rare earth elements on the 
luminescence properties was investigated to improve MgB4O7 phosphors for dosimetric 
applications. Thermoluminescence (TL), radioluminescence (RL) and optically stimulated 
luminescence (OSL) techniques were used to characterize the luminescence signals. MgB4O7: 
Y,Ce,Tb had two TL peaks located at around 190 and 415 °C. OSL signal was observed for the 
preheating temperature of 120 °C. The determined concentrations of Y, Ce and Tb dopants 
increased both TL and OSL intensities of undoped MgB4O7 material. Hoya U-340 and Schott 
BG-39 filters were used separately in the TL measurements. The measured TL response was 
higher when Schott BG39 filter (range 330-620 nm) was used compared to Hoya U-340 filter 
(range 270-380 nm). In order to verify the feasibility for dosimetry purposes, the dose response 
and reusability characteristics were also investigated. The obtained results indicated that the 
investigated Y, Ce, Tb-doped MgB4O7 powder samples show promising luminescence 
properties and can be considered as a dosimeter, especially in medical applications. 

Keywords: Magnesium tetraborate MgB4O7, solid state method, Thermoluminescence (TL), 
optically stimulated luminescence (OSL) 
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"The Emergence of Statues in Buddhism: An Analysis" 
Wan Nusrah Wan Ismail* 

 

Abstract 

Buddhism is one of the most widely practiced religions in the world. According to the 
Worldwide Population Review, it was announced in 2021 that the Buddhist world practices 
around 507 million people in the world. This study is very important because the Buddhist 
religion has increased rapidly in Southeast Asian countries like Cambodia, Thailand, Myanmar, 
and Sri Lanka. Statues in Buddhism have historically been seen as a holy symbol that connects 
people to their God. Meanwhile, statues in Buddhism did not exist during the lifetime of the 
religion’s founder, Siddhartha Gautama. Thus, this paper wants to investigate the arrival and 
acceptance of statues in Buddhism. The data for this research is in the form of manuscripts, 
books, or journals sourced from library resources, hence this research falls under the category 
of library research. According to the findings of the study, the presence of statues in Buddhism 
is an influence that originated from the culture in Greek and Roman times, which is known as 
Hellenism, and flourished in the Asoka Empire until today. These statues have become a 
significant part of the Buddhist community’s existence, particularly when it comes to 
commemorating major festivals like Wesak Day. As a result, the Buddha statue is not a doctrine 
delivered by its originator, Siddhartha Gautama Buddha, but rather an outside influence brought 
by his followers. 

Keywords: Emergence, Statue, Buddha, Buddhism, Influence 
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The Possible İmpacts Of Sedimentation To The Dam Structures Case Study 
Humbo-Wayne Dam Structure 

Yahye Ahmed Daud* 

 

Abstract  

Humboweyne dam structure is a dam that located north east in Hargeisa city of Somaliland ( is 
a self-declared sovereign state lies in the Horn of Africa.), The dam is built for keeping the 
running water from hills which used to go directly into the sea without the benefits. The main 
aims  of this study is to  identifying, The possible impacts of sedimentation on the Humbo-
weyne  reservoir and measuring the  technique  to  assess  and to choose the suitable 
management strategy to control the sedimentation  based the two technical reports from 
Hargeisa Water Agency. 

Humbo-weyne dam structure project funded by Unated Arab of Emarates UAE thre project was 
began in 28-12-2015 and the completion time was April 24, 2017 The Reservoir capacity design 
of the dam was 500,000 cubic Meter.  The primary purposes of project is water supply and 
livestock demand [3]. After two year of completion time the Sustainability of   Humboweeyne 
reservoirs was severely threatened by sedimentation   resulting from mis designing 
deforestation, climate change and natural geomorphologic processes of the Humboweeyne 
catchment.  the reservoir began to loss of water-storage capacity due to Sediments from the 
floods which eventually leads the reduction reliability of the project primary purposes. 
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Sömürgecilik Döneminde Batı Afrika’da İslam Eğitimi ve Karşılaştığı 
Problemler 

