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Önəmli, Xahiş edirik diqqətlə oxuyasınız
 Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndərilmiş və elmi komissiyadan keçən məruzələr
üçün online (video konfran şəklində) çıxış imkanı veriləcəkdir.
 Online məruzə üçün https://zoom.us/join linki üzərindən daxil olaraq “Meeting ID or
Personal Link Name” yerinə ID nömrəsinə daxil olaraq konfransa qoşula bilərsiniz.
 ZOOM tədbiqi pulsuzdur və yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur
 ZOOM tədbiqi qeydiyyatdan keçmədən istifadə edilə bilir
 Tədbiq planşet, telefon və komputerlərdə mümkündür
 Hər iclasda məruzəçilər məruzə saatından 5 dəqiqə əvvəl konfransa bağlanmış olmaları lazımdır
 Bütün konfrans iştirakçıları canlı qoşularaq bütün məruzələri izləyə bilərlər.
 Moderator – iclasdakı çıxış və elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissəsindən məsuldurlar
Nəzər Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏR
♦ Komputerlərinizdə mikrafon olduğunə və saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız.
♦ ZOOM-da ekran paylaşma xüsusiyyətini bacarmalısınız
♦ Qəbul edilən məqalə sahiblərinin mail adresinə ZOOM tədbiqindəki linkə aid İD nömrəsi
göndəriləcəkdir.
♦ Sertifikatlar konfransdan sonra sizlərə PDF olaraq göndəriləcəkdir.
♦ Konfrans proqramında yer və saat dəyişikliyi kimi tələblər nəzərə alınmayacaqdır.
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting
ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz
oturuma ait ID numarası gönderilecektir.
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting
ID or Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
♦ Make sure your computer has a microphone and is working.
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.
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•Afghanistan Local Time

0830-0850

•Turkey Local Time

Head of Organizing Committee
PROF. DR. MUSTAFA TALAS
Nigde Omer Halisdemir University

Honory President Conference

FIROZ UZBEK KARIMI
Rector of Faryab University
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Hall-1, Session-1
23.10.2020, Friday
10:30-12:30
• Afganistan Local Time

09:00-11:00
• Turkey Local Time

Moderator: Doç. Dr. KÜBRA KULİYEVA
Dr. Mustafa Sarper ALAP

TÜRKİYE’DE AFGAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI
SIKINTILAR VE TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI SIKINTILARI ÇÖZÜM
YOLLARI

Assoc. Prof. Dr. Shabnam
Hasanli- Garibova

THE STRUCTURE OF COMPOSITE SENTENCE IN TURKIC SCIENTIFIC TEXTS
IN XIV-XVI CENTURIES

Doç. Dr. KÜBRA KULİYEVA
Masuma Kuliyeva

“KUTADGU BILIG” ve AZERİ AĞIZLARI
ZÜLKARNEYN

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

AFGANİSTAN’IN KURUCUSU AHMED ŞAH İLE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA
İRAN’A KARŞI İTTİFAK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

EBUSSUUD EFENDİ’NİN VECİZE ÖZELLİKLİ FETVÂLARI

Masimova Sona

THE CATEGORY OF QUANTITY IN DIFFERENT LANGUAGES

Əlvan CƏFƏROV

“KİTABİ DƏDƏ QORQUD” DASTANIN DİLİNDƏ POETİZMLƏR
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Hall-1, Session-2
23.10.2020, Friday
13:00-15:00
• Afganistan Local Time

11:30-13:30
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer
Doç.Dr. Seçkin Yavuzdoğan

“KAÇAKÇILIK YAPMAK VEYA KAÇAKÇILARLA İLİŞKİ KURMAK” DİSİPLİN SUÇU
NEDENİYLE “MESLEKTEN ÇIKARMA” DİSİPLİN CEZASI

Doç.Dr. Seçkin Yavuzdoğan

KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞIŞTIRME (DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE
73)

Asst. Prof. Dr. Nilgün Eliküçük
Yıldırım
Nasibova Ayten Magsud

CHINA’S HOMEGROWN POPULISM: GREAT REJUVENATION of CHINESE
NATION
EARLY IMAMISM IN WESTERN HISTORIOGRAPHY

Dr. Çağlar EZİKOĞLU

THE DISCUSSION OF COMMUNIST POLICIES’ SUCCESS IN WORLD POLITICS

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

AVRUPA’NIN OSMANLI DEVLETİ’Nİ ZOR DURUMDA BIRAKMA HAMLELERİNİN
GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

OSMANLI DEVLETİ GERİLEME SÜRECİ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL BİLGİLER
ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Dr. Menekşe Bekaroğlu
Dr. Ayşe F. Caman

KOMMAGENE KRALLIĞI DÖNEMİ’NDE YERLEŞİMLER
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Hall-1, Session-3
23.10.2020, Friday
15:30-17:30
• Afganistan Local Time

14:00-16:00
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI
Aylin GÜRBÜZ

DİJİTAL SANAT PORTRE-MEKÂN İLİŞKİSİNDE TASARIM İLKELERİNİN SANAT
ESERİNİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ

Aylin GÜRBÜZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASKI TEKNİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ
PORTRE YORUMLARINDA IŞIK VE MEKÂNIN ETKİLERİ

Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN
İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

DİJİTAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ TEZLERİN SİSTEMATİK ANALİZİ

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nuri
ÇINARCI

LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN ŞERH-İ DİBACE-İ GÜLİSTAN ŞERHİNDE YARARLANDIĞI
KAYNAKLAR

Arş. Gör. Dr. Yurdagül KILIÇ
GÜNDÜZ

BİR GÖSTERGE OLARAK KÜLTÜREL SEMBOLÜN YAŞAYAN TEMSİLİ: MOULİN
ROUGE

Arş. Gör. Dr. Yurdagül KILIÇ
GÜNDÜZ
Arş. Gör. Dr. Cansu ÇELEBİ
EROL
Assist. Prof. Dr. K.R.Padma
K.R.Don
Assist. Prof. Dr. N.Johnson

CANAN ŞENOL’UN “GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM” ADLI ESERİNİN
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
PARENTAL SUPPORT DURING E- CLASSES LEARNING
ATTITUDE OF WOMEN UPLOADER TOWARDS UPLOADING PHOTOS AND
VIDEOS IN SOCIAL MEDIA
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Hall-2, Session-1
23.10.2020, Friday
10:30-12:30
• Afganistan Local Time

09:00-11:00
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı
AYDOĞDU

AN ASSESSMENT OF FARMERS’ PERSPECTIVES ON AGRICULTURAL
SUPPORTS IN ŞANLIURFA, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hakkı
AYDOĞDU

AN EVALUATION ON THE HARVESTING PROBLEMS OF THE FARMERS
IN ŞANLIURFA, TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Erdal ARSLAN
Assist. Prof. Dr. Ali BORA
Abdul Hasib AMANAT

FINANCIAL ANALYSIS OF AFGHANISTAN INTERNATIONAL BANK

Dr. Menderes KANDEMİR

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ ÖNEMİ VE ÖRGÜTSEL
BAĞLILIĞA ETKİSİ

Dr. Menderes KANDEMİR

Z KUŞAĞININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

Arş. Gör. Dr. Necip DÜNDAR

ORTA GELİR TUZAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Dr. Necip DÜNDAR

REEL DÖVİZ KURU VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ İÇİN PANEL
VERİ ANALİZİ

Pınar BAKKALOĞLU
Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ

DEZAVANTAJLI GRUPLARDA FİNANSAL OKURYAZARLIK VE DAVRANIŞSAL
FİNANS EĞİLİMLERİNİN TESPİTİ; AMPRİK BİR ÇALIŞMA
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Hall-2, Session-2
23.10.2020, Friday
13:00-15:00
• Afganistan Local Time

11:30-13:30
• Turkey Local Time

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA NUR
KARAMAN KABADURMUŞ
ÖZGE ESNAFOĞLU
Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Ömer Faruk ZÜLKADİR

Moderator: Prof. Dr. İsmail BAKAN
KÜRESEL KRİZİN TÜRK GIDA SEKTÖRÜ TİCARETİNE ETKİLERİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YEŞİL İNOVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN
ARAŞTIRMASI

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ İÇİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK İKTİSADİ KALKINMA
STRATEJİLERİ

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN

BÖLGESEL KALKINMA PERSPEKTİFİNDE İLAÇ VE AŞI GÜVENLİĞİ

Dr. Perihan Abay

AİLE İŞLETMELERİNİN COVİD 19 SÜRECİNDE İŞLETMELER ÜZERİNDE ALDIĞI
TEDBİRLER

Sani Inusa Milala
Abubakar Sadiq

The effect of uncontrolled land use changes on neighborhood quality in Karu L.G.A
Nasarawa State

Dr. Mehmet DOĞANAY

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ OLARAK SOSYAL PSİKOLOJİNİN
MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Makbule OĞUZ

COVİD-19 SÜRECİNİN İŞLETMELERDEKİ YANSIMALARINA YÖNELİK
ALGILAR

Prof. Dr. İsmail BAKAN
Makbule OĞUZ

REKABETÇİLİK ANALİZİ: METAL MUTFAK EŞYASI SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
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Hall-2, Session-3
23.10.2020, Friday
15:30-17:30
• Afganistan Local Time

14:00-16:00
• Turkey Local Time

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer
Öğr. Gör. Nurullah Nehir

1845 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ OVA KARYESİ
NÜFUSU

Öğr. Gör. Nurullah Nehir

1847 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ’NDEKİ HAN VE
DÜKKANLARDA BULUNAN RUM NÜFUS

Fırat ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab
Gözün

ARİSTOTELES’İN ARZU AÇIKLAMASI
COVİD-19 SALGININA KARŞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖNERDİĞİ
TEDBİRLERİN SÜNNETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

KONYA KONDÜKTÖR MEKTEBİ

Assoc. Prof. Dr. Seyit Taşer

BİLGİ ÜZERİNE DERİN DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ

EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAMA GÖRE POSTMODERN
ÖZNENİN TRAVMA KAYNAKLARI

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ

EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAM ve AKSİYOLOJİ İLİŞKİSİ
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Hall-3, Session-1
23.10.2020, Friday
10:30-12:30
• Afganistan Local Time

09:00-11:00
• Turkey Local Time

Aminu Hassan Jakada
Umar Ahmad Ali
Ibrahim Sambo Farouq
Abdullahi Daiyabu Marmara
Murtala Abdu
Qaribu Yahaya Nasidi
Abubakar M. Babale
Dr. Shamsuddeen Mohammed
Sani Inusa Milala
Musa Mohammed Yankari

Moderator: Bhumika Sharma
The Asymmetric Effect of Crude Oil Price on the Quality of Environment in Nigeria:
An Application of Non-Linear ARDL

REPRESENTATION OF WOMEN IN NIGERIAN NEWSPAPERS: AN APPRAISAL
ASSESSMENT OF HOUSING FINANCE IN HOUSING DEVELOPMENT IN BAUCHI
METROPOLIS, BAUCHI STATE, NIGERIA

Bhumika Sharma
Mohammed Muqtadir
Assoc. Prof. Dr. Dr. Rajinder
Verma Zobia

INDIA’S INTERNATIONAL HUMANITARIAN ACTIONS DURING COVID-19

Öğr. Gör. İ.Ethem DAĞDEVİREN
Öğr. Gör. Şakir MİRZA

LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK
KULLANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Şakir MİRZA
Öğr. Gör. İ.Ethem DAĞDEVİREN

TÜRKİYE’DE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK FAALİYETLERİ
İÇERİSİNDEKİ DURUMU VE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER

MAHALLİ İDARELERİN MALİYESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER

442 SAYILI KÖY KANUNUNDAN 6360 SAYILI YASAYA KÖY YÖNETİMLERİ
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Hall-3, Session-2
23.10.2020, Friday
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SPEECH OF FIROZ UZBEK KARIMI
CHANCELLOR OF FARYAB UNIVERSITY
It is a great pleasure that we open the first international conference and welcome the
participants from different countries who want to present distance presentation in this
international conference to exchange experiences and knowledge today 23-October-2020.
In the beginning, I want to give a little information about Faryab University which is
hosting this international conference. Faryab Teacher Training Organization established in
1977, and started its activities to train teachers for two years. This organization has
successfully worked 10 years in training teachers, thereafter, The Ministry of Higher
Education in Afghanistan decided to promote this organization in 1987 as one of
governmental institutes in Faryab Province. This institute had several graduation ceremonies
during 17 years. Due to extremely need of society and suggestions The Ministry of Higher
Education in Afghanistan decided to promote this institute to Higher Education by donating
two faculties in 2004. Fortunately, Faryab Higher Education promoted as Faryab University
in 2012 by decision of Presidency and The Ministry of Higher Education in Afghanistan and
emerged two more new faculties.
Dear participants, Faryab University recently has eight faculties such as: Faculty of
Literature and humanities, Faculty of Education, Faculty of Economy, Faculty of Agriculture,
Faculty of Engineering, Faculty of Political and Science, Faculty of Sharia and Faculty of
Computer Science. As I mentioned this university is very young and we have more than 200
professors and 90 percent of professors are young. We have more than eight thousands
students in different faculties and different fields.
This University had different national and international activities in educational fields
like Establishment of Afghan studies Center between Faryab University and Institute of
economic development and social research center in Turkey by coordinating IKSAD. We
have recently signed an agreement letter between Faryab University and Linguistics
University of Nizhny Novgorod, Russia. We are very happy for having collaboration and
cooperation between mentioned universities. Today, we witness that we are going to host one
of our curial international conference in which participants are presenting distance
presentations from different countries.
As we all know that such conferences can be a proper bridge to gather lecturers and
university members from around the world to exchange their knowledge and be update from
recent developments of knowledge. We are really eager to participate to such conferences and
build good relation with other universities from different countries.
We hope that we could have a vital discussion about student exchanges in different
field, short-term and long-term programs among university professors, establishment of
Uzbek, Farsi and Pashto languages department in your university if necessary, establishment
of Turkish cultural and traditional center in our university and vice-versa, exchange of
lecturers among universities when needed.
Finally, I heartily appreciate from those who are participating this important
conference, I also want to thank and appreciate from honorable Pro. Dr. Mustafa Talash head
of organizing committee, Mr. Dr. Firoz Fawzi and Mohammad Ibrahim Qani who has
coordinated and helped a lot in maintaining this conference.
All the best to all participants!
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TÜRKİYE’DE AFGAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI
SIKINTILAR ve TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAŞADIKLARI SIKINTILARI ÇÖZÜM
YOLLARI
Dr. Mustafa Sarper ALAP
Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Özet
Son yıllarda Türkiye’ye çok sayıda Afgan, Suriyeli, Pakistanlı sığınmacı gelmektir.
Türkiye’ye gelen sığınmacılar arasında yer alan Afgan sığınmacılar, Türkiye’nin birçok
şehrinde yaşamaktadırlar. Afgan sığınmacılar küçükten büyüğe eğitim faaliyetleri içerisinde
yer almaktadırlar. Özellikle İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezlerinde birçok Afgan sığınmacı
Türkçe eğitimi almaktadır.
Yabancılara Türkçe eğitiminde yer alan en önemli kural, yabancılara sadece Türk
diliyle (Konuşma-Dinleme-Okuma ve Yazma) eğitimi verilmektedir. Türkçe eğitimine ilk
başta alfabe ile başlanır. Alfabe konusunda özellikle alt yapısı olanlar Arapça-Latince yazma
konusunda sıkıntı yaşamamaktadırlar, ancak Latince alt yapısı olmayan ve sadece Arapça
harfleri bilen öğrenciler yazma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar, ancak Türkçe harflerin
eğitimi yoğun bir şekilde yapıldığında öğrenciler yavaş yavaş Türk alfabesi harflerini
yazabilmektedirler.
Afgan öğrencilere harf eğitimi verildikten sonra sözcüklerin öğretilmesi eğitimine
başlanır. Sözcük eğitimleri ilk olarak iki, üç, dört, beş, altı harfli sözcükler ile başlar, daha
sonra ise cümle kurma eğitimlerine geçilir.
Harflerle sözcük oluştururken özellikle bazı sözcüklerin yazımında hatalar
olabilmektedir. Özellikle (ğ), (ı), (ö) ve (ü) harflerinin yazımında ve okunuşunda sıkıntılar
yaşanabilmektedir. Yabancılara Türkçe eğitim derslerinde özellikle sözcüklerin
öğretilmesinde öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları adına öğretmenlere de büyük görev
düşmektedir. Sadece sözcüğün anlamını ve okunuşlarını vermekle etkin bir sonuç alınamaz.
Burada öğretmenin çeşitli becerilerini de kullanması gerekmektedir. Burada öğretmenin iyi
de olmasa orta derecede resim yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bunun yanında çeşitli
beden dili ve drama teknikleri de öğretmende bulunması gereken özelliklerdendir.
Afgan öğrencilerin Türkçe öğretiminde öğretmende yer alması gereken bir diğer
özellikte, her ne kadar Türkçe dersini Türkçe anlatmak gerekir mantığı yanında öğretmenin
Farsça ve Urduca bilgisine de sahip olması gerekir. Bu da çok zor dil özelliklerini ve Türkçe
sözcükleri öğretebilmek açısından öğrencilere faydalı olur.
Afgan öğrencilere Türkçe öğretiminde en büyük kolaylığı Türkçe-Farsça ve Arapçada
yer alan ortak sözcükler sağlar. Sözcük eğitimi verilirken, eğitimlerde öğretmen sözcüğün
manasını açıklamadan önce Afgan öğrenciler sözcüğü ismini söyleyebilmektedirler veya
Öğretmen sözcüğün ismini açıklarken öğrenciler kendi bildikleri bir sözcük ismini duyunca
bu Türkçeyi öğrenmeleri açısından onları cesaretlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Afganistan, Eğitim
IN TURKEY AFGHAN STUDENT’S PROBLEMS OF EDUCATION TURKISH
LANGUAGE AND WAYS OF SOLUTIONS TURKISH EDUCATION PROBLEMS
Abstract
In recent years, many Afghans, Syrian, Pakistani refugees come to Turkey. Afghan
refugees live in many cities of Turkey. Afghan refugees take part in educational activities
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from small to large. Especially in Provincial and District Public Education Centers, many
Afghan refugees receive Turkish education.
The most important rule in Turkish education for foreigners is that foreigners are given
only Turkish language (Speaking-Listening-Reading and Writing) education. Turkish
education starts with the alphabet at first. Especially those who have a background in the
alphabet do not have trouble in writing Arabic-Latin, but students who do not have a Latin
background and only know Arabic letters have difficulty in writing, but when the education
of Turkish letters is done intensively, students can gradually write the letters of the Turkish
alphabet.
After the Afghan students are given letter education, the education of teaching words
begins. Vocabulary training starts with two, three, four, five, and six letter words first, and
then sentence building trainings begin.
While forming words with letters, errors may occur especially in the spelling of some
words. In particular, difficulties can be experienced in writing and reading the letters (ğ), (ı),
(ö) and (ü). Teachers also have a great responsibility in teaching the words to foreigners in
Turkish education lessons so that students do not have trouble. An effective result cannot be
obtained by simply giving the meaning and pronunciation of the word. Here, the teacher has
to use various skills as well. Here, the teacher should have a medium level of painting skills,
although he is not good. In addition, various body language and drama techniques are among
the features that a teacher should have.
Another characteristic that Afghan students should take place in the teacher in teaching
Turkish is that the teacher must have Persian and Urdu knowledge in addition to the logic of
teaching Turkish in Turkish. This helps students to teach very difficult language features and
Turkish words.
It provides the greatest convenience to Afghan students in teaching Turkish, common
words in Turkish-Persian and Arabic. While giving vocabulary education, Afghan students
can say the name of the word before the teacher explains the meaning of the word in the
trainings, or while the teacher explains the name of the word, the students encourage them to
learn this Turkish when they hear the name of a word they know.
Keywords: Turkish, Afghanistan, Education
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THE STRUCTURE OF COMPOSITE SENTENCE IN TURKIC SCIENTIFIC TEXTS
IN XIV-XVI CENTURIES
Ass.Prof. Shabnam Hasanli- Garibova
ANAS, İnstitute of Linguistics
Abstract
A composite sentence, formed by combining two simple sentences in meaning and
grammar, expresses the combination of several notions around one thought in the human
psyche. The systemic form of a sentence, which is a grammatical unit, has a specific
framework, depending on its mental and semantic complexity.
The predicative complex of a compound sentence is joined by a subordinating or
coordinating relation. In the Turkic language, these types of relations of compound sentence
have a sentence-forming function at different times. Thus, the types of sentences formed on
the basis of subordinating relation are poorly developed at the initial stage. However, over the
time under the influence of foreign languages, it is widespread enough to cause changes in
the syntactic structure of the language.
Historically, in the Turkic languages, expressing a complex thought with a simple
sentence has prevailed, determiner-being determined, controller and being controlled
relations have a leading function in the sentence. The development of a sentence from simple
to composite, and then the tendency of this complexity towards conciseness, logical
subordination resulted with the internal transformations and changes in the sentence, forcing
independent parties to unite.
The formation of a composite sentence in Turkic languages is primarily due to the fact
that the transforms formed by such auxiliary means as ol, bol, var, yox, degin, teyin, diyip,
alı-əli doing structural change, cause expansion-complication within a simple sentence. For
example,
“Dahı acı badamı göyindürüp katup yaqu eylemek ol rence yavlak fayidelü nesnedür”(
HB,7a 11-13);
“ Benüm şuarayıla ne kaydum var?-dedi”.(ŞM. IV cilt 2.kısım, s.140, 223 a10);
“Andan Ömer kapıda şuaradan kim vardur diyü sordı”.( ŞM. s. 140, 223 a113);
“İskenderi- Zulkarneyn şehri mezkuru harap bulup imaret eyledi derler” (Piri Reis.
S1485);
“Ve yakınına varıcak üç bölük küçük dağcuazlar vardur görünür” (Piri Reis, s.1571);
“Dördüncü kayide bilüñ kaç cinsdür anı bildürür”.(Töhfeyi-Mübarizi, 55b 1);
“Otları hava safı gün açuk olıcak dermek gerek”.(TM,56a9);
“Bu dayire yaluñuz otları niçe katmak gerek anı bildürür”.(TM 58 a 5).
The examples given, both in the form of construction and in the sentences in which
indirect speech is expressed, show the process of transition from complex thinking to
complex speech in general. Because the expressed thoughts have a complex structure, it
forces the sentences to be in this structure too.
Keywords: Turkic languages, scientific style, structure of sentence, compound
sentence.
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“KUTADGU BILIG” ve AZERİ AĞIZLARI
Doç.Dr. KÜBRA KULİYEVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dil Araştırmaları Enstitütü
https://orcid.org/0000-0001-5126-4645
Özet
“Kudadgu Bilig” XI. yüzyıl Karahanlılar döneminde Balasagunlu Yusuf Has Hacip
tarafından yazılmış ilk Müsluman yapıtı olarak bilinmektedir. Yıllardır tarih, coğrafi, felsefe,
ahlak, toplumbilim açısından inceleme, araştırma objesi olan bu eser sadece söz konusu bilim
dalları için değil, dilbilim için de önem taşıyor. Şöyle ki, dilbilimin araştırma alanı
kelimelerdir ve onun için kelimelerin astronomi, belagat, matematik, tarih, felsefe, mantık
veya diğer her hangi bir bilim dalıyla ilgili olmasının önemi yoktur.
“Kutadgu Bilig” zengin söz varlığına sahip eserdir. Geçen seneler içinde dilbilim
alanında bu eserle ilgili yeteri kadar araştırma yapılmıştır. Biz bu yazımızda eserde geçen bir
kısım kelimeleri akraba dil olan Azeri dilinin ağızlarıyla karşılaştırmayı amaçladık.
Herşeyden önce ağızların halkın milli serveti, değerlerini, ayırıcı özelliklerini yansıtan
araç, eski sözlük birimlerin muhafaza olunduğu en güvenilir kaynak, halkın tarihinin
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve dilin geçtiği mürekkep tarihi proseslerin, inceliklerin
öğrenilmesinde, halkın kendine özgün niteliklerinin, milli özelliklerinin korunmasında
müazzam rolü olduğunu vurgulamak gerek. Bu açıdan ağızları “yaşayan tarih” de
adlandırabiliriz. Çünkü ağızlarda korunmuş, yüzyılları arkada bırakmış eski kelimelerin tarihi
halkın tarihi kadardır. Tarihi gerçekleştiren, onu muhafaza eden ve gelecek nesillere ileten en
iyi kaynağın da ağızlar olduğunu unutmamak gerek.
Ağızlarda korunmuş eski kelimelerin araştırılması konusu güncelliğini kaybetmeyen
konulardandır ve ağızların söz varlığının edebi dilden çok çok zengin olduğu da bellidir.
Bu bağlamda “Kutadgu Bilig” eseriyle akraba dillerin karşılaştırılmasının önemli ve
zorunlu olduğunu söylemek yerinde olur. Araştırma Azeri ağızlarının XI. yüzyılda yazılmış
bu muazzam eserle sesleştiğini, eserde geçen yüzlerce kelimenin günümüz Azeri ağızlarında
kullanıldığını gösteriyor.
XI. yüzyılda yazılmış “Kutadgu Bilig” eserinde geçen maŋa, apa (Adem), bitik (yazı),
yıirak (uzaq), yığla-, saŋa, maŋa, tünle ve s. yüzlerce kelime şu anda hala da ağızlarımızda
yaşamaktadır. Bunlardan bir kısmı eserde olduğu şekilde kulanımını sürdürmüş, bir kısmı
zamanla yeni anlamlar kazanmış, bir kısmının kökü başka kelimelerin türetilmesinde temel
rolü oynamış, bir kısmı kendi başına başına kullanılamadığından yakın anlamlı kelimelerle
bir arada kullanılmıştır.
Bu kelimelerin biçim değiştirmesi, anlamının genişlemesi ve daralması, ayrıca
kökenbilimsel ve budun bilimsel açıdan yorumlanması üzerine makalede geniş şekilde bilgi
verilmiştir.
Anahtar kelimeler: “Kutadqu Bilig”, Azeri Türkçesi, ağızlar, köken bilim, budun
bilim
"KUTADGU BILIG" AND DIALECTES AND ACCENTS OF THE
AZERBAIJANI LANGUAGE
Abstract
Kudadgu Bilig is considered to be the first Muslim monument written by Yusuf Khas
Hajib Balasaguni during the Karakhanidera in the 11th century. This work, which has been
the object of research from the point of view of history, geography, philosophy, ethics and
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sociology for many years, is important not only for the mentioned fields of science, but also
for linguistics. Thus, linguistics studies words, and it does not matter whether the words are
related to astronomy, rhetoric, mathematics, history, philosophy, logic, or any other fields of
science.
Kutadgu Bilig is a work with a rich vocabulary. Many surveys have been conducted on
this work in the field of linguistics over the years. This article aims to compare some of the
words used in the work with the dialects and accents of the Azerbaijani language, which is a
related language.
Of all, it should be noted that dialects are representing the national wealth, values and
distinctive features of the people, the most reliable source of preservation of ancient lexical
units, an integral part of the history of the people and the study of complex historical
processes. From this point of view, dialects and accents can also be called a "living history".
Because the history of ancient words preserved in dialects and accents for centuries, is as old
as the history of the people. must not forget that dialects and accents are the best source of
history, shaping and delivering it to future generations.