Youssoufa Soumana* 

Özet  

Batı Afrika, sömürgeciler tarafından istila edilinceye kadar İslam eğitimi, bölgede hâkimiyetini 
sürdürmüş, Batı Afrika’nın tarihî olayları, edebî eserleri, siyasî mektupları ve her türlü 
yazışmaları Kuran dili olan Arap diliyle kayıt altına alınmıştır. XIX. yüzyılda sömürgeciler 
bölgeyi istila ettiklerinde ise, İslam eğitimini ortadan kaldırmak ve kendi okullarını bölgede 
yaymak için farklı politikalar izlemişlerdir. Bu politikalar sonucunda bölgede sömürgecilerin 
okullarının çoğaldığı, İslamî medreselerin azaldığı ve sömürgecilerin koyduğu hedeflerine 
ulaştığı bu çalışmada tespit edilmiştir. Sömürgecilerin politikaları Afrika’daki İslam eğitimini 
olumsuz bir şekilde etkilemiş, çok geçmeden bölgede bulunan medreselerde, İslam eğitimiyle 
Batı eğitiminin birlikte uygulandığı karma bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
Afrika’da İslam eğitiminin gerilemesine neden olmuştur. Bu da araştırmacıların Batı Afrika’nın 
istila edilmesinden yeniden bağımsızlığına kadar uzanan bu dönemi, karanlık, duraklama ve 
gerileme dönemi olarak isimlendirilmelerine yol açmıştır. Sömürgeciler, Batı Afrika ülkelerinin 
bağımsızlığını kazanmasından sonra da Afrikalıların hem öz kültürlerinden hem de İslam 
kültürlerinden uzaklaştırabilmek için çağdaş ve farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Bu 
çalışmanın amacı Batılı sömürgecilerin faaliyetleri hakkında Afrikalı öğrencileri 
bilinçlendirmek ve kendi milli-manevî değerlerine bağlı bireyler olma yolunda Afrika’nın 
geleceğini oluşturacak olan bu gençlere katkıda bulunmaktır. Çalışmanın yöntemi ise, Batı 
Afrika’da İslam eğitimi ile ilgili yazılan klasik ve modern kaynaklar tarandıktan sonra elde 
edilen bilgiler, dikkatle incelenmiş, daha sonra tahlil yapılarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Afrika, Batı Afrika, Sömürgecilik, İslam Eğitimi 
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Analyzing and Prioritizing the Main Determinants of Corporate and Retail 
Consumer Choices for Islamic Banking in a Predominantly Conventional 

Banking Environment Like Tanzania 
Yussuf Charles Yussuf 

Abstract  

    The criteria for consumers selecting banking products is one of the most challenging issues 
for many bankers, as commercial banks perform similar functions in the banking system of any 
economy. Therefore, the present study attempts to analyze and prioritize the main determinants 
of consumer choices for Islamic Banks. It adopts survey questionnaires with 250 sample size 
through convenient and snowbowling sampling analyzed using the Analytic Hierarchy Process. 

The findings reveal that corporate customers prioritize religious motives followed by low 
service charges as the main determinants influencing their choices, while customer service and 
profit-sharing came in the third and fourth places respectively. The findings further show that 
the retail customers prioritize religious factors, followed by customer services. These findings 
are indicative that the customers opted for Islamic banks with significant influence of religious 
motives.  

Moreover, the study also reveals that Amana bank was highly rated in terms of Shari'ah 
compliance, while NBC and KCB banks both received the highest ranking in terms of customer 
services, whereas  PBZ bank was highly rated in terms of lower service charges. Further 
implying that customers would place the highest trust in Islamic banks when they would operate 
as full-fledged Islamic banks compared to window services. 