The study of words preserved in dialects and accents is still relevant, and it is known
that the vocabulary of dialects and accents is much richer than the literary language.
In this sense, it is important to compare related languages with Kitadgu Bilig. The
research shows that the dialects and accents of the Azerbaijani language resonate with the
language of this magnificent work written in the 11th century, and the hundreds of words
used in the work are still being used in the dialects and accents of the Azerbaijani language.
Kutadgu Bilig written in the 11th century, we come across the words, such as maŋa,
apa (Adam), bitik (writing), yıirak (far), yığla -, saŋa, maŋa, tünle and so on. Hundreds of
these words are still living in our dialects and accents. Some of them remained in the form
they were in the work, some gained new meanings over time, some became the basis for the
generation of other words, and some were generated together with the words with similar
meanings as they could not be used as an independent lexical unit.
The article provides extensive information on the transformation of these words,
expansion or contraction of their meaning, as well as their etymological and ethnological
interpretation. It is concluded that these words will be important in terms of enriching the
language at its own expense.
Keywords: "Kutadgu Bilig", Azerbaijani Turkic, dialect and accent, etymology,
ethnology
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ZÜLKARNEYN
Masuma Kuliyeva
Azerbaycan Devlet Diller Universitesi
https://orcid.org/0000-0002-7792-2201
Özet
Hz.Zülkarneyn'in peygamber mi, veli mi olması tartışma konusudur. Gerçek ismi
İskender olup, Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'in soyundan sayılıyor.
Zülkarneyn'in kimliği, bu lakabın ona neden verilmesi yüzyılların sorusu olarak hala da
çözümünü bulmamıştır. Bir kısım bilim adamları onun Makedonyalı İskender (M.Ö. 356323) olduğunu iddia ettikleri halde, Kuran'daki Zülkarneynle Makedonyalı İskender biribirine
uymuyor. Zülkarneyn Allah'a inanan, hayatını dürüstçe yaşayan, peygamber olduğu
söylenilen birisidir. Makedonyalı İskender ise tek tanrı inancından uzak, şehirleri yerle
yeksan edecek kadar zalim ve barbar bir insandır.
Bir kısım bilim adamları Zülkarneyn'in İran hükümdarı Kisra olduğunu kabul ediyor.
M.Ö. VI. yüzyılda imparatorluk kuran Kisra'nın özellikleri Kuran'da adı geçen
Zülkarneyn'nin özelliklerine uygundur.
Ayrıca, Araplar Kisra'yı Nişirevan-i Adil
adlandırıyor. Onun peygamber olup olmaması meselesi de munakaşalı mesele olarak
kalmaktadır.
Zülkarneyn'nin geçmişte yaşamasıyla bağlı inançlar olsa da, “Kehf” suresinde bir yere
gitmesi ve o yerin insanlarının dinden habersiz olmaları hakkında bilgi vardır. Bu kıssa
Kuranda yer almaktadır ve verilen bilgilere esasen Zülkarneyn'in tarihte yaşamış bir şahıs
olması ihtimali çok zayıftır. “Kehf” suresinde hakkında bahsedilen gece olmayan yer ancak
iki yıldızlı bir sistemi olan gezeğende olabilir. Zülkarneyn'in seyahatları Kur'an'ın en fazla
ilgiyi çeken konularındandır, ayrıca, bunlar galaksi seyahatlardır.
Elde bulunan bilgilere göre, Zülkarneyn'in Hz. İbrahim'in döneminde yaşadığı ve Hz.
Hızır'dan ders aldığı belli oluyor.
Zülkarneyn güzel ahlaklı, Hakk'a teslimiyetli, halkına karşı höşgörülü ve adalet sahibi
birisiydi. Dünya malına rağbet etmez, elininzahmeti, alnının teriyle geçinirdi. Bu yüzden de
zenbil örür, kazandığı parayı kendine ve ailesine harcar, kalan parayı da yoksullara sadaka
verirdi.
Zülkarneyn'in aslında Bilge Kağan olduğu bilerekten açık açığına saklamaya çalıştıkları
bir sırdır. Türk piramitleri ve Atılla'nın tanrının gerçekten kırbacı olduğu gibi.
Anahtar kelimeler: Zul-Qarnain, Japheth, Kasra, Bilge Kagan
DHU’L-QARNAYN
Abstract
It is arguable whether Dhu’l-Qarnayn was a prophet or a guardian. His real name was
Alexander. He was a descendant of Japheth, the son of the prophet Noah.
The question of who Dhu’l-Qarnayn was and why he was given this nickname has been
a controversial topic since ancient times.
While many claim that he was Alexander the Macedonian (356-323 BC), the
characteristics of Dhu’l-Qarnayn and Alexander the Macedonian in the Qur'an do not match.
Dhu’l-Qarnayn was a person who believed in God, lived an honest life, and was claimed to
be a prophet. Alexander the Great, on the other hand, was a tyrant who was far from the
monotheism and was so cruel and barbaric that he would destroy cities.
Many scholars agree that Dhu'l-Qarnayn was Kisra, the ruler of Iran. Kisra’s
characteristics, who established an empire in the 6th century BC, correspond to Dhu'lAbstract Book
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Qarnayn’s characteristics described in the Qur'an. The Arabs also call Kisra Nushiravan Adil.
It is a matter of controversy whether Dhu'l-Qarnayn was a prophet or not.
Although it is believed that Dhu'l-Qarnayn lived in the past, it is mentioned in Surat alKahf that he went somewhere and that the inhabitants of this place were ignorant of religion.
This story is found in the Qur'an, and according to this information, it is very unlikely that
Dhu'l-Qarnayn lived in history. The non-night space mentioned in Surat al-Kahf could only
exist on a planet with a two-star system. Dhu'l-Qarnayn's journeys are one of the most
interesting topics in the Qur'an. Moreover, these are galactic journeys.
According to the information obtained, it is known that Dhu'l-Qarnayn lived in the time
of the Prophet Ibrahim and thought by him.
Dhu'l-Qarnayn was a man of good morals, submissive to the truth, restrained and just
towards his people. He was not greedy and lived on the labor of his hands. To do this, he
would make a basket, spend some money on himself and his family, and give the rest to the
poor.
It is a mystery that Dhu'l-Qarnayn is deliberately trying to hide, knowing that he was in
fact Bilga Hagan. Just as the Turkish pyramids and that Attila was the god’s messenger.
Keywords: Dhu'l-Qarnayn, Japheth, Kisra, Bilga Kagan
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AFGANİSTAN’IN KURUCUSU AHMED ŞAH İLE OSMANLI DEVLETİ ARASINDA
İRAN’A KARŞI İTTİFAK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ
ARCHIVE DOCUMENTS BETWEEN AFGHANISTAN'S FOUNDER AHMED SHAH AND
THE OTTOMAN STATE ON ALLIANCE AGAINST IRAN
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID : 0000-0002-5137-3275
Özet
Ahmed Şah (1722-1773), bugünkü Afganistan’ın kurucusu olarak kabul edilmekte olup 17.
yüzyılın sonlarında Herat’a yerleşerek 1731’de İran Şahı Nâdir’in idaresine giren Abdâlî
kabilesinin reisi Muhammed Zaman Han’ın oğludur. Nâdir Şah 1737’de Kandehar’ı aldığında
Galzaylar’ın elinde esir olan Ahmed Han’ı serbest bırakıp himayesine almış, Ahmed Han da
cesaret ve zekâsıyla kısa sürede Nâdir Şah’ın gözdelerinden olmuş, seferlerinin çoğuna katılarak
tecrübeler edinmiş ve Mâzenderan valisi olmuştur. Nâdir Şah 1747’de öldürülünce İran’ın
düştüğü karışıklıktan faydalanarak Kandehar’da hükümdarlığını ilân etmiştir. Bu sırada
kendisine inciler incisi manasında “Dürr-i Dürrân” unvanı verilmiştir. Kısa sürede Kâbil ve
çevresini ilhak edip Afganistan’ın tek hâkimi olmuş, ardından fetihlere başlayıp batıda
İranlılar’ın, güneyde Bâbürlüler’in bulunduğu kötü durumdan faydalanarak bazı yerleri almış,
Kuzey Hindistan’da Lahor ve Mültan’ı ele geçirip İran’a yürümüş ve Herat’la Meşhed’i almıştır.
1756’da yeniden Hindistan seferine çıkıp Bâbürlüleri yenmiş, 1760’ta dördüncü seferine çıkarak
Hindulardan Maratalar’ı hezimete uğratmıştır. Bu sırada İran toparlanıp Afganistan’a karşı
düşmanca bir tavır içine girdiğinden, batısında güçlü bir Şiî İran tehdidi Ahmed Şah’ı rahatsız
etmiştir. İşte bu tehlikeyi önlemek için 1 Ocak 1763 tarihinde Osmanlı Devleti’ne bir mektup
yazarak yardım istemiştir. Bu istek Osmanlı Devleti tarafından nazikçe reddedilip gerekçeleri
uzun uzadıya açıklanmıştır. Hem Ahmed Şah’ın mektubu, hem de Osmanlı’nın bu mektuba karşı
yazdığı cevap incelendiğinde çok önemli bilgi ve belgeler ortaya çıkmaktadır. Bu mektupta
Osmanlı’nın verdiği cevap uluslar arası ilişkiler açısından çok önemli yönler içermekte olup
analitik biçimde incelenmeyi gerektirmektedir. Söz konusu iki mektup Osmanlı Arşivlerinde
nâme-i humâyûn defterinin 86-89. sayfalarında kayıtlıdır. Ahmed Şah’ın mektubunun başında şu
başlık vardır:
İran ve Hindûstân taraflarını zîr-i dest-i hükûmetine aldıkdan sonra hâlâ Kandehar’da
ikâmet üzere olan Afgan Ahmed Şah’ın Bağdad tarafına gelen üç nefer sefîrleriyle taraf-ı
humâyûn-ı hazret-i cihândârîye irsâl eylediği nâmesinin hulâsa-i tercemesidir.
Osmanlı Devleti’nin cevabi mektubunda ise genel olarak iyi niyet ifadeleri bulunmkl
beraber Ahmed Şah’ın İran’a karşı birlik ve orada hâkimiyet kurma teklifi nazikçe
reddedilmektedir. Mektubun sonunda yer alan bu ifadeler mealen şöyledir:
Büyük devletimizin hazine, ordu, mühimmat ve savaş aletlerince üstünlüğü İran’ın zaptını
her ne kadar kolaylaştırıyor ise de, böylesine zayıf düşmüş bir halk üzerine yürüyüp evlerini
barklarını yakıp yıkmak da tebaaya karşı şefkat göstermekle ünlenmiş ve bunu huy edinmiş
devletimizin geleneğine aykırıdır. Ayrıca bu durum, aradaki sözleşme ve anlaşmaların sebepsiz
yere yıkılmasından başka yiğitliğin de gereklerinden uzaklaşmak olur. Bu sebeple bu harekete
şeriatçe izin verilemeyeceği malumlarınızdır….
Bildirimizde bu önemli mektup analitik ve karşılaştırmalı biçimde incelenerek dikkatlere
sunulacaktır.
Anahtar
Kelimeler:
Ahmed
Şah,
Osmanlı,
nâme,
İran,
yardım.
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EBUSSUUD EFENDİ’NİN VECİZE ÖZELLİKLİ FETVÂLARI
EBUSSUUD EFENDI'S APHORISM CHARACTER FATWAS
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID : 0000-0002-5137-3275
Özet
Ebussuûd Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının en ünlülerinden olup birçok övgülü lakapla
anılmıştır. Kanuni kendisine ‘sırdaşım ve karındaşım’ diye hitap etmiştir. Verdiği hüküm ve
fetvâlarda hep şiiriyet ve îcâz göstermiş, Osmanlı manzum fetvâ geleneğini büyük ölçüde kendisi
kökleştirmiştir. Üç dile hâkim bir âlim ve şair olan bu büyük sima, fetvâlarında sürekli mecaz,
kinaye, nükte ve cinas sergilemiş, bazen de tarizkâr ve mizahî bir üslup kullanmıştır. Manzum
fetvâları kitap veya mecmualarda çok sık yer alan metinler olup bunların çoğu da nükte ve
özdeyiş içeren metinlerdir. Bu tür fetvâlar, verdiği özlü bilginin yanı sıra soruyu soran kişiye
tazir ve kınamayı da içermektedir.
Mesela kendisine: Sıklet-i mahz ile mahz-ı sıkletün farkı var mıdur lutf idüp beyân
buyurıla? diye sorulmuş, o da: Mahz-ı sıkletle sıklet-i mahzun farkını bilmemek cehâletdür. diye
cevap vererek “yumurta-tavuk” meselesine benzer bir hususu dile getirmiş, soran kişiye de
“Bunu bilmemek cahilliktir.” diyerek bir kınama yöneltmiştir. Bu fetvânın altına da başka birisi:
Bilip de yine sormak sıklet-i mahza mahz-ı sıkletdür şeklinde daha nükteli bir cevap yazmıştır.
Başka bir fetvâsında abdestle ilgili bir soru şöyle sorulmuştur:
Suâl-i müşkil: Hılâl-ı vudû’da hades nâkız-ı vudû’ mıdur? El-cevâb: Vudû’-ı nâkız hades-i
nâkıs degildür. Bu fetvâda “Abdest alırken meydana gelen yellenme, abdesti bozar mı?” diye
sorulmuş, cevapta ise: “Boz(ul)an abdest, bozan hades değildir.” denilmiştir. Yani, abdest alırken
bir yellenme olsa o abdestin yeniden alınması gerekir; ama bu, abdestten dolayı değil, abdesti
bozan yellenmeden dolayıdır.
Bir başka fetvâda ise Recep ayı ile ilgili bir gramer sorusu şöyle sorulmuştur: Mâkavlüküm radıyallahu ta’âlâ ankümü’r-Receb munsarif em lâ? El-cevâb: Sum Receben terâ
aceben. Bu fetvâda Arapça bir gramer konusu geçmektedir. “Receb kelimesinin munsarif mi
olduğu, yani esre veya tenvin alıp almadığı hakkındaki görüşünüz nedir?” diye sorulmuş,
cevapta ise: “Tut Receb’i, görürsün acebi.” denilerek Receb kelimesinin munsarif olduğu, yani
tenvin aldığı veciz bir şekilde gösterilmiştir.
İşte bu bildiride Ebussuûd Efendi’nin bu tür fetvâları kaynaklarından seçilerek analitik
biçimde incelenecek ve karşılaştırılmalı biçimde tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ebussuûd Efendi, fetvâ,vecize, nükte, mecmua.
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THE CATEGORY OF QUANTITY IN DIFFERENT LANGUAGES
Baku, Masimova Sona
Azerbaijan University of Languages
ORCID: 0000-0002-1241-0811
Abstract
In most world languages, nouns are singular and plural. The main difference in meaning
between them is quite clear. This opposition manifests itself in the form of one and more
numbers, for example, a table – tables. But the facts of language are not always so simple. The
number category of English nouns raises several issues that require attention. For example, in the
language there is a difference between the expression “three houses” and “three hours”. While
the expression “three houses” indicates that three separate objects are standing side by side, the
expression “three hours” indicates a continuous, complete period.
Sometimes we come across plurals of nouns that are not counted, but the plural in them
takes us away from the original plural. In this regard, we can look at the use of the word water in
the plural. For example, “the waters of the Atlantic” or "A daughter of the Snows" which is the
name of one of Jack London's works. In the expressions I have mentioned, we cannot use any
number in front of those plural nouns, that is, we cannot say how much water we are talking
about by saying three waters or three snows. So what is the main difference between words like
water - waters, snow - snows? Obviously, in any case, when we use the name water in the plural,
when we say waters, we mean a large body of water (for example, an ocean), or when we say
snows, we mean a large area covered with snow (for example, arctic regions of Canada). In
another explanation, we can say that the word "water of the Atlantic" refers to the chemical
composition of water in the Atlantic Ocean. For example, the water of the Atlantic contains a
considerable portion of salt - the water of the Atlantic Ocean contains a significant amount of
salt. But the waters of the Atlantic - the plural form of the word waters (waters) in the
combination of the waters of the Atlantic Ocean simply refers to a geographical idea. We can see
from these examples that in addition to the use of the same name alone or in the plural, a
difference in meaning has developed.
Keywords: number, quantity, plurality.
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“KİTABİ DƏDƏ QORQUD” DASTANIN DİLİNDƏ POETİZMLƏR
Əlvan CƏFƏROV
ADPU
Elmi Tədqiqatlar Mərkəzi
https://orcid.org/0000-0003-0952-9093
Özet
Türkoloji folklorşünaslıqda islamiyyətdən qabaqkı dövrdə türk eposu başlıca olaraq 4 yerə
bölünmüşdür. Bu bölgülərin öz dövrü və bu dövrlə səsləşən dastan nümunələri olmuşdur.
Aparılmış tədqiqatlarda bunlar belə qruplaşdırılmışdır: qədim türk yaxud saq dastanları (“Alp Ər
Tonqa” və “Şu” mənqəbələri;) Hun dastanı, (“Oğuz Kağan”); Göytürk dastanı (“Boz qurd”);
uyğur dastanı (“Törəyiş əfsanəsi” və “Köç” mənqəbələri). “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
məcazlar da çox zəngindir. Məcazlar dastanın əsas tərkib hissələrindən biridir. Yəni dastanda
bədii təsvir vasitələri; məcazlar, bənzətmələr, metaforalar, bədii ifadə vasitələri; bədii sual,
təkrir, mübaliğə və sairələr xüsusi yer tutur. Məsələn; Altmış ərkəc (təkə) dərisindən skürk eləcə
topuqlarını örtməyən, altı ögəc dərisindən külah etsə (papaq) qulaqlarını örtməyən. At ağızlı
Aruz.... acığı tutanda bığlarından qan çıxan, bığı qanlı Bükdüz Əmən” kimi Oğuz igidlərinin
tərifində yuxarıda qeyd etdiyim kimi mübaliğələrdən güclü istifadə edilmişdir. Hətta Beyrəyin
tərifində “Bayburd hasarından pırlayıb uçan” sözlərində quşlara xas olan uçmaq hərəkəti insan
üzərinə köçürülərək güclü istiarə (metafora) yaradılmışdır. Bu cümlələrin birində “At ağızlı
Aruz” bənzətməsi işlənərək burada bədii təyin, epitet yaranmışdır. Yenə həmin boyda: “Qaracıq
Çobanın üçyaşar dana dərisindən sapanının ayası, üç keçi tükündən sapanının qolları idi: bir keçi
tükündən çatlağucu idi. Hər atanda on iki batman daş atardı. Sapanına qoyuban atdığı daş yerə
düşməzdi. Yerə dəxi düşsə toz kimi sovrulardı, ocaq kimi oyulardı üç ilədək daşın düşdüyü yerin
otu bitməzdi. Simiz qoyun, arıq toğlu bayırda qalsa qurd gəlib yeməzdi sapanın qorxusundan”
Bu cümlələrdə “toz kimi sovrulardı”, “ocaq kimi oyulardı” kəlmələrində bənzətmə qoşması da
işləndiyinə görə burada güclü bənzətmə, yəni təşbeh vardır. Bu cümlələrdə biz həm də “üçyaşar
dana dərisindən sapanının ayası”,”üç keçi tükündən sapanının qolları”, ”bir keçi tükündən
çatlağucu”, ”Hər atanda on iki batman daş” atması, “daşın düşdüyü yerdə üç il ot bitməzdi”