Keywords: Islamic banking, consumer choice, customer choice, Analytic Hierarchy Process, 
AHP  
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Afganistan ve Dış Göç Sorunu 

Zabihullah Dashti* 

Özet 

Afganistan'da, yoksulluk ve istikrarsızlıktan dolayı insanların geleceklerine yönelik kaygıları 
arttığından ötürü göçün devam etmesiyle hala göç üreten sayılı ülkelerin arasındaki konumunu 
korumaktadır. Afganistan'da bitmek bilmeyen 40 yıllık savaş ve istikrarsızlık insanların yaşam 
koşullarını olumsuz etkileyerek iç ve dış göçe zorlamaktadır.  Özellikle iç savaş ve sonrası 
dönemde 3 milyondan fazla Afganistan halkı İran, Pakistan ve Özbekistan gibi komşu ülkeler 
ve Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'de Suriyelilerden sonra kayıtlı resmi sayı 
olarak Afganlar en büyük ikinci göçmen grubu konumundalar. 2001'den sonrası yeni kurulan 
yönetime yapılan dış yardımlar halkın güvenliğini sağlamak ve ekonomiyi düzeltmek için 
faydalı projeler hayata geçirilememiştir. Bu sebeplerden ötürü halkın devlete olan güveni tam 
anlamıyla sağlanamadığından can ve mal güvenliği, dış göçün en temel sebeplerini 
oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada 2001 yılından sonra dış göçün artmasına neden olan faktörler, Türkiye'yi tercih 
etme sebepleri ve menşe ülke üzerindeki olumsuz etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Göç, Güvenlik, Ekonomik, Türkiye 

 

Afghanistan And External Emigration Issue 

Abstract 

Due to poverty and instability, people concerns about their future have increased in 
Afghanistan, and it still maintains its position among the few countries that produce migration, 
with the continuation of migration. 40 years of endless war and instability in Afghanistan 
negatively affect the living conditions of people, forcing them to migrate internally and 
externally. Especially during and after the civil war, more than 3 million people of Afghanistan 
had to migrate to neighboring countries such as Iran, Pakistan and Uzbekistan and to Turkey. 
Afghans are the second largest immigrant group in Turkey, after Syrians. The foreign aids made 
to the newly established administration after 2001 could not implement useful projects to ensure 
the safety of the people and improve the economy. For these reasons, since the people's trust in 
the state cannot be fully ensured, the safety of life and property constitutes the most basic 
reasons for out-migration.  In this study, the factors that caused the increase in external-
emigration after 2001, the reasons for choosing Turkey and its negative effects on the country 
of origin will be examined. 

Keywords: Afghanistan, Migration, Security, Economic, Turkey 
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Improving the Olive Oil Quality Assessment Using Feature Reduction 
Methods 

Zainab Ali* 

İman Askerzade** 

 

Abstract 

Olive oil quality assessment requires sensory analysis, which is an expensive and time-
consuming process. Classification techniques are being used to compensate for that analysis, 
by predicted the quality of the olive oil based on its characteristics. To improve the performance 
of these classifiers, which is limited by the noise in the data and their high dimensionality, two 
feature reduction methods are evaluated in this study, the Principal Component Analysis (PCA) 
and Linear Discriminant Analysis (LDA). The results show that the LDA has been able to 
improve the performance of the classifiers by improving the quality of their predictions and 
reduce the time required to process the inputs, when evaluated using the Support Vector 
Machine (SVM), Random Forest (RF) and Artificial Neural Network (ANN) classifiers. The 
results also show that the ANN has been able to achieve the highest performance with 80.85% 
accuracy and sensitivity with 82.70% specificity. Hence, the use of the LDA feature reduction 
method with the ANN classifier is recommended for olive oil quality assessment, based on the 
results of this study. 