ifadələrini də görürük ki, burada da Qaracıq çobanın tərifi, onun sapanının tərifi həddindən artıq
şişirdilmiş və bununla da güclü mübaliğə yaranmışdır. Dədə Qorqud və Dədə Qorqudlar
olmasaydı tariximizin gözöl, ibrətli səhnələri silinib gedəcək, yəqin ki, elin igid, qəhrəman
oğulları unudulacaqdı.
Açar sözlər: Dədə Qorqud, dilçilik, poetizmlər, məcazlar, tədqiqatlar.
POETISM IN THE LANGUAGE OF THE EPIC "KITABI-DADA GORGUD"
Abstract
Divided into 4 parts the Turkish epic In the pre-Islamic period in Turkological folklore.
There were divisions of their own period and examples of epics that resonate with this period.
The grouped studies are as follows: ancient Turkic or Saq epics (“Alp Er Tonga” and “Shu”
sources;) Hun epos, (“Oghuz Kaghan”); Epic of Goyturk (“Boz gurd”); Uyghur epos ("Legend
of birth" and "Migration" sources). The metaphors in the epos "Kitabi-Dada Gorgud" are also
very rich. Metaphors are one of the main components of the saga. That is, the means of artistic
description in the saga; metaphors, parables, metaphors, means of artistic expression; artistic
question, repetition, exaggeration, etc. have a special place. For example; The skin of sixty goats
does not cover the ankles, and the skin of six goats does not cover the ears. Aruz with a horse's
mouth ... Bukduz Aman with a bloody mustache, which bleeds when he is angry " As I
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mentioned above, exaggerations were strongly used in the definition of Oghuz heroes. Even in
the definition of Beyray "Flying over the Bayburd fence" In his words, the flight movement
typical of birds was transferred to humans, creating a powerful metaphor. In one of these
sentences "Horse-mouthed Aruz" By developing an analogy, an artistic definition, an epithet,
was created here. Again in the same size: “The verse of the sling made of the skin of a threeyear-old calf was the sleeves of a sling made of three goats 'hair: one of the goats' hair was
cracked. Each time he threw twelve batman stones. The stone he threw into his sling would not
fall to the ground. If it fell to the ground, it would be blown away like dust, it would be carved
like a hearth. For three years, the grass where the stone fell would not grow. There is a strong
analogy here, because in these sentences, the words "they were blown away like dust" and "they
were carved like a hearth" are also used, because the wolf would not come and eat the sheep if
the skinny lamb stayed outside. In these sentences, we also see the expressions "sling of a threeyear-old calf's skin", "arms of a sling made of three goats' hair", "cracking of a goat's hair",
"throwing twelve batman stones at each throw", and "three years of grass would not grow where
the stone fell". that here, too, the definition of the Gypsy shepherd, the definition of his sling,
was exaggerated, and thus a strong exaggeration was created. Without Dada Gorgud and Dada
Gorgud, the beautiful, instructive scenes of our history would be erased, and the brave and heroic
sons of the people would probably be forgotten.
Keywords: Dada Gorgud, linguistics, poetry, metaphors, research.
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“KAÇAKÇILIK YAPMAK VEYA KAÇAKÇILARLA İLİŞKİ KURMAK” DİSİPLİN
SUÇU NEDENİYLE “MESLEKTEN ÇIKARMA” DİSİPLİN CEZASI
Doç. Dr. Seçkin Yavuzdoğan
KLU Hukuk Fakültesi
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4698-3140
Özet
Türk Ceza Hukuku’ndaki ilkelerin birçoğu disiplin hukukunda da uygulanır. Hal böyle
olunca bir disiplin suçunun oluşabilmesi için suçun unsurlarının da incelenmesi gerekir.
Kanun hükmü uyarınca “kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak” disiplin suçunun
oluşabilmesi için; ortada kaçakçılık yapan yani hukuken kendisine kaçakçı diyebileceğimiz
bir gerçek kişi bulunmalı, “Kaçakçılarla ilişki kurmak” disiplin suçundan dolayı ceza
verilecekse yine ortada kaçakçı olduğu hukuken tespit edilmiş gerçek kişiler olmalıdır.
“Kaçakçılarla ilişki kurmak” disiplin suçunun oluşabilmesi için bulunması gerekli diğer
bir unsur, kamu görevlisinin kaçakçılık yapılmasına fiili veya ihmali olarak yardım etmesidir.
Kaçakçılarla ilişki kurmak ifadesinden " kaçakçılarla mesleğin gerekleri dışında kurulan her
türlü ilişkinin” anlaşılması mümkün değildir. Ortada henüz hukuken kaçakçı, suç örgütü, suç
örgütü lideri, suç örgütü üyeleri de yoksa anılan disiplin suçu da oluşmaz.
Bir suçun varlığı incelenirken suçun unsurları bakımından değerlendirilmesi
gerekmektedir. Yani suçun maddi unsurları, manevi unsurları, hukuka aykırılık unsurları,
nitelikli halleri, kusurun varlığı-yokluğu, suçun özel görünüş biçimleri alt unsurları ile birlikte
tek tek ele alınmalıdır. Aksi takdirde salt kanunda yazılı metin yazılarak suç ve ceza tayini
yapılamaz. Bir eylemin suç olarak tanımlanması için maddi ve manevi unsurun birlikte
gerçekleşmesi gereklidir. Maddi unsur eylemin kanunda suç olarak tanımlanmış olması,
manevi unsur ise kişinin bu eylemi kasıt veya taksir ile işlemiş olmasıdır.
Suçun unsurları incelenirken; eylemi gerçekleştiren fail de net olarak ortaya
konulmalıdır. Her bir kişi için suç olduğu iddia edilen eylemin ne olduğu, bu eylem ile fail
arasındaki illiyet bağının ne olduğu hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde
açıklanmalıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun temel bir ilkesi olan “şüpheden sanık
yararlanır” kaidesi görmezden gelinmemelidir.
“Kaçakçılık Yapmak veya Kaçakçılarla İlişki Kurmak” isnadının niteliği açısından özel
kast gereklidir. Fail bu durumu bilmeli ve bunu istemelidir. Taksirle işlenmesi mümkün
değildir. Kasıt olmadığı takdirde manevi unsur gerçekleşmiş olmayacağından, suç
oluşmayacaktır.
Takipsizlik kararı verilmiş, dolandırıcılık suçu kapsamında hakkında herhangi bir
soruşturma veya kovuşturma yapılmamışsa, ayrıca söz konusu takipsizlik kararı disiplin
cezası işleminin tesisinden önce idarenin bilgisine girmesine rağmen meslekten çıkarılma
cezası verilmişse, bu durum kişinin anılan suçu işlediği algısının oluşmasına, dolayısıyla
kişilik haklarının zedelenmesine sebebiyet vereceğinden; hiçbir yargı kararına
dayanılmaksızın eylemin “Kaçakçılık Yapmak veya Kaçakçılarla İlişki Kurmak” olarak
nitelendirilmesi idarenin ağır hizmet kusurunu oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Devlet Memuru, Kolluk, Kaçakçılık
DISCIPLINARY PENALTY "DISMISSAL FROM PROFESSION" FOR "SMUGGLING
OR ESTABLISHING RELATIONS WITH SMUGGLERS"
Abstract
Many of the principles in Turkish Criminal Law are also applied in disciplinary law. As
such, in order for a disciplinary crime to occur, the elements of the crime must also be
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examined. In order to create a disciplinary offense of "smuggling or establishing a
relationship with smugglers" in accordance with the provision of the law; There should be a
real person who is a smuggler, that is, we can legally call him a smuggler, and if there is a
penalty for “establishing a relationship with smugglers” due to disciplinary offense, there
must be real persons who are legally identified as a smuggler.
“Establishing a relationship with smugglers” is another essential element to be found in
order for a disciplinary offense to occur, is the fact that the public official helps the
smuggling, either by act or negligence. It is not possible to understand "any relationship with
the smugglers other than the requirements of the profession."
While examining the elements of the crime; The perpetrator of the action must also be
clearly identified. What is the alleged crime for each person and what is the causal link
between this action and the perpetrator should be explained in a way that leaves no doubt. The
principle of "suspect benefits from suspicion" which is a basic principle of the Code of
Criminal Procedure should not be ignored.
Keywords: Civil Servant, law enforcement, smuggling
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KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (DEVLET MEMURLARI KANUNU
MADDE 73)
Doç. Dr. Seçkin Yavuzdoğan
KLU Hukuk Fakültesi
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4698-3140
Özet
Eski adıyla ”becayiş” olarak da bilinen karşılıklı yer değiştirme aynı kurumun farklı
yerlerinde görev yapan memurların, aynı sınıftaki görevlerinde karşılıklı olarak yer
değiştirmeleridir. Karşılıklı yer değiştirme memurların bir hakkıdır. Memurların karşılıklı
talepleriyle ve atamaya yetkili amirin onayıyla gerçekleşen bu atama Devlet Memurları
Kanununun 73.maddesinde düzenlenmiştir. Bunun yanında bazı kurumlara ait atama ve yer
değiştirme yönetmeliklerinde de düzenlenmiş ve Kanunda yer alan şartlara farklı şartlar da
eklenmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca “Aynı kurumun başka
başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle
atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun
bulunmasına bağlıdır.”
Karşılıklı yer değiştirme konusunda atamaya yetkili amir, kamu yararı veya hizmetin
gereklerine dayanarak onay vermeyebilir. Ancak bu işlemlerde amaç unsuru dikkatle
değerlendirilmeli ve yalnızca hizmetin gerekleri dikkate alınmalıdır.
Karşılıklı olarak yer değiştirme ile ilgili usul ve esaslar 73. maddede düzenlenmiştir. Bu
madde hükmüne göre karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atamanın gerçekleşebilmesi
bazı koşulların varlığına bağlı kılınmıştır. Bu koşullar şöyle sıralanabilir:
Karşılıklı yer değiştirme aynı kurum içinde olanaklıdır. Aynı kurum ibaresinden; aynı
tüzel kişiliğe sahip kurumlar anlaşılmalıdır. Bu çerçevede belediyeler ve üniversiteler tüzel
kişilikleri olan farklı farklı kurumlardır. Ancak bazı üniversitelerin farklı farklı illerde ve
ilçelerde birimleri olabilmektedir. Bu halde o üniversite çalışanları iller veya ilçeler arasında
karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Karşılıklı olarak yer değiştirecek memurların aynı sınıftan olmaları koşuldur. Buna
göre; teknik hizmetler sınıfında görevli bir mühendis, ancak aynı sınıfta görevli bir mühendis
ile karşılıklı olarak yer değiştirebilir. Buna karşılık mühendis unvanlı olup genel idare
hizmetleri sınıfında bir kadroda bulunan kimsenin teknik hizmetler sınıfında görevli bir
mühendisle karşılıklı olarak yer değiştirmesi olanaklı değildir. Karşılıklı olarak yer değiştirme
talebinde bulunan memurların bu taleplerinin atamaya yetkili amirlerince uygun bulunması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Devlet Memuru, Karşılıklı Yer Değiştirme, Becayiş, Hizmet Sınıfı
MUTUAL DISPLACEMENT (ARTICLE 73 OF THE CIVIL SERVANTS LAW)
Abstract
Mutual displacement is a right of civil servants. This appointment, which is realized
with the mutual demands of the civil servants and the approval of the chief authorized to
appoint, is regulated in Article 73 of the Civil Servants Law. In addition, it is also regulated in
the appointment and relocation regulations of some institutions and different conditions have
been added to the conditions in the Law. Pursuant to Article 73 of the Civil Servants Law,
"Officers in the same class elsewhere of the same institution may request their appointment by
mutual displacement. The fulfillment of this request depends on the approval of the
authorized superiors.
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The procedures and principles regarding mutual displacement are regulated in Article
73. According to the provision of this article, the realization of the appointment by mutual
replacement is made dependent on the existence of some conditions. These conditions can be
listed as follows:
Mutual displacement is possible within the same institution. From the same institution
phrase; Institutions with the same legal personality should be understood. In this context,
municipalities and universities are different institutions with legal entities. However, some
universities may have units in different provinces and districts. In this case, those university
employees can move mutually between provinces or districts. It is essential that the officers
who are to be moved mutually are from the same class.
Keywords: Civil Servant, Mutual Displacement, Appointment
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CHINA’S HOMEGROWN POPULISM: GREAT REJUVENATION of CHINESE
NATION
Asst. Prof. Dr. Nilgün Eliküçük Yıldırım
Atılım University, Department of International Relations
https://orcid.org/0000-0002-4006-1401
Abstract
Populism is back even in non-democratic countries. Xi Jinping consolidated his power
through abolishing term limits on the presidency. This constitutional amendment tolls the
death knell for collective leadership system of China which was implemented since the death
of Mao. Xi seized the all levers of power and disrupted institutionalized power sharing
among the organs of party and state. When Xi came to power, like the other populist leaders,
pledged to fight against massive official corruption of previous administrations. Many
important people such as directors of state-owned enterprises were punished by CCP, and its
control was strengthened over all economic sectors that under the ownership of State
Council. Accordingly, he used corruption campaign as a leverage for crumbling inner-party
democracy. Xi’s Tifa (提法) or official discourse crowned with the Chinese Dream which
includes “great rejuvenation of the Chinese Nation”. As a collective dream, Chinese Dream
connotes China’s return to the glorious days of the past. Hence, Confucianism is revived, and
its social stratification structure presented as harmony and stability example both within the
country and across the globe. This unity-obsessive political agenda is effective for the
establishment of Muslim detention camps in far western China. Therefore, China’s minority
policy has also changed under the populist rule of Xi. Xi appeals to same vocabulary“imagined past”, stability and homogeneity” and “the fate of the people”- with the other
populist leaders. Therefore, populism is not specific to democratic countries. Demise of
China’s inner party democracy is a solid example of how legitimacy crisis of totalitarian
leaders can direct them into following the same policies with their democratic counterparts.
Consequently, if populism is against constitutionalism and separation of powers, China has
now homegrown populism.
Keywords: Populism, China, Collective Leadership, Inner-party Democracy
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QƏRB MƏXƏZLƏRİNDƏ ƏZƏLİ İMAMİZMƏ DAİR BƏZİ MƏLUMATLAR
Nəsibova Aytən Maqsud qızı
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Komaparativistika və
bədii tərcümə şöbəsinin kişik elmi işçisi
Hülasa
Qərb Səfəvişünaslığının XIX əsrdən başlayaraq təqdim etdiyi tədqiqatlar Səfəvilər
sülalənin Əhli-Beyt nəslindən olduğunu qəbul edir. Bir çox tədqiqatçılar Səfəvilərin dinini,
kosmogoniyasını anlamağa çalışırlar. Səfəvişünaslıq elminin böyük tədqiqatçıları Əzəli
Şiəliyi, Əzəli İmamizmi bu gün şəkli dəyişdirmiş dini axınlarla qarışdırırlar. Bu təzadlar
Səfəvi tarixinin və ideologiyasının təhrifinə gətirib çıxarır, onların dayaq sütunu olan
Qızılbaşlarla münasibətini anlamağa mane olur. Kərbəla müsibəti, Həzrəti Əlinin, imamların
və onların kamillik fəlsəfəsinin yolunda özlərini qurban verənlərin faciəvi sonları məlumdur.
Şərqin, türk dünyasının tarixi mənəvi müharibələrlə və onların gətirdiyi acı nəticələrlə
doludur. İmamlıq mənəviyyatı məğlub olsa da, bu insanlar Sahib-Əz-Zaman Mehdinin gəlib
ədaləti bərqərar edəcəyinə sidq ürəklə inanmaqda idilər. Bu kosmizm’ bir çox qərb alimi
əsərində “High Sufizim və ya High İslam” adı verib. Səfəvilərin arzusu Ortodoks xəliflərdə
təzahür etmiş sünnülüyün ləğv edilməsi idi və onun Həzrəti Əli və 12 İmam inancı ilə əvəz
edilməsi idi.” Hər nə qədər İslam zamanın və şəraitin nəticəsində dəyişimə məruz qalsa da,
ekzoterik şəkilləri sünnilik və şiəlik adlandırılsa da, əzəli İslamın əsas nüvəsi sufilik olaraq
qalırdı. Qızılbaş türklər İslamın sonradan yazılmış qanunlarının çərçivəsinə sığmırdı, şəriətin
kristallaşmış sistemini şüuraltı qəbul etmirdilər.
Bəs Əzəli İmamlıq nədir? Bu sualın cavabını son illərin ən böyük tədqiqqatçılarından
olan Məhəmməd Əli Əmir Moezzinin, Sufi tətqiqatçılarından Henry Korbinin, İren
Melikoffun əsərlərindən əldə edirik.
Beləliklə, Əzəli Şiəlik doktrinini, Əzəli İslamı yaxından bilmədən İslam dininin bu
gün gəldiyi nöqtəni başa düşmək mümkün olmaz. Əzəli Şiəlik, xüsusilə də Azərbaycan
tarixində ən vacib yer tutan Səfəvi sülaləsinin ideologiyasını təyin edən inam və fəlsəfələrini,
kosmoqoniyasını anlamaq üçün son dərəcə vacib ünsürdür.
Açar sözlər: İmam, Səfəvilər, Şiəlik, İmamizim, Əhli-Beyt, İslam
EARLY IMAMİSM İN WESTERN HİSTORİOGRAPHY

Abstract
That the Safavid Dynasty is a descendant of the Ahl-al Beyt prophetic lineage is a wellknown fact among Western historiographers. Within this subject, a central aspect around
which significant discussions evolve is the cosmogony of the Safavid religion, in which early
Imamism, early Shiism, and early Sufism overlap.
The Karbala tragedy, the tragic destiny of Ali and his descendants and followers are
well known facts in history. The history of these lineage is full of spiritual wars and
sorrowful events. Even though the Early Imamism has lost its initial position, the followers of
Imamism did not lose their hopes in returning Lord of the Time, Twelfth Imam Mehdi and
will reinstall Justice on earth. This cosmism is rightly named High Islam or High Sufism in
western historiography. As descendants of Imams, Safavis hoped to demolish the Orthodox
sunnism that was ordained by their profound enemy Muaviyye and to replace it by the
Imamism and Ali ideology. Islam underwent changes over the vast period of time, but
Safavis and their followers achieved to guard and preserve the very core of it, which is
Imamism and Sufism.Kizilbash turks never accepted Orthodox sunni ideology and never
accepted the crystallized system of the Sunni Ulema.
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The central questions that need further examination in order to fully understand Safavid
history are; What is Early Shiism? And what is Early Imamism? Inaccuracies and
contradictions in such important, yet complicated, subjects cause interruptions in
understanding the most crucial moments of Safavid ideology and their relationship with
Kizilbash followers over which conflict emerged between them and the Ottomans.
There is a vast quantity of research regarding early Imamism and Sufism, but the more
profound works include that of Mohammed Ali Amir Moezzi, Irene Melikoff and Henry
Corbin. My article attempts to draw attention to the more crucial and remarkable aspects of
these works.
Keywords: Imams, Safavis, Ahl-al-Beyt, Shiism, İslam
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THE DISCUSSION OF COMMUNIST POLICIES’ SUCCESS IN WORLD POLITICS
Dr. Çağlar EZİKOĞLU
Çankırı Karatekin University, Political Science and Public Administration, Çankırı,
Turkey
ORCİD NO: 0000-0001-5948-4693
Abstract
Communism (from Latin communis - common, universal) is a revolutionary socialist
movement designed to create a classless, moneyless and stateless social order, structured upon
common ownership of the means of production, as well as a social, political and economic
ideology that aims at the establishment of this social order. The idea of communism was first
suggested by some philosophers at the beginning of the 19th century. Most of them tried to
define “communism” with some explanations. For instance, Friedrich Engels defined
communism as follows: “Communism is the doctrine of the conditions of the liberation of the
proletariat. The proletariat is that class in society which lives entirely from the sale of its
labour and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe, whose life and
death, whose sole existence depends on the demand for labour – hence, on the changing state
of business, on the vagaries of unbridled competition”. Friedrich Engels and Karl Marx, who
were German philosophers, wrote the Communist Manifesto, which contained some theories
about society and politics. According to this manifesto, the capitalist society would be
replaced by socialism and then communism (Engels and Marx, 2004). Most studies
demonstrated that the idea of communism was founded by Engels’ and Marx’s manifesto.
Marx and Engels wrote: “The history of all hitherto existing society is the history of class
struggles”. However, this manifesto explained only theoretical perspectives, and did not say
anything about how to organise an economic and political system in a socialist country. This
paper will explore this phenomenon through case studies.
Keywords: Communism, Soviet Union, Stalin
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AVRUPA’NIN OSMANLI DEVLETİ’Nİ ZOR DURUMDA BIRAKMA
HAMLELERİNİN GÜNÜMÜZE ETKİLERİ
Seyit Taşer
Assoc.Prof.Necmettın Erbakan Unıversty, 42090, Konya/Turkey
ORCID: 0000-0002-2236-4644
Özet
Avrupa’nın bilhassa XVII. asır ve sonrasında farkına varmış olduğu bir gerçeklik artık
Osmanlı Devleti’nin batıyı takip ediyor olmasıdır. Bunu en iyi şekilde Avusturyalı elçi
Basbecq’in sözünde görülmektedir ki bu ifade Avrupa’yı Osmanlı Devleti’nden daha hızlı bir
şekilde takip edip yenilikleri uygulayan bir devlet olmadığına dairdir. Avrupa, Rönesans veya
Reform ve Aydınlanma Devri gibi gelişmeler sonrasında yapmış oldukları yeniliklerin
Osmanlı Devleti üzerinde etkili olduğu kanısına varmıştır. Bu noktada çeşitli milletlerin
birden çok kıtada huzur içinde yaşadığı Osmanlı Devleti’nin siyasi anlamda mevcut
durumunu temelden sarsması düşünülen gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Fransız
İhtilali idi ve bu ihtilalin olumsuz etkilerinin doğrudan Osmanlı Devleti üzerinde oluşturacağı
sarsıntı beklenen bir durumdur. Diğer bir gelişme ise yine hanedan sistemi üzerine inşa
edilmiş bir devleti doğrudan etkilemesi kaçınılmaz olan demokrasi ifadesidir. Bu gelişmeler
Osmanlı Devleti siyasi birliğini veya merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkilemesi, Osmanlı
Devleti’nin toprakları, yaşayan milletler, siyasi yapısı vb.göz önüne alındığı zaman,
kaçınılmaz bir neticedir.
Osmanlı Devleti’nin zaman içerisinde güç kaybetmesi ve Avrupa’nın bu süreci iyi
değerlendirmesi ile batının Osmanlı Devleti üzerinde gerçekleştirdiği olumsuz etkiler, çeşitli
sonuçlar doğurmuş olup, bunlara çalışmada yer verilecektir. Fakat bunun ötesinde ortaya
çıkan bu gelişmeler zaman içerisinde Türk devleti tarafından olumlu bir sonuç doğuracak
şekilde kontrol edilmiştir. Özellikle devletin birliğini ve merkezi otoritesini kuvvetlendirecek
bir içerikte ele alınmış ve kullanılmıştır. Dolayısıyla başta olumsuz etkileri olan kavramlar
tarihimizde iyi bir şekilde değerlendirilerek olumlu ve hatta vazgeçilmez hale getirilmiştir.
Çalışmamızda bu hususlarla ilgili detaylara yer verilecektir.
Anahtar Sözler: Osmanlı Devleti, Avrupa, Fransız İhtilali, Siyasi Yapı.
THE CURRENT EFFECTS OF EUROPE'S MOVES TO LEAVE THE OTTOMAN STATE
IN A DIFFICULT POSITION
Abstract
Europe has realized that especially XVII. Century, the Ottoman State now following the
west. This is best seen in the words of the Austrian ambassador Basbecq, which indicates that
Ottoman State following Europe faster and applies innovations. Europe has concluded that the
Renaissance or the Reform and the Age of Enlightenment had an impact on the Ottoman
Empire. In the Ottoman state, different nations were living peacefully and some developments
took place during this time. One of them was the French Revolution, and it is expected that
the negative effects of this revolution will directly affect the Ottoman Empire. Another
development is the expression of democracy, which directly affects a state whıch is the
dynasty state. This event is an inevitable consequence when it affects the political unity of the
Ottoman State or the central authority negatively. Because the political, social and economic
structure of the Ottoman State should be taken into consideration.
The Ottoman Empire lost power over time and Europe took good advantage of this. In
this study included that how the developments in Europe affected the Ottoman Empire
negatively. However, these developments have been controlled by the Turkish state in time to
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have a positive result. It has especially been handled and used in a context that will strengthen
the unity and central authority of the state. Therefore, developments that had bad effects in the
first place were made positive afterwards. Details on these issues will be included in our
study.
Keywords: Ottoman State, Europe, French Revolution, Political Structure.
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OSMANLI DEVLETİ GERİLEME SÜRECİ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL
BİLGİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Seyit Taşer
Assoc. Prof. Dr. Necmettın Erbakan Unıversty, 42090, Konya/Turkey
ORCID: 0000-0002-2236-4644
Özet
Osmanlı Devleti geniş bir tarihsel süreçte varlığını devam ettirmiştir. Bundan dolayı bu
dönemle ilgili sayısız bilgi vardır. Fakat tarih eğitimi açısından bilgi ve içeriklerin bazısında
geliştirilen genelleme veya kalıp ifadelerin daha detaylı değerlendirilmesi gerekebilmektedir.
Bu çalışmada özellikle Osmanlı Devleti gerileme dönemindeki bazı gelişmelerle ilgili
incelemeler yapılmıştır.
Her şeyden önce gerileme dönemi ifadesi ele alınabilir. Dönemsel bir yaklaşımla tarihi
bilgilerin daha kalıcı olması maksadıyla bu tür ifadeler kullanılmakla birlikte, bununla ilgili
tarihlendirmeler farklı yapılabilmektedir. Bu konuda göreceli yaklaşımların olmasının yanında
gerileme ifadesinin siyasi, sosyal, ekonomik boyutlarıyla mı yoksa toprak kayıplarıyla mı
ilgili olduğunun ayrıntılı bir incelemeye ihtiyacı vardır. Bunun dışında “Osmanlı Devleti’nin
ilk toprak kaybettiği anlaşma”, “Avrupa’yı takip etmede geç kalındı” vb. bazı kalıplaşmış
ifadeler üzerinde de bu çalışmada değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kavramlar: Osmanlı Devleti, Gerileme Dönemi, Reform, Avrupa.
AN EVALUATION ON SOME BASIC INFORMATION ABOUT THE OTTOMAN
STATE'S DECLINE PERIOD
Abstract
The Ottoman State has continued its existence in a wide historical period. There is an
countless amount of information about this period. However, in terms of history education,
generalizations or stereotypes developed in some of the information and contents may need to
be evaluated in more detail. In this study, some investigations have been made especially on
some developments in the period of Ottoman decline.
First of all, the expression of the regression period can be discussed. In order to make
historical information more permanent with a periodic approach, such expressions are used,
but the related dating can be made differently. In addition to the relative approaches to this
issue, it is necessary to examine in detail whether the expression of decline is related to
political, social, economic dimensions or land losses. Apart from that, " The first treaty in
which the Ottoman Empire lost land ", "It was late to follow Europe" etc. Some of the
stereotypes were also evaluated in this study.
Keywords: Ottoman State, Reform, Decline Period, Europe.
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KOMMAGENE KRALLIĞI DÖNEMİ’NDE YERLEŞİMLER
Dr. Menekşe Bekaroğlu
Orcid No:0000-00025378-6209
Dr. Ayşe F. Caman
Orcid No: 0000-0002-3204-7208
Özet
Kommagene Krallığı helenistik ve Roma dönelerinde askeri ve siyasi anlamda önemi
roler üstlenmiştir. Krallık, Küçük Asya'nın güneydoğusundadır. Euphrates (Fırat) nehri ile
sınırlı stratejik öneme sahip bir merkez durumundadır. Aynı zamanda doğu ile batı arasında
köprü vazifesi görecek bir coğrafyada bulunmaktaydı. Batısında Kilikia, kuzeyde
Kappadokia, doğuda Euphrates ve Mezopotamya ve güneyde Kappadokia'daki Melitene
(Malatya) ile çevriliydi. Parth krallığı ile Roma arasında tampon bir bölge görevi gören
Kommagene Krallığı M.Ö. 163/2 yılında, Seleukos satrabı olan Ptolemaios Magnesia
savaşından sonra zayıflayan Seleukos krallığına karşı isyan edip Samosata'da (Samsat)
bağımsızlığını ilan eden Antiokhos kurmuştur. Adı geçen krallık aslında kurduğu
yerleşimlerle de dikkat çekmiştir. Kommagene'de Helenistik Dönemdeki yerleşimlerle ilgili
bilgilerimiz sınırlıdır. Bu bölgedeki yerleşimlerin geçmişi çok eskiye dayanmaktaydı ve çoğu
Helenistik Dönemde tekrar başka bir isimle kurulmuştur. Kommagene'de en önemli yerleşim
başkent Samosata (Samos) idi. Tahkimatlı bir yerleşim olan Samosata, Mezopotamya ile
köprü vazifesi görmekteydi. Şu anda, bu yerleşimin, çoğu Atatürk Barajı'nın altında kalan
Samsat'tadır. Kommagene'nin diğer kenti, Nymphaios çayı kenarında kurulmuş olan
Arsameia Nymphaios (Kahta) idi. M.Ö. 3. yüzyılda, Arsames'in kurduğu düşünülmektedir.
Aslında bu yerleşimin krallığın yazlık ikametgahı olduğu görüşleri vardır. Kral Arsames'in
M.O. 3. yüzyılda kurduğu düşünülen diğer bir yerleşim de, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde olan
Arsameia Euphrates'dir. Kommagene Krallığı’nın doğu sınırındaydı. Kommagene'nin diğer
önemli yerleşimi de, Seleukeia Euphrates'dir veya bilinen adıyla Zeugma'dır. (Gaziantep,
Belkıs Köyü ) Samosata gibi burası da Mezopotamya ile Akdeniz arasında bir kavşak
noktasıydı. Zeugma, Grekçe'de “bağlantı” demektir. Zeugma'nın yakınında, Antiokheia
Euphrates yerleşimi bulunmaktadır. Yeri bilinmemektedir. Euphrates'de kurulan diğer bir
yerleşimde Epiphaneia Euphrates'dir. Euphrates'in yukarı tarafında Zeugma'nın yakınında
kurulmuştur. Yeri, kurucusu ve kuruluş tarihi belli değildir. Zeugma'nın yakında yer alan
Doliche'de (Gaziantep,Duluk) onemli bir yerleşimdi. Bu yerleşimin de, kuruluş tarihi ve
kurucusu belli değildir. Perre (Pirin) ve Bahasna (Besni) yerleşimlerinin de Helenistik
Dönemde kurulduğu düşünülmektedir, ancak; adı gecen yerleşimlerle ilgili olarak Helenistik
Donem ile ilgili bilgilerimiz yapılacak araştırmalarla aydınlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antiokhos, Samosata, Zeugma
SETTLEMENTS IN THE PERIOD OF THE COMMAGENE KINGDOM
Abstract
Commagene Kingdom played a role in the Hellenistic and Roman periods in military
and political terms. The kingdom is in the southeast of Asia Minor. It is a strategically
important center limited by the Euphrates (Euphrates) river. At the same time, it was located
in a geography that would serve as a bridge between east and west. It was surrounded by
Kilikia in the west, Kappadokia in the north, Euphrates and Mesopotamia in the east, and
Melitene (Malatya) in Kappadokia in the south. The Kingdom of Commagene, which served
as a buffer zone between the Parth kingdom and Rome, was built in B.C. 163/2, the Seleucid
satrap Ptolemaios founded Antiochus, who rebelled against the Seleucid kingdom, which
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weakened after the war of Magnesia, and declared its independence in Samosata (Samsat).
The mentioned kingdom actually attracted attention with the settlements it established. Our
knowledge about the settlements in the Hellenistic Period in Commagene is limited. The
history of the settlements in this region was very old and most of them were re-established
under a different name in the Hellenistic Period. The most important settlement in
Commagene was the capital Samosata (Samos). Samosata, a fortified settlement, served as a
bridge with Mesopotamia. Currently, most of this settlement is in Samsat, which is below the
Ataturk Dam. The other city of Commagene was Arsameia Nymphaios (Kahta), which was
established by the Nymphaios stream. B.C. It is thought to have been founded by Arsames in
the 3rd century B.C. In fact, there are opinions that this settlement is the summer residence of
the kingdom. King Arsames. Another settlement thought to be founded in the 3rd centuryB.C:
is Arsameia Euphrates in Gerger district of Adıyaman. It was on the eastern border of the
Commagene Kingdom. The other important settlement of Commagene is Seleukeia Euphrates
or Zeugma as it is known. (Gaziantep, Belkıs Village) Like Samosata, this place is a
crossroads between Mesopotamia and the Mediterranean. Zeugma means "connection" in
Greek. Near Zeugma, there is the settlement Antiokheia Euphrates. Its location is unknown.
Epiphaneia is Euphrates in another settlement established in Euphrates. It was established on
the upper side of Euphrates near Zeugma. Its place, founder and date of establishment are not
known. It was an important settlement in Doliche (Gaziantep, Duluk), which is close to
Zeugma. The date of foundation and founder of this settlement is not known. Perre (Pirin) and
Bahasna (Besni) settlements are thought to have been established in the Hellenistic Period,
however; Our information about the Hellenistic Period will be made regarding the mentioned
settlements. will be enlightened by research.
Keywords: Antiochos, Samosata, Zeugma.
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DİJİTAL SANAT PORTRE-MEKÂN İLİŞKİSİNDE TASARIM İLKELERİNİN
SANAT ESERİNİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ
Aylin GÜRBÜZ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özet
Günümüz sanatında ağırlıklı olarak kullanılan dijital sanat, fotoğraf, grafik, baskı resim
gibi diğer sanat alanlarıyla da özdeşleşmiştir. Dijital sanatta teknolojinin bir parçası olarak
yaşam alanlarımızda vazgeçilmez haline gelen bilgisayar, tablet, telefon ve program
yazılımları sanat eserlerinin de oluşumuna katkı sağlamaktadır. Başlangıçta sanatın anlamını,
içeriğini bunun yanı sıra özelliklerini sorgulatan ve tartışmaya açan dijital sanat sanatçıya
önemli imkânlar sağlamış, zamanla dijital sanattan faydalanan sanatçının, sanat eğitimcisinin
sayısı giderek artmıştır. Dijital sanat, sanat eserini yaratma biçimlerinde değişikliklere neden
olmuş, sanatçı yeni anlatım biçimlerine yönelirken sanatın algılanışını, düşünce yapısını ve
oluşumunu farklılaştırmıştır. Bununla birlikte farklı bakış açılarıyla farklı mekânlarla farklı
yorumlarla bütünleşen portreler, ifadelerin duyguyla dışa vurulduğu bir sanat konusu haline
gelmiştir. Sanatçılar, sanatın için her dönem ayrı önem taşıyan bu konu yaşadıkları dönemin
sanat anlayışını ve üslubunu yansıtırlar. Geçmişte belge niteliği taşımak amacıyla resmedilen
portreler geleneksel yöntemlerden uzaklaşılarak günümüzde çok farklı boyutlara ulaşmıştır.
Araştırmada, Dijital sanat portre-mekân ilişkisi ile birlikte sanat eserinin oluşumunda önem
taşıyan tasarım ilkelerinin rolünün incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Resmin ve mekânın temel ilkeleri arasında da yer alan; çizgi, doku, leke, ton, renk, biçim,
ritim, ışık-gölge gibi ilkeler araştırmacı tarafından fotoğraf çekilerek hazırlanan örnek
çalışmalarla değerlendirilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından çekilen fotoğraflara
ağırlık verilmiş, bazı fotoğraflara dijital teknikler uygulanmıştır. Edirne ilindeki Kaleiçi tarihi
mekânlarında çekilen farklı portre çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmada, öncelikle
Dijital sanat konusu ele alınmış, daha sonra portre ve mekân ilişkisine değinilmiş, son olarak
da yapılan uygulamalar üzerinden tasarım ilkeleri sunulmuştur. Araştırma, Dijital sanat,
fotoğraf, portre, mekân ve tasarım ilkeleri konuları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın
yöntemine değinmek gerekirse; literatür taraması yapıldıktan sonra elde edilen Dijital sanat
çalışmaları fotoğraflar betimlenerek analiz edilmiştir. Araştırmada, Dijital sanat, portre ve
mekân kavramları üzerinden bir bağlam oluşturulmuştur. Oluşturulan bağlam içerisinde, nitel
araştırma yöntemi çerçevesinde portre-mekân ve tasarım ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgi
araştırması yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise fotoğraflar üzerinde yapılan uygulamalar portremekân ilişkisi ve tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: sanat, sanatçı, fotoğraf, mekân,
THE ROLE OF DESIGN PRINCIPLES IN CREATING ARTWORK IN DIGITAL ART
PORTRAIT-SPACE RELATIONSHIP
Abstract
Digital art, which is predominantly used in today's art, has also been identified with
other art fields such as photography, graphics, print painting. Computers, tablets, phones and
software programs, which have become indispensable in our living spaces as a part of
technology in digital art, also contribute to the creation of artworks. In the beginning, digital
art, which questioned the meaning and content of art as well as its features, provided
significant opportunities to the artist, and over time, the number of artists and art educators
who benefited from digital art gradually increased. Digital art has caused changes in the way
of creating the work of art, and the artist has differentiated the perception, mindset and
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formation of art while turning to new expressions. However, portraits, which are integrated
with different interpretations in different places with different perspectives, have become an
art subject in which expressions are expressed emotionally. Artists reflect the art
understanding and style of the period they live in, this subject, which is important for each
period of art. Portraits, which were portrayed in the past for the purpose of being a document,
have reached very different dimensions today, moving away from traditional methods. The
main purpose of the research is to examine the role of digital art portrait-space relationship
and the important design principles in the formation of the artwork. One of the basic
principles of painting and space; Principles such as line, texture, stain, tone, color, shape,
rhythm, light-shadow were evaluated with sample studies prepared by the researcher by
taking photographs. In the research, the photographs taken by the researcher were focused on,
and digital techniques were applied to some photographs. It is associated with different
portraits taken in Kaleiçi historical places in Edirne. In the research, firstly the subject of
digital art was discussed, then the relationship between portrait and space was mentioned, and
finally, design principles were presented through the applications. The research is limited to
digital art, photography, portraiture, space and design principles. To touch on the method of
the research; Digital art works obtained after literature review were analyzed by describing
photographs. In the research, a context was created through the concepts of digital art, portrait
and space. Within the context created, within the framework of qualitative research method, a
theoretical information research on portrait-space and design principles was conducted. In the
conclusion part, the applications on the photographs were evaluated in terms of portrait-space
relationship and design principles.
Keywords: art, artist, photographs, space