Keywords: Olive Oil Quality; Food Quality Assessment; Support Vector Machine; Random 
Forest; Artificial Neural Network; Principal Component Analysis; Linear Discriminant 
Analysis 
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Nıjerya’da Saltanat Sistemi (1754-1902) 

(Sokoto Halifeliği, 94 yıl boyunca var olan Afrika imparatorluğu) 
Zakariyya Hassan Yakub* 

Özet 

Bu makale Batı Sudan'daki Sokoto Halifeliğinin kuruluşu, yükselişi ve genişlemesini ele 
almaktadır. İslam alimi Usman (Uthman) Dan Fodio, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın 
başlarında, yerel idareyi ellerinde bulunduran Hausa aristokrasilerinekarşı başlattığı 
mücadeleyi kazanıp Afrika’da en güçlü Müslüman idareci konumunu elde etti.Hâkimiyet alanı 
doğudan batıya kadar yaklaşık 1000 mil civarına uzanmıştı. Usman dan Fodiohakim olduğu 
topraklardaki iktidarını İslâmî prensiplere göre şekillendirmiş ve kendisini halife olarak 
tanımlamıştı. Zaten Hausa aristokrasilerinekarşı mücadeleye giriştiği zaman cihad ilan etmiş ve 
bu sayede halktan destek almıştır. Sokoto Halifeliği, İngiliz sömürgesinden önce, 20. yüzyılın 
başlarına kadar Afrika’da en güçlü devlet konumundaydı. 

Abstract 

This entry discusses the rise and expansion of the Sokoto Caliphate in western Sudan. The 
Islamic religious scholar Usman (Uthman) dan Fodio led a revival movement in the late 18th 
and early 19th centuries that ultimately over whelmed the local Hausa aristocracies, replacing 
them with new Fulani dynasties committed to Usman's vision of a society governed by the 
principles of a purified Islam. The state came to be the largest on theAfrican continent, 
stretching over 1000 miles from east to west. Later religiously motivated empire-builders 
explicitly followed the example set by Usman dan Fodio and his caliphate, leading some 
scholars to speak of a “Sokoto model of jihad.” These developments contributed a great deal to 
the long-term Islamization of the region. The Sokoto Caliphate remained the most important 
state in the region until its conquest in the early 20th century by the British, who built their 
system of “Indirect Rule” on the caliphate's foundations. 
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Ürdün’deki  Suriyeli  Mültecilerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma 

Zeina Abdel Rahman Ali* 

 

Özet 

İltica, insan varlığıyla ortaya çıkan sosyal bir sorundur. Sebepleri ve faktörleri değişkenlik 
gösterir. Bunlar bazen ekonomik olarak görülür bazende savaş, siyasi ve dini zulümlerle 
ilgilidir. Son zamanlarda yapılan birçok çalışma iltica ve mültecilerin psikolojik, ekonomik ve 
sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldıkları görünmüştür. Ürdün toplumu bu olayı çok iyi 
bilmektedir. Yıllarca  milyonlarca mülteciyi kabul etmiş ve hala milyonlarca Filistinli, 
Lübnanlı, Yemenli ve Libyalı mülteciler gibi  yüz binlerce Iraklı ve diğer mültecilere ev 
sahipliği yapmaya devam etmektedir.  Bu çalışma, resmi mülteci kampları dışında yaşayan 
Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları hukuki, sağlık ve ekonomik sorunları ortaya 
koymayı amaçlamıştır. Görüşme yöntemi, çalışmanın amaçlarına ulaşmak ve çalışma 
kapsamında Suriyelilerin yaşadığı en belirgin. sorunlara yani hukuki, sağlık ve ekonomik 
sorunların tespitine ulaşmak için izlenmiştir. Örneklem üyeleriyle yapılan görüşmelerde 
belirtilenler analiz edildikten sonra, mültecilerin mülteci kampları  dışında özellikle hukuki, 
ekonomik ve sağlık konularında  yaşadıkları sorunların boyutunu gösteren 
araştırma  sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Sorunu, Yasal Sorunu, Sağlık Sorunu, Mülteci, Suriyeli Mülteci 
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İslam’ın Orta Asya’da Yayılma Süreci: Uygur Türkleri Örneği 