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

27

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BASKI TEKNİKLERİ İLE
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PORTRE YORUMLARINDA IŞIK VE MEKÂNIN
ETKİLERİ
Aylin GÜRBÜZ
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özet
Portre, kelimesi Latince “Protraho” kökünden türetilmiş olup “kopyasını almak”
anlamına gelmektedir. Geçmişten günümüze sanatın vazgeçilemeyen bir konusu olan portre,
dönem ve akımlara göre farklı şekillerde yorumlanmıştır. Klasik gelenekçi tarzın değişmeye
başlamasıyla portrelerde de değişim olmuştur. Portreler çoğu zaman sanatta mekân ile birlikte
var olur ve boşluk mekânın tamamlayıcısı olarak yorumlanır. Portre ve mekâna yansıyan ışık,
portrenin mekân içerisinde algılanmasına imkân tanımaktadır. Grafik ya da özgün baskı
derslerinde linol baskı tekniğinin uygulanması açısından önem taşıyan portre, portrenin
işlevsel özellikleri, ışık ve mekân konularının yüksek baskı teknikleri ile çözümlenmesi bu
araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle portre konusu ele alınmış,
daha sonra ışık ve mekân konusuyla ilişkilendirilmiştir. Öğretmen adaylarının linol baskı
teknikleri ile uygulamasını gerçekleştirdiği portrelerden örnek çalışmalar seçilerek ışık ve
mekân konusu da göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Portre çalışırken biçimsel
ifadelerle plastik öğelerin ele alınış biçimleri ve portredeki tekniği uygulama ilkeleri üzerinde
durulmuştur. Araştırmanın verileri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde
toplanmıştır. Araştırmanın verileri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik dersi alan öğretmen adaylarının
“Portre” konulu yüksek baskı resimlerinden oluşmaktadır. Bu araştırmada, geçmişte ya da
günümüzde var olan bir durumu değişikliğe uğratmadan betimlemeyi amaçladığı için tarama
modelindedir. Araştırma belirli bir grup öğretmen adayı üzerinde yapıldığından örnek olay
tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırma aynı zamanda bir nitelik araştırmasıdır.
Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, grafik dersi, yüksek baskı,
linol baskı ve “Portre” konusu ile sınırlandırılmıştır. Öğretmen adayları, Portre konusunu
mekân ile birlikte ele alarak çalışmışlardır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi için Edirne
ilinde yer alan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı Grafik dersi öğretmen adaylarından “Portre” konulu linol baskı
çalışması yapmaları istenmiş ve uygulaması yapılan çalışmalar benzerlik ve farklılıkları ile
değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının portre çalışmaları değerlendirilirken linol baskı
tekniği, ışık kullanımı ve mekân kavramı göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen bulgulara
dayanarak sonuç, tartışma ve öneriler bölümü oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Grafik, eğitim, portre, öğretmen
THE EFFECTS OF LIGHT AND SPACE ON THE PORTRAIT COMMENTS WITH
PRINTING TECHNIQUES OF TEACHER CANDIDATES
Abstract
The word portrait is derived from the Latin root "Protraho" and means "copying".
Portrait, which is an indispensable subject of art from past to present, has been interpreted in
different ways according to periods and movements. With the change of classical traditionalist
style, there has been a change in portraits. Portraits often coexist with space in art and space is
interpreted as a complement to space. The portrait and the light reflected in the space allow
the portrait to be perceived in the space. The main purpose of this study is to analyze the
portraits, functional features of the portrait, light and space, which are important in terms of
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applying the linoleum printing technique in graphic or original printing lessons, with high
printing techniques. In the research, firstly the subject of portrait was addressed, then it was
associated with the subject of light and space. The sample works were selected from the
portraits that the teacher candidates applied with linoleum printing techniques and examined
by considering the light and space. While working on the portrait, the ways of handling plastic
elements with formal expressions and the principles of applying the technique in the portrait
were emphasized. The data of the study were collected in the spring semester of the 20182019 academic year. The data of the study consisted of high print images with the subject of
“Portrait” of the teacher candidates who took the Graphic course in Education Department of
Fine Arts, Trakya University Faculty of Education. In this study, it is in the scanning model
because it aims to describe a situation that exists in the past or today without changing it.
Since the research was conducted on a certain group of pre-service teachers, the case study
model was preferred. Research is also a qualification research. In the research, qualitative
research method was used. The research is limited to graphics lesson, high print, linoleum
print and "Portrait". The preservice teachers studied the subject of Portrait by taking the
subject together with space. In order to collect data in the study, Fine Arts Education
Department, Trakya University Faculty of Education. Graphics course teacher candidates
were asked to make a linoleum print on "Portrait" and the studies were evaluated with
similarities and differences. While evaluating the portraits of the teacher candidates, the
linoleum printing technique, the use of light and the concept of space were taken into
consideration. Based on the findings, a conclusion, discussion and suggestions section was
created.
Keywords: Graphics, education, portrait, teacher
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BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN
İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
https://orcid.org/0000-0003-4205-0148
Özet
21. yüzyıl becerileri arasında yer alan bilgi işlemsel düşünme, bireyin dört temel
becerisinin yanında eleştirel, yaratıcı, algoritmik ve problem becerilerini de etkin
kullanmasıdır. Bu becerisini kullanan birey, teknolojik araçları kullanarak olayları fark
etmekte, onların çözümü için birçok alternatifi değerlendirmektedir. Karşılaştığı problemleri
analitik düşünme yeteneğiyle çözmeye çalışmaktadır. İşbirliği içinde olayları sorgulamakta ve
soyut düşünce yapısıyla olay örgüsü arasında hataları ayıklamaktadır. Böylelikle birey,
olaylar arasında farklılığı görerek var olan ve ya olacak hataları ayıklama becerisiyle analiz
etmektedir. Bunu yaparken, teknolojik araçlardan destek almaktadır.
Bilgi işlemsel düşünme her ne kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı ve
bilgisayarın ön planda tutulduğu bir beceri olsa da günümüzde bazı yönleriyle
eleştirilmektedir. Bu eleştirilerden biri bilgi işlemsel düşünmenin daha çok matematikte
kullanılan bir beceri olduğudur. İkincisi bu becerinin disiplinler arası bir özellik gösterip
göstermediği konusunda bilim insanları arasında yaşanan tutarsızlıktır. Araştırmalar arasında
görülen tutarsızlık sonucu bu becerinin diğer becerilerle farkı tam olarak ortaya
konulamamaktadır. Ayrıca böyle bir becerinin etik konuları çözmede yetersiz olacağı
düşünülmektedir. Belki de bu ve buna benzer eleştirilerin temelinde bilgi işlemsel
düşünmenin net bir tanımının olmamasıdır. Bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik
yapılan bu eleştirilere karşın bilinen bir gerçek vardır. Bu beceri günümüz bireysel-toplumsal
ihtiyaçları karşılamada, bireyin geleceğe yönelik beklenti ve hedeflerini belirlemede etkili
olduğu düşünülmektedir. Çünkü yaşanılan çağda bireyler birçok salgın, savaş ve olaylarla
karşı karşıya kalmaktadır. Bu olumsuz olaylara bireyin etkili çözüm bulması, çok yönlü
eleştirmesi, analiz etmesi, yeni fikirler bulması ve diğer bireylerle paylaşması beklenmektedir.
Yapılan birçok çalışmada böyle bireylerin yetişmesi ve bu beklentilerin gerçeklemesinde bilgi
işleme becerisinin etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bilgi işlemsel becerinin başka hangi
boyutlarda bireye katkı sağladığı, nasıl ölçüldüğü ve tartışıldığı bu araştırmada belirlenmeye
çalışılmıştır.
Bu araştırmada bilgi işlemsel düşünme becerisi konusunda yapılan çalışmalar
incelenecek, yöntem, bulgular ve tartışma konularında dikkat çeken başlıklar sistematik
derleme yoluyla belirlenecektir. Araştırma verileri 2011-2020 yılları arasında bilgi işlemsel
beceriye yönelik yapılan çalışmalarla ve buradan elde edilen verilerle sınırlıdır. Araştırma
veriler nitel yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutulacaktır. Daha sonra veriler bulgular başlığı altında çeşitli tablolar ve grafikler kullanılarak
yorumlanacaktır. Araştırmada bulgular bölümünden hareketle elde edilen sonuçlar, bilgi
işlemsel beceri konusunda yapılan farklı çalışmalarla/araştırmalarla desteklenerek tartışılacak
ve buna bağlı öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Beceri, Bilgi İşlemsel Düşünme, Teknoloji.
AN INVESTIGATION OF THE STUDIES ON COMPUTATIONAL THINKING:
SYSTEMATIC REVIEWS
Abstract
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Computational thinking, which is among the 21st century skills, is the effective use of
critical, creative, algorithmic and problem skills as well as four basic skills. Using this skill,
the individual notices the events by using technological tools and evaluates many alternatives
for their solution. He tries to solve the problems he encounters with analytical thinking skills.
He/she questions the events in cooperation and debugs the errors the plot by the abstract
mind-set. In this way, the individual analyses the differences between events with the ability
to debug existing or future errors. In doing so, He/she receives support from technological
tools.
Although computational thinking is a skill in which information and communication
technologies are used and computers are prioritized, today it is criticized in some aspects. One
of these criticisms is that computational thinking is a skill mostly used in mathematics. The
second is the inconsistency among scientists about whether this skill shows an
interdisciplinary feature. As a result of the inconsistency between the studies, the difference
between this skill and other skills cannot be revealed exactly. In addition, such a skill is
thought to be insufficient in solving ethical issues. Perhaps the basis of these and similar
criticisms is the lack of a clear definition of computational thinking. Despite these criticisms
of the computational thinking skill, there is a known fact. This skill is thought to be effective
in meeting today's individual-social needs and determining the individual's expectations and
goals for the future. Because in the age of life, individuals are faced with many epidemics,
wars and events. Individuals are expected to find effective solutions to these negative events,
to criticize, analyse, find new ideas and share them with other individuals. In many studies, it
is emphasized that computational skills are effective in raising such individuals and realizing
these expectations. In this study, it was tried to determine in what other dimensions
computational skill contributed to the individual, how it was measured and discussed.
In this study, the studies on computational thinking skills will be examined, and the
remarkable headings about method, findings and discussion issues will be determined through
systematic reviews. The research data are limited to the studies conducted on computational
skills between 2011 and 2020 and the data obtained here. Research data were obtained using
qualitative method. The data obtained will be subjected to content analysis. Later, the data
will be interpreted using various tables and graphs under the title of findings. Based on the
findings section of the research, the results obtained will be discussed with the support of
different studies / researches on computational skills and related suggestions will be
presented.
Keywords: Knowledge, Skill, Computational Thinking, Technology.
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DİJİTAL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ TEZLERİN SİSTEMATİK ANALİZİ
Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
https://orcid.org/0000-0003-4205-0148
Özet
Dört temel dil becerisi arasında yer alan okuma-yazma, insanoğlunun zihinsel yapısının
ürünü olarak görülmektedir. Okuryazarlık ise bireyin en basit tanımıyla günlük yaşamındaki
bilgileri okuması ve yazması becerisidir. Yani okuryazarlık, bireyin veya toplumun
anlamlandırdığı iletişimsel sembollerin kullanılması ve aktarılması yeteneğidir. Bu
anlamlandırma sürecinde birey, iletişim süreçlerini kullanarak çeşitli kodları çözmeye
çalışmaktadır. Dijital dünyanın kendisine sunmuş olduğu olanaklardan yararlanmaktadır.
Öğrenmeye yönelik beklentilerini ve gelecekteki hedeflerini dikkate almaktadır. En önemlisi
birey, teknolojiyi kullanma becerisi ve teknoloji farkındalığını aktif tutmakta, teknolojik
kaynaklardan elde ettiği bilgileri karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanarak, dijital
ortamda bilgi akışını paylaşmaktadır. Etkili bir iletişim süreciyle, bilgileri dijital ortama
entegre etmektedir. Analiz, sentez ve değerlendirme yaparak yeni bilgiler üretmektedir. Tabi
her birey okuryazarlık becerisi olarak ifade edilen bu süreçleri farklı şekilde kullanmaktadır.
Çünkü okuryazarlık ’lığın kendi içinde birçok türü bulunmaktadır. Bunlardan biride dijital
okuryazarlıktır.
ijital okuryazarlığı, enformatik toplumlarda bireyin teknolojiyi kullanarak yaşadığı
dünyaya uyumunu sağlayan bir beceridir. Bu beceri bireyin hem sosyal hem iş hem de
akademik yaşamında rehberi olmaktadır. Çünkü dijital okuryazarlık becerisiyle birey, bilgileri
nerede ve nasıl bulabileceğini/kullanabileceğini bilmektedir. Sanal ve gerçek yaşam
alanlarında etkili bir iletişim sürecini başlatmaktadır. Dijital araçları ve medyayı gelecek
hedeflerini belirlemede kullanmaktadır. Bu yönleriyle ele alındığında, bilgi ve ağ
toplumlarında dijital okuryazarlık becerisinin önemi her geçen gün arttığı görülmektedir.
Hatta bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Araştırmalarda dijital okuryazarlık kavramı
farklı değişkenlerle ele alınmakta ve değişkenler üzerindeki etkisi ortaya konulmaya
çalışılmaktadır. Yapılan bu araştırmada da özellikle lisansüstü tezlere konu olan dijital
okuryazarlığın hangi değişkenlerle ilişkilendirildiği, bunların nasıl ölçüldüğü ve tartışıldığı
incelenmiştir.
Bu çalışmanın amacı 2017-2020 yılları arasında, dijital okuryazarlıkla ilgili yazılmış
lisansüstü tezlerin sistematik analizini gerçekleştirmektir. Dijital okuryazarlıkla ilgili
çalışmalara YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden ulaşılmıştır. Tez merkezinin arama motoruna
dijital okuryazarlık anahtar kelimesi yazılmıştır. Arama sonucunda 2 doktora, 19 yüksek
lisans olmak üzere toplamda 21 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Tezlerin analizinde nitel veri
analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinden elde edilen veriler
bulgular başlığı altında tablolar ve grafik halinde verilmiştir. Araştırma bulgularından
hareketle elde edilen sonuçlar, farklı araştırma bulgularıyla desteklenerek tartışılmış ve buna
bağlı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık.
SYSTEMATIC ANALYSIS OF THESES RELATED TO DIGITAL LITERACY
Abstract
Literacy, which is among the four basic language skills, is seen as the product of the
mental structure of human beings. On the other hand, Literacy, is the ability of an individual
to read and write information in his / her daily life. In other words, literacy is the ability to use
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and transfer communicative symbols that the individual or society makes sense. In this
interpretation process, the individual tries to decode various codes by using communication
processes. He/she takes advantage of the opportunities offered by the digital world. He/she
takes into account their learning expectations and future goals. Most importantly, the
individual maintains the ability to use technology and technology awareness, and shares the
flow of information in the digital environment by using the information obtained from
technological sources in solving the problems encountered. He/she integrates information into
the digital environment with an effective communication process. He/she produces new
information by analyzing, synthesizing and evaluating. Of course, each individual uses these
processes expressed as literacy skills differently. Because there are many types of literacy
within itself. One of these is digital literacy.
Digital literacy is a skill that enables individuals to adapt to the world they live in using
technology in informatics societies. This skill is an individual's guide in both social, business
and academic life. Because, with digital literacy skills, the individual knows where and how
to find / use information. He/she initiates an effective communication process in virtual and
real life areas. He/she uses digital tools and media to set future goals. Considering these
aspects, it is seen that the importance of digital literacy skill is increasing day by day in
information and network societies. In fact, many studies are conducted on this subject. In
studies, the concept of digital literacy is addressed with different variables and its effect on
variables is tried to be revealed. In this study, which variables are associated with digital
literacy, which is the subject of graduate theses, how they are measured and discussed, has
been examined.
The aim of this study is to perform a systematic analysis of graduate theses written on
digital literacy between 2017-2020. Studies on digital literacy were obtained from Council of
Higher Education (CoHE) National Thesis Center. The keyword digital literacy was written in
the search engine of the thesis center. As a result of the search, a total of 21 graduate theses,
including 2 doctorate and 19 master's, were reached. Content analysis, one of the qualitative
data analysis techniques, was used in the analysis of the theses. The data obtained from the
content analysis are presented in tables and graphics under the title of findings. The results
obtained from the research findings were discussed with the support of different research
findings and related suggestions were presented.
Keywords: Technology, Literacy, Digital Literacy.
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LÂMİ’Î ÇELEBİ’NİN ŞERH-İ DİBACE-İ GÜLİSTAN ŞERHİNDE
YARARLANDIĞI KAYNAKLAR
IN LÂMİ ÇELEBİ'S ŞERH-İ DİBACE-İ GÜLİSTAN USED SOURCES
Mehmet Nuri ÇINARCI
Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitimi, Orcid No: 0000-0001-7493-3872
Özet
Klasik edebiyatta daha çok yazdığı mesnevileriyle bilinen ve bu yönüyle de Câmîi Rum olarak adlandırılan Lâmi’-î Çelebi, devrinin önemli entelektüel şahsiyetlerinden
biridir. Tereke kaydında yer alan kitaplarının sayısal çokluğu ve farklı türden ilim
dallarına mensubiyeti ile kaleme aldığı eserlerin edebi tür olarak sahip olduğu çeşitlilik
aydın kimliğini destekleyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. XVI. yüzyılda
yetişen Lâmi’î Çelebi, mesneviden tercümeye, şerhten münşeata kadar birçok farklı
türden eser yazmıştır. Daha çok mesnevi ve tercüme eserleriyle tanınan Lâmi’î Çelebi,
Şerh-i Dibace-i Gülistan adlı eseriyle klasik şerh sahasında az da olsa isminden
bahsettirmiştir. Klasik bir şerh hüviyeti taşıyan Şerh-i Dibace-i Gülistan adlı eserinde
Lâmi’î Çelebi, ünlü İranlı mutasavvıf Sadi-i Şirazi’nin meşhur Gülistan mesnevisinin
sadece giriş bölümünü şerh etmiştir. Lâmi’î Çelebi de her şarih gibi esas aldığı metni
şerh ederken metnin okuyucu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve zihninde somut bir
yer edinebilmesi için kaynaklara başvurmuştur. Bu kaynakların içerisinde en çok göze
çarpanları ise Farsça lügatler ve Fars şairlerinin şiirleridir. Lâmi’î lügatlerden
Gülistan’ın dibacesinde geçen kimi Farsça sözcüklerin anlamlarını daha iyi
açıklayabilmek, Fars şairlerinin şiirlerinden ise beyan ettiği düşüncelerini ispatlamak
için istifade etmiştir. Ancak esas alınan metnin kısa oluşundan dolayı istifade edilen
kaynaklar tam bir eser üzerine yapılan şerhlere göre daha azdır. Bu bildirimizde Lâmi’î
Çelebi’nin Şerh-i Dibace-i Gülistan adlı şerhinde istifade ettiği kaynakların isimleri
zikredilecek, kaynaklar tanıtıldıktan sonra ise şarihin bu kaynaklardan hangi yönleriyle
istifade ettiği örneklerle ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şerh Kaynakları, Kaynaklardan Yararlanma Yönü, Gülistan
Dibacesi Şerhi
Abstract
Lâmi'-i Çelebi, who is known for his mesnevis in classical literature and is named
Câmî-i Rum in this respect, is one of the important intellectual figures of his era. The
number of books in the Tereke record and the diversity of the works he wrote as a
literary genre with their membership in different branches of science are among the
most important factors that support the intellectual identity. XVI. Lâmi'î Çelebi, who
grew up in the century, wrote many different types of works, from mesnevi to
translation, from commentary to interpretation. Lâmi'î Çelebi, who is mostly known for
his mesnevi and translated works, made his name talk a little bit in the field of classical
commentary with his work Şerh-i Dibace-i Gülistan. In his book Şerh-i Dibace-i
Gülistan, which has a classical commentary character, Lâmi'î Çelebi explained only the
introduction part of the famous Gulistan masnavi of the famous Iranian mystic Sadi-i
Şirazi. Lâmi'î Çelebi, like every commentary, used the sources to explain the text on
which he was based, so that the text could be understood better by the reader and had a
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concrete place in his mind. Among these sources, the most striking ones are the Persian
lexicon and the poems of Persian poets. He made use of Lâmi'î lexicon to explain better
the meanings of some Persian words in Gulistan's poem, and to prove his thoughts from
the poems of Persian poets. However, due to the shortness of the main text, the sources
used are less than the annotations made on a complete work. In this paper, the names of
the sources that Lâmi'î Çelebi made use of in his commentary called Şerh-i Dibace-i
Gülistan will be mentioned, and after the sources are introduced, it will be tried to show
how the commentary has benefited from these sources with examples.
Keywords: Sources of Commentary, Styles of Using Resources, Commentary on
Gulistan’s Dibace
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BİR GÖSTERGE OLARAK KÜLTÜREL SEMBOLÜN YAŞAYAN TEMSİLİ:
MOULİN ROUGE
Arş. Gör. Dr. Yurdagül KILIÇ GÜNDÜZ
Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi
A.B.D.,Orcid: 0000-0002-1597-4348
Özet
Toplumsal gelişim süreci içinde, insanların bir arada etkili bir biçimde iletişim
kurabilmeleri için gerekli olan birliktelik kurallarının ve değerlerin yanı sıra, tüm
canlıların iletişim ve anlatım olgularını anlamlandırmaya yarayan göstergelere de
ihtiyaç duyulmaktadır. Gösterge olarak nitelendirilen dil, sembol, resim, mimarlık,
müzik, tiyatro ve sinema gibi kültür olguları anlamlı birer sistem oluşturmaktadırlar. Bu
göstergeler başka nesnelerin yerine geçerler ve toplumsal hayatın hemen her alanında
dizgeler şeklinde bulunurlar. Kültür ise, sembollerin bir araya gelerek oluşturdukları bir
sistem olarak insan hayatında yerini almaktadır. Bu semboller insanlar arasında
uzlaşmayı sağlamaktadır. Günümüz dünyasında hayatımızı şekillendiren kültürel
olgulardan birisi de mekandır. Bu araştırmada, 1889’dan bu yana varlığını sürdüren aynı
zamanda Fransız kültürünün sembolleşen temsili olan Moulin Rouge (Kırmızı
Değirmen) adlı kabare ve ayrıca Fransız ressam Henri de Toulouse Lautrec’in aynı adlı
eseri göstergebilimsel yöntemle çözümlenmiştir. Saussure’nin göstergebilim kuramıyla
analiz edilen mekan ve eserin gösteren-gösterilen ilişkisine bakıldığında,
alımlayıcı/izleyici tarafından benzer iletilere erişildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gösterge, Kültür, Temsil, Moulin Rouge
THE LIVING EXAMPLE OF THE CULTURAL SYMBOL AS A SIGN:
MOULIN ROUGE
Abstract
Within the process of social development, as well as the community rules and
values which are necessary for people to form an effective communication together,
sign which serves to the attachment of meaning to the communication and expression of
all living things are also required. Such cultural facts as language, symbol, painting,
architecture, music, theatre and cinema characterized as a sign constitute a meaningful
system. These signs replace other objects and become present in all fields of life as a
system. Culture, on the other hand, takes its part in human life as a system formed by
the coalescence of the symbols. These symbols bring about reconciliation among
people. One of the cultural facts which shape our lives in our present world is place. The
cabaret Moulin Rouge, maintaining its existence since 1889 while being a symbolic
representation of the French Culture, and Henri de Toulouse Lautrec’s work with the
same name have also been analyzed with the semiotic method in this research. When
the signified-signifier relation of the place and work analyzed with the semiotic theory
of Saussure is examined, it is seen that such messages have been acquired by
receptor/audience.
Keywords: Sign, Culture, Representation, Moulin Rouge
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CANAN ŞENOL’UN “GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM” ADLI
ESERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA GÖSTERGEBİLİMSEL
ÇÖZÜMLEMESİ
Araş. Gör. Dr. Yurdagül KILIÇ GÜNDÜZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, orcid: 00000002-1597-4348
Araş. Gör. Dr. Cansu ÇELEBİ EROL
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
orcid: 0000-0002-4038-5430
Özet
Bu araştırma, Türk çağdaş sanatçılardan Canan Şenol’un eserinin toplumsal cinsiyet
rolleri bağlamında çözümlenmesini amaçlamaktadır. İnsanlığın varoluşundan bugüne değin
cinsiyet kimliklerinin sorunu devam ederken günümüzde çözüme ulaşması adına girişimler
devamlılığını sürdürmektedir. Günümüz dünyasında dinsel, siyasal, toplumsal ve sosyolojik
olgularda kadın erkek, güç-iktidar eşitsizliği yoğun bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. “Özel
olan politiktir” söylemini sanat yaratımının odağına alan Canan Şenol eserlerinde; şiddet,
cinsellik, iktidar, aile ve toplumsal cinsiyet gibi konuları performans, video, fotoğraf ve
minyatür gibi medyumlar aracılığıyla yansıtmaktadır. Sanatçı iktidar mekanizmasının
oluşturduğu söylemlerin ve pratiğe döktüğü politikaların özellikle kadın ve çocuklar başta
olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireyler üzerinde kurduğu tahakkümü görünür kılmak
amacıyla; cinsel istismar, aile içi şiddet ve dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin neden
olduğu travmaları yansıtan çalışmalar üretmektedir. Araştırmada sanatçının Barbie ve Action
Man oyuncakları kullanarak, bir babanın kızına cinsel istismarda bulunmasını ve bu durumu
gören erkek kardeşin aynı istismarı küçük kıza uygulamasını konu edindiği “Görmedim,
Duymadım, Bilmiyorum” adlı eseri ele alınmıştır. Şenol’un enstalasyon çalışmasındaki
cinsiyet kavramları arasındaki ilişki göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle açıklanmaya
çalışılarak eserdeki göstergeler Louis Hjelmslev’in biçim ve töz kuramıyla 4 kesit halinde
incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler; Toplumsal Cinsiyet, Güç-İktidar, Canan Şenol, Göstergebilim.
THE SEMIOTIC ANALYSIS OF CANAN ŞENOL’S WORK TITLED “GÖRMEDIM,
DUYMADIM, BILMIYORUM” IN THE CONTEXT OF SOCIETAL GENDER
Abstract
This study aims to analyze the work of Canan Şenol, one of the Turkish contemporary
artists, within the context of societal gender roles. Since the beginning of humankind, the
problem of gender identity has been continuing along with the attempts to solve it. In our
present world the female and male, and competence and power inequality predominantly
appears in religious, political, social and sociological facts. Placing the discourse “What is
special is political” at the focus of art creation, Canan Şenol reflects in her works; such topics
as violence, sexuality, power, family and social gender through mediums such as
performance, video, photograph and miniature. In order to make visible the oppression,
especially on women and children and all the individuals of the society, brought by the
discourses of power mechanism and by the policies it puts into practice, the artist produces
works that reflect the traumas caused by sexual abuse, domestic violence and imposed gender
roles. Within the study, the work titled “Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum” (See no evil,
hear no evil, speak no evil) has been discussed where we are shown by means of a Barbie
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Doll and an Action Man that a father sexually abuses her own daughter and that her brother
upon seeing this displays the same abuse on the little girl. The relation between the gender
concepts in Cenal Şenol’s installation work has been attempted to be explained through the
method of semiotic analysis and examined with Louis Hjelmslev’s form and substance theory
in 4 sections.
Keywords: Societal Gender, Competence-Power, Canan Şenol, Semitocs

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

38

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
PARENTAL SUPPORT DURİNG E- CLASSES LEARNİNG
K.R.Padma
Assistant Professor, Department of Biotechnology, SriPadmavatiMahila
VisvaVidyalayam (Women’s) University, Tirupati,AP.
K.R.Don
Department of Oral Pathology, Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical
and Technical Sciences, Saveetha University, Velappanchavadi, Chennai, Tamil Nadu, India.
1

Abstract
The requirement for E-learning has been augmented with the fast advancement of
modern-day technology and comprehension. E-learning has intensely transformed the routine
mode and headway of conveying learning courses and divulging essential knowledge.
Universally, several reports revealed certainty in the K-12 education community, parents felt
a positive impact on their child's learning. Nevertheless, there subsists pintsized inquiry in
scrutinizing the parental participation in an online learning environment. India is a
developing country having millions of young minds, looking for knowledge to move ahead in
contrary to their limit. Since, time is crucial for India for the preparing young minds for
future prosperity. Hence acquiring education without break in full fledge is imperative.
Basically due to COVID-19 outbursts in India as well as based on UGC and WHO guidelines
which emphasis on E-learning for having concern on safety of children and prevent from
infection spread amass. Although, we have several schools, enough teachers and facilities for
students. Nevertheless, in our current review we have focussed on programs which
encourages parent involvement in E-learning and thereby facilitating parent-teacher
communication.
Keywords: E-learning, K-12 education, child’s learning, COVID-19, UGC guidelines.