Zikrullah Alim* 

 

Özet 

Orta Asya kadim tarihlerden itibaren çeşitli etnik gruplara ve birden çok kültür ve medeniyete 
ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. İlk yazının M.Ö. Mezopotamya medeniyetinde Ortaya 
çıkması ile insanların giderek yazı yazmayı öğrenmeleri sonraki neslin tarihe olan me rakını az 
da olsa gidermektedir. Orta Asya’da yaşayan farklı etnik grupların tarihi geçmişine 
baktığımızda, Elimizdeki bilgilere göre ilk başta Hunlara tabi olarak yaşamışlar, daha sonra 
Göktürk devleti ve onu takip eden Orhun Uygur devleti hakimiyeti altında yaşamışlardır. Bu 
coğrafyada yaşayan Türk toplulukları içinde ilk yerleşik hayata geçen ve yazıyı icat eden Uygur 
Türkleri, İslam öncesinde olduğu gibi İslam’ı kabul ettikten sonra da bu topraklarda etkin 
olmuştur. İslam’ın Arap yarımadasında ortaya çıkıp zamanla Arap Müslümanların askeri 
yönden güç elde etmesi ve İslam ordusunun fetih hareketlerini başlatması ile birlikte Irak ve 
İran toprakları fethedilmiştir. Türklerin İslam’a ısınmaları açısından Talas meydan muharebesi 
önem arz etmektedir. Müslümanlarla Çinliler arasında meydana gelen bu Çekişme sonucunda 
Çinliler ağır yenilgiye uğramıştır. Bu bağlamda Uygur Türkleri de İslam’la şereflenmiş, 
özellikle Karahanlı sultanı Abdülkerim Satuk Buğrahan’ın mücadeleleri sonucunda topluca 
İslam’ı kabul etmişlerdir. 
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Mezhep Algılarına Yönelik Tutumları 
Üzerine Bir Değerlendirme: Kahramanmaraş Örneği 

Zikrullah Alim* 

 

Özet 

İslam tarihinde Müslümanlar ilim öğrenmek için bir beldeden diğer beldeye yolculuk yapmış 
ve o dönemin şartları gereği birden çok sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır. Günümüzde ise 
yeni imkanlar ve teknolojinin hızlı gelişmesinin bu alana da olumlu yansımaları olmuştur. Artık 
insanlar bir bölgeden diğer bölgeye eskisinden daha rahat bir şekilde yolculuk yapma imkanına 
sahiptirler. Günümüzde de ilim öğrenmek için bu yolculuk daha artarak devam etmektedir. Bu 
imkanlardan istifade ederek Türkiye’ye öğrenim amaçlı gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 
belli bir kitleyi temsil etmesi sonucu Son yıllarda çalışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda 
bizim de araştırma konumuz Kahramanmaraş’ta eğitim görmekte olan yabancı uyruklu 
öğrencilerdir. Çalışmamızda Kahramanmaraş’ta yaşamakta olan yabancı uyruklu öğrencilerin 
mezhep algıları, mezhebi aidiyeti, mezhebi aidiyetinden dolayı herhangi bir problemle 
karşılaşıp karşılaşmadığı ve çözüm önerileri gibi başlıklar incelenecektir. Çalışmamız nitel bir 
araştırma yöntemi olan Doküman analizi ve görüşme yöntemi ile öğrencilerle birebir görüşme 
yapılarak elde ettiğimiz veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmamıza farklı 
bölümlerde eğitim görmekte olan lisans ve yüksek lisans düzeyindeki 4 kız 11 erkek olmak 
üzere toplamda 15 öğrenci katılmıştır. Araştırmamızın bu alanda daha sonra yapılacak 
çalışmalara bir fikir kaynağı olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenci, Mezhep, Algı, Kahramanmaraş, İslam 
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Abstract 