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

39

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
ATTITUDE OF WOMEN UPLOADER TOWARDS UPLOADING PHOTOS AND
VIDEOS IN SOCIAL MEDIA
Dr.N.Johnson
Assistant Professor, Dept of Lifelong Learning, Alagappa University,Karaikudi, Tamil
Nadu INDIA Email:johnchris81@gmail.com
Orcid Id 0000-0002-6710-4272
Abstract
Social media basically means any human communication or sharing information on
internet that occurs through the medium of computer, tablet or mobile. There are numerous
websites and apps that make it possible. Social media is now becoming one of the largest
means of communication and is gaining popularity rapidly. Social media enables you to share
ideas, content, information and news etc. at a much faster speed. In last few years social
media has grown tremendously at an unexpectedly fast rate and has captured millions of users
around the world. Social media plays a big role in our lives today. The power of social media
is very high and has its effects on each individual. It is difficult to imagine our lives with
social media today and we do pay a price for excessive use. There is a lot of debate about the
effects of social media on the society as a whole. Some feel that it’s a boon whereas other
feels that it is a curse. This research paper throws light on the attitude of women uploader
towards uploading Photos and Videos in social media. The investigator has adopted
normative survey method. By using stratified random sampling technique, the investigator
has selected 150 as sample for the investigation from Sivaganga district, Tamil Nadu State.
The finding of the study reveals that i) Attitude of women uploader towards uploading photos
and videos in social media is moderate. ii) There exists significant difference on Attitude of
women uploader towards uploading photos and videos in social media with respect to age. iii)
There exists significant relation between Attitude of women towards social media and their
uploading behavior. iv) Attitude of women has significant effect on duration of using social
media. v) Attitude of women has significant effect on frequency of uploading photos and
videos in social media. vi) Attitude of women towards uploading photos and videos have
significant effect on emotional behaviour of women
Keywords: Attitude, Women uploader, Photos and Videos, Social media
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ŞANLIURFA’DAKİ ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEMELERE OLAN
BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
Orcid: 0000-0002-4945-5239
Özet
Küresel olarak dünya nüfusu hızla artarken, tarım alanları ve tarımsal üretimde olan
çiftçi sayıları ise azalmaktadır. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte en önemli nedenleri
arasında tarımsal üretimden elde edilen gelirin, üretici beklentisini karşılamaktan giderek
uzaklaşmasıdır. Bir başka ifadeyle tarımsal gelirin kırsal yaşamdaki refah seviyesini
arttırmaktan uzak, sadece geçimlik gelir boyutunda kalması ve bazen de bunu bile
sağlayamamasıdır. Tarım her şeyden önce gıda güvenliği açısından hayati bir sektördür.
Bundan dolayı gelişmişlik seviyelerine bakılmaksızın tarım sektörü küresel olarak tüm
ülkeler tarafından çeşitli yollarla doğrudan ve dolaylı olarak desteklenmektedir. Bu
çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki çiftçilerin tarımsal desteklemelerin yeterliliklerine olan
bakışlarının belirlenmesidir. Çalışmanın ana materyali Şanlıurfa’da basit tesadüfi örnekleme
yöntemiyle seçilen çiftçiler ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen verilerden
oluşmaktadır. Örneklem hacmi %95 güven sınırı ve %5 hata payı ile belirlenmiştir. Anketler
2017 yılında yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS de analiz edilmiştir. Analizlerde Ki-kare
testi kullanılmıştır. Bağımlı değişken olan tarımsal desteklemeler, tutum ve algıların
belirlenmesi amacıyla 3’lü likert sorusu olarak, evet, hayır ve normal olarak alt gruplara
ayrılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak ise yaş, eğitim seviyesi, mülkiyet çeşidi, arazi
miktarı ve ürün deseni alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre eğitim seviyesi, mülkiyet çeşidi,
arazi miktarı ve ürün deseni istatistiki olarak p<%1 önem seviyesinde anlamlı olarak tespit
edilmiştir. Diğer taraftan yaş bağımsız değişkenin de ise istatistiki anlam yakınlığı p<%10
önem seviyesinde belirlenmiştir. Genel olarak çiftçiler tarımsal desteklemeleri yeterli
bulmamaktadırlar. En az memnuniyet pamuk üreticilerinde ortaya çıkarken, en fazla
memnuniyet ise pamuk, mısır ve buğday dışındaki ürünleri yetiştiren çiftçilerde
belirlenmiştir. Bunda en önemli etken ise yoğun girdi kullanılan ürünlerde sürekli artan
maliyetlerdir. Yoğun girdi kullanılan ürünlerde tarımsal desteklemelerin, bir önceki yıla göre
artan girdi maliyetleri de göz önüne alınarak belirlenmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik
açısından önemlidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar araştırmacılara, kurum ve
kuruluşlara tarımsal politika oluşturulması konusunda faydalı bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal üretim, Tarımsal Desteklemeler, Tarım ekonomisi,
Şanlıurfa, Türkiye
AN ASSESSMENT OF FARMERS' PERSPECTIVES ON AGRICULTURAL SUPPORTS
IN ŞANLIURFA, TURKEY
Abstract
While the world population is increasing rapidly globally, the number of farmers in
agricultural production and agricultural areas is decreasing. Although there are many reasons
for this, one of the most important reasons is that the income obtained from agricultural
production is gradually falling away from meeting the expectations of the producer. In other
words, agricultural income is far from increasing the welfare level in rural life, it remains
only at the level of subsistence income and sometimes it cannot even provide this.
Agriculture is above all a vital sector in terms of food security. Therefore, regardless of their
level of development, the agricultural sector is supported directly and indirectly by all
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countries in various ways globally. The purpose of this study is to determine the farmers’
perspective on the sufficiency of agricultural supports in Şanlıurfa, Turkey. The main
material of the study consists of data obtained from face-to-face surveys with farmers
selected by a simple random sampling method in Şanlıurfa. The sample size was determined
with a 95% confidence limit and a 5% margin of error. Surveys were conducted in 2017. The
obtained data were analyzed in SPSS. The Chi-square test was used in the analyzes.
Agricultural supports, which are the dependent variables, are divided into subgroups as yes,
no and normal as a 3-Likert question to determine attitudes and perceptions of the farmers.
Age, education level, property type, land quantity, and crop pattern were taken as
independent variables. According to the results, education level, type of ownership, amount
of land, and crop pattern were statistically determined at p<1% significance level. On the
other hand, the statistically marginal significance was determined at a level of p<10% in the
age-independent variable. In general, farmers do not find agricultural supports sufficient.
While the least satisfaction was found in cotton producers, the highest satisfaction was found
in farmers' growing products other than cotton, corn, and wheat. The most important factor in
this is the constantly increasing costs in products with intensive input. It is important for
sustainability in agricultural production to determine the agricultural subsidies in the products
with intensive inputs, considering the increasing input costs compared to the previous year.
The results obtained from this study provide useful information to researchers, institutions,
and organizations on agricultural policy formulation.
Keywords: Agricultural production, Agricultural Support, Agriculture economy,
Şanlıurfa, Turkey
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ŞANLIURFA’DAKİ ÇİFTÇİLERİN HASAT SORUNLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
Orcid: 0000-0002-4945-5239
Özet
Son dönemlerde daha sık görülmeye başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliğine
dayalı sorunların etkisi en çok tarım sektöründe görülmektedir. Tarım gıda güvenliği, diğer
sektörlere hammadde sağlama, istihdam ve kırsal kalkınma gibi nedenlerden dolayı tüm
ülkeler için özel bir öneme sahiptir. Dünya da ve Türkiye’de tarım alanları birçok nedenlere
dayalı olarak giderek azalmaktadır. Diğer taraftan da küresel olarak nüfus artmaktadır. Artan
nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımsal birim alandan elde edilecek ürün artış
miktarı kadar, hasat sırasında ürün kayıplarının en aza indirilmesi de önemli bir konudur. Bu
araştırmanın amacı Şanlıurfa’daki çiftçilerin hasat sorunlarının belirlenmesidir. Araştırmanın
ana materyali Şanlıurfa’da basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen çiftçiler ile yüz yüze
yapılan anketlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Örneklem hacmi %95 güven sınırı
ve %5 hata payı ile belirlenmiştir. Anketler 2017 yılı hasat döneminde yapılmıştır. Elde
edilen veriler SPSS de analiz edilmiştir. Analizlerde Ki-kare testi kullanılmıştır. Bu amaçla
bağımlı değişken olan hasat problemleri kendi içinde mekanizasyona dayalı sorunlar
(tarımsal mekanizasyon eksikliği ve yanlış kullanımı), arazi ile ilgili sorunlar (drenaj sorunu,
toplulaştırma, arazi tesviyesi, engebeli, taşlık vb.) ve iklime dayalı sorunlar (kuraklık ve
taşkın risk ve belirsizlikleri) olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Bağımsız değişkenler
olarak da arazi miktarı, ürün deseni ve sulama alınmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara
göre ürün deseni ve sulu tarım bağımsız değişkenleri ile bağımlı değişken arasında p<%1
önem düzeyinde istatistiki olarak bir anlamlılık tespit edilirken, arazi miktarı bağımsız
değişkeni ise istatistiki olarak anlamlı değildir. Tarımsal mekanizasyona dayalı sorunlar en
fazla hububat tarımında ortaya çıkarken, risk ve belirsizlikler ile araziye dayalı sorunlar ise en
fazla pamuk, buğday ve mısır eken çiftçilerde ortaya çıkmaktadır. Hasat kayıplarının
dolayısıyla gelir kayıplarının azaltılması için bu konulara özel önem gösterilmesi
gerekmektedir. Çünkü bu durum hem çiftçinin ve hem de ülkenin üretim gücünü, dolayısıyla
refahını etkileyebilmektedir. Bu araştırmadan elde edilen veriler, araştırmacılara, kurum ve
kuruluşlara tarımsal üretimde verimliliğin arttırılması için yapılan çalışmalarda faydalı
bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal üretim, tarım ekonomisi, hasat problemleri, Şanlıurfa,
Türkiye
AN EVALUATION ON THE HARVESTING PROBLEMS OF THE FARMERS IN
ŞANLIURFA, TURKEY
Abstract
The effects of problems based on global warming and climate change, which have
started to be seen more frequently recently, are mostly seen in the agricultural sector.
Agriculture has special importance for all countries for reasons such as food security,
providing raw materials to other sectors, employment, and rural development. Agricultural
areas in the world and Turkey is steadily decreasing based on many reasons. On the other
hand, the population is increasing globally. To meet the food need of the increasing
population, minimizing the product losses during harvest is as important as the amount of
product increase to be obtained from the agricultural unit area. The purpose of this research is
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to determine the harvest problems of farmers in Şanlıurfa. The main material of the research
consists of data obtained from face-to-face surveys with farmers selected by a simple random
sampling method in Şanlıurfa. The sample size was determined with a 95% confidence limit
and a 5% margin of error. The surveys were conducted during the harvest season of 2017.
The obtained data were analyzed in SPSS. The Chi-square test was used in the analyzes. For
this purpose, the harvesting problems, which are the dependent variables, are based on
mechanization problems (lack of agricultural mechanization and misuse), problems related to
the land (drainage problem, land consolidation, leveling, rough, rocky, etc.), and climatebased problems (drought and flood risk and uncertainties) are divided into three sub-groups.
Land quantity, crop pattern, and irrigation were taken as independent variables. According to
the results obtained from the analysis, a statistical significance was determined between the
independent variables of crop pattern and irrigated agriculture and the dependent variable at
the p <1% of significance level, while the independent variable of land size was not
statistically significant. While problems based on agricultural mechanization mostly arise in
cereal agriculture, risks and uncertainties and land-based problems mostly arise in farmers
who plant cotton, wheat, and corn. Special attention should be paid to these issues to reduce
harvest losses and thus income losses. Because this situation can affect both the farmer's and
the country's production power and thus the welfare. The data obtained from this research
provide useful information to researchers, institutions, and organizations in studies conducted
to increase productivity in agricultural production.
Keywords: Agricultural production, agricultural economics, harvesting problems,
Şanlıurfa, Turkey.
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FINANCIAL ANALYSIS OF AFGHANISTAN INTERNATIONAL BANK
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Assistant Professor Dr., Selcuk University, Vocational School of Social Sciences,
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Abdul Hasib AMANAT
Master’s Student, Selcuk University, Department of Economics, Konya, Turkey
ORCID 0000-0002-2679-3075
Abstract
This study deals with financial performance analysis of Afghanistan International Bank
which is one of the biggest private commercial banks in Afghanistan. We have examined the
financial performance of Afghanistan International Bank from 2009 to 2019 and this analysis
is accomplished by using financial ratio analysis such as Liquidity, Solvency, Profitability
and Leverage ratios and the data regarding the study are taken from Afghanistan International
Bank’s website which includes financial statements such as balance sheet, income statement
and cash flow statements for the mentioned period.
In accordance with the financial analysis of Afghanistan International Bank for the
above mentioned period with the help of financial ratio analysis, we have found out that the
financial performance of Afghanistan International Bank is satisfactory and comprehensive.
Keywords: Afghanistan Banks, Financial Performance, Financial Ratio Analysis,
Commercial banks.
AFGANİSTAN ULUSLARARASI BANKASI'NIN FİNANSAL ANALİZİ
Özet
Bu çalışma, Afganistan'daki en büyük özel ticari bankalardan biri olan Afganistan
Uluslararası Bankası'nın finansal performans analizi ile ilgilidir. 2009-2019 yılları arasında
Afganistan Uluslararası Bankası'nın finansal performansını incelemektedir ve bu analiz
Likidite, Ödeme Gücü, Kârlılık ve Kaldıraç oranları gibi finansal oran analizleri kullanılarak
gerçekleştirildi ayrıca çalışmaya ilişkin verileri Afganistan Uluslararası Bankası'nın finansal
tabloları içeren web sitesinden alınmaktadır örnek olarak bilanço, gelir tablosu ve nakit akım
tabloları kullanmaktadır.
Afganistan Uluslararası Bankası'nın yukarıda belirtilen döneme ait finansal analizi
uyarınca, finansal oran analizi yardımıyla Afganistan Uluslararası Bankası'nın finansal
performansının tatmin edici ve kapsamlı olduğunu bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Afganistan Bankaları, Finansal Performans, Finansal Oran
Analizi, Ticari bankalar.
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İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ ÖNEMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA
ETKİSİ
Dr. Menderes KANDEMİR
Orcid.org/0000-0002-4706-9641
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Özet
Örgütsel amaçlara ve yönetişimde başarıya en etkin bir biçimde ulaşabilmek için
örgütlerin atacakları ilk adım “İnsan Kaynakları Planlaması”dır. İnsan kaynakları yönetimi
açısından örgütler için gerekli olan işgören gereksiniminin karşılanarak ondan nasıl
faydalanılacağının önceden bilinçli olarak belirlenmesi başarının en önemli koşullarından
birisi olarak görülebilir.
Bilgi çağı veya dijital çağ olarak da nitelendirilen 21. yüzyıl, teknolojik yenilikleri
insanlığın hizmetine sunmakla kalmamış, bu yüzyılda, bilgi ve insan kaynağı
organizasyonların en önemli sermayesi haline gelmiştir. Üretim ve hizmet sektörleri
içerisinde insan kaynağının önemi gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Örgütler çalışanlarına
daha çok önem vererek etkinlik ve verimliliklerini artırabilmek adına yeni uygulamalar
denemektedir. Denenen bu uygulamaların amacı örgütün en önemli sermayesi olarak görülen
insan kaynağının bilinmeyen farklı yönlerini keşfetmek ve aynı zamanda bu yönleri örgütsel
süreç içerisinde kullanarak çalışanlardan etkin ve verimli olacak şekilde istifade etmektir.
Dünya piyasaları küreselleşmenin de etkisiyle acımasız bir rekabet içine girmiştir.
Örgütler açısından bu rekabet piyasasında tutunabilmek kendi yetenek ve becerilerini
geliştirmiş, her türlü bilgiyi toplamasını, analiz etmesini ve kullanmasını bilen, yeniliği
seven, yaratıcılığını sürekli geliştiren insan kaynağı ile mümkündür. Günümüz örgütlerinin
kullanmış olduğu teknoloji, üretmiş olduğu ürün, vermiş olduğu hizmet rakipleri tarafından
çok kısa bir zaman içinde ve düşük bir maliyetle taklit edilebilmekte fakat çalışanların
yetenekleri, iş bilgisi, işe bağlılıkları, problem çözme becerileri ve takım ruhları başkaca bir
firma tarafından taklit edilememekle birlikte ele geçirilememektedir. Bu özelliğiyle insan
kaynağı örgütlerin rekabet etmede rakiplerinden farklılaştırarak önemli bir unsur haline
getirmektedir. Bu sebeple günümüz rekabet koşullarında örgütlerin başarılarında belirleyici
olan unsur sahip olunan yetenekli insan kaynağıdır.
İnsan kaynağı, üretim ve hizmet sürecinin bir parçası olmaktan ziyade, üretim ve
hizmet sektörünü belirleyen yöneten, yönlendiren ve koordine eden bir güç olarak gün
geçtikçe önem kazanmıştır. İnsana yapılan tüm harcamalar sıradan bir gider olarak değil
insan kaynağına yapılan bir yatırım olarak anlaşılmaya başlanıştır.
Sonuç olarak; örgütlerin istisnasız en değerli kaynağının insan kaynağı olduğu
söylenebilir. İnsan kaynağı bir firmanın çalışanlarının yetenek, bilgi, deneyim, karakter ve
performansları ile birlikte ortaya koydukları tüm işlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Bir
örgütün ekonomik değerinin artmasında insan kaynağının önemi büyüktür. İnsan sermayesi
bir örgütün büyüme performansını yükseltebildiği gibi ulusal ve uluslararası piyasalarda
rekabet etmesini de etkileyebilir. Bu nedenle, örgütlerin insan kaynağıyla ilgili planlama
yaparak çalışanlarına yatırım yapması örgütlerin sürekliliğini sağladığı gibi çalışanların
memnuniyeti, iş doyumu ve motivasyonlarının yüksek tutulmasıyla birlikte örgütsel
bağlılığın artırılacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları planlaması, İnsan kaynağı, insan sermayesi,
örgütsel bağlılık.
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THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES PLANNING AND ITS EFFECT
ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Summary
The first step to be taken by organizations to achieve organizational goals and success
in governance in the most effective way is “Human Resources Planning”. In terms of human
resources management, meeting the employee requirement required for organizations and
determining how to benefit from it can be seen as one of the most important conditions of
success.
The 21st century, which is also referred to as the information age or digital age, has not
only brought technological innovations to the service of humanity, but in this century,
information and human resources have become the most important capital of organizations.
The importance of human resources in the production and service sectors is increasing day by
day. Organizations are trying new practices to increase their efficiency and productivity by
giving more importance to their employees. The purpose of these tried applications is to
discover the unknown aspects of the human resource, which is seen as the most important
capital of the organization, and at the same time to benefit from the employees in an effective
and efficient manner by using these aspects in the organizational process.
World markets have entered into a ruthless competition with the effect of globalization.
For organizations, it is possible to hold on to this competitive market with human resources
who have developed their own abilities and skills, who know how to collect, analyze and use
all kinds of information, who love innovation and who constantly improve their creativity.
The technology used by today's organizations, the product they produce, the service they
provide can be imitated by their competitors in a very short time and at a low cost, but the
talents, business knowledge, work commitment, problem solving skills and team spirits of the
employees can not be imitated by another company. cannot be passed. With this feature,
human resources make organizations an important factor by differentiating them from their
competitors. For this reason, the decisive factor in the success of organizations in today's
competitive conditions is the skilled human resources owned.
Rather than being a part of the production and service process, human resources have
gained importance day by day as a power that determines, directs and coordinates the
production and service sector. All expenditures made on human beings started to be
understood as an investment in human resources, not as an ordinary expense.
As a result; It can be said that the most valuable resource of organizations without
exception is human resources. Human resource can be defined as the sum of all the jobs that
the employees of a company perform together with their skills, knowledge, experience,
character and performance. Human resources are of great importance in increasing the
economic value of an organization. Human capital can increase the growth performance of an
organization as well as affect its competitiveness in national and international markets. For
this reason, it can be said that organizational commitment will be increased by keeping the
satisfaction, job satisfaction and motivation of the employees high as well as ensuring the
continuity of the organizations by investing in their employees by planning about the human
resources.
Keywords: Human resources planning, Human resource, human capital, organizational
commitment.
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Z KUŞAĞININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
Dr. Menderes KANDEMİR
Orcid.org/0000-0002-4706-9641
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Özet
Dünya geçmişten günümüze çeşitli etkenlerden dolayı değişmekte, sanayi toplumları
bilgi toplumlarına dönüşmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte giderek hızlanan bu
değişim insanların yaşam ve davranış biçimlerini, istek ve ihtiyaçlarını da
şekillendirmektedir. Bu değişime bağlı olarak da her yaş grubunun kendine has karakteristik
yapısı oluşmakta, bu yapı da kuşak kavramı ile tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu kuşağı:
“Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer
sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak
tanımlamıştır. Her kuşak ise kendi içerisinde benzer şekilde değer yargıları barındırmakta,
kendi kuşak gruplarının istek ve davranış şekilleri benzer özellikler gösterirken, diğer
kuşaklardan farklı özellikler sergilemektedir.
Geçmişte otoriteyi sorgusuzca kabul eden ve azla yetinerek tamahkâr bir şekilde
çalışanların yerine azla yetinmeyen, bilgili ve teknolojiyi iyi kullanan, donanımlı, özgüvenleri
yüksek, gerektiğinde sorgulayan, ihtiyaçları ve beklentileri farklı, kendine zaman ayırmayı ve
esnek çalışmayı önemli bulan yeni bir kuşak iş gücüne katılmaktadır.
Günümüz iş dünyasına dijital okuryazarlığı çok gelişmiş, dijital süreçlere son derece
hâkim, iş hayatının dinamiklerini değiştirecek gibi görülen Z kuşağı giriş yapıyor. İçinde
bulunduğumuz dönemde iş yaşamında stajyer olarak yer alsalar da bir kısmı çalışma hayatına
girmiş durumdadır. Türkiye’de sayıları 20 milyonu bulan Z