In the history of Islam, Muslims traveled from one town to another in order to learn knowledge 
and faced multiple difficulties due to the conditions of that period. Today, new opportunities 
and rapid development of technology have had positive reflections on this field. People now 
have the opportunity to travel from one region to another more comfortably than before. Today, 
this journey to learn science continues more and more. It has become the subject of study in 
recent years as a result of the representation of a certain mass of foreign students who come to 
Turkey for educational purposes by taking advantage of these opportunities. In this context, our 
research subject is foreign students studying in Kahramanmaraş. In our study, titles such as 
sectarian perceptions of foreign students living in Kahramanmaraş, their sectarian belonging, 
whether they encounter any problems due to their sectarian affiliation and solution suggestions 
will be examined. Our study was evaluated within the framework of the data we obtained by 
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conducting one-to-one interviews with the students with the document analysis and interview 
method, which is a qualitative research method. A total of 15 students, 4 girls and 11 boys, at 
undergraduate and postgraduate level, studying in different departments, participated in our 
study. It is expected that our research will be a source of ideas for future studies in this field. 

Keywords: Foreign Student, Sect, Perception, Kahramanmaraş, History Of Islamic Sects 
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Nüfus Yoğunluğu İle Tarımsal Üretim Ve Tarım Politikaları Arasındaki 
Etkileşimin İncelenmesi: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği 

Zureguli Halıke* 

Sibel Tan** 

 

Özet 

Orta Asya’da yer alan Çin Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 1,4 milyar nüfusu ile dünya nüfusunun 
%18,5’şini oluşturarak bütün dünya ülkelerinin ilgiyle izledikleri ve sıkça hakkında 
konuştukları bir ülke konumundadır. Nüfus bakımından oldukça zengin olan Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin kırsal nüfusu ülke nüfusunun %38’ini teşkil etmektedir. Ülkede toplam 
istihdamın yaklaşık 40 %’i tarım sektöründe çalışmakta ve bitkisel üretim, ormancılık, 
hayvancılık ve balıkçılık ile geçinmektedir. Geçmişten günümüze uygulanan feodal tarım 
sistemi, nüfus yoğunluğu ve yürütülen politikalar nedeniyle uzun süre geri kalan tarımsal 
üretim, Son yıllarda nüfus artışına bağlı olarak tarımı modernleştirme sürecinde önemli ölçüde 
değer kaydetmektedir. Bu çalışmada, küreselleşme sürecinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
günümüzdeki nüfus artışı, tarımsal üretim ve uygulanan tarım politikalarının mevcut durumu 
incelenerek geleceğe yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada resmi istatistik 
kaynaklardan elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır. İkincil verilerin gösteriminde yüzde 
hesapları gibi temel istatistiksel işlemlerden yararlanılmıştır. 
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The Institutional Problems of Democratic Consolidation in Iraq After 2005 
Zyad Muhammad Nuri 

 

Abstract 

The political institutions are the core of any democratic system, in Iraq however they are 
problematic despite the changes that took place in the political system.  After almost four 
decades, the rule of Bath Party in Iraq ended in 9 April 2003. The political change in Iraq took 
place as a result of foreign intervention by the US lead coalition under the name of the operation 
of Iraqi freedom and the political system completely changed after the full of Saddam Hussein. 
The political body, elites, political bureaucracies and institutions are completely turned to a new 
era in Iraq. Although the process of democratization is slow and it’s not optimistic but the 
minimal condition of democracy can be seen. Therefore it’s very important to explain the Iraq’s 
position among political system; it’s significant to characterize Iraqi system based upon 
minimal condition that scholars discussed in the democratization and democratic consolidation 
discussion. This study with the help of democratic consolidation scholarly argument discusses 
the main problems of democratic consolidation in Iraq.  

Keywords: Democracy, Democratic consolidation, Iraq, Political Parties, Political System 
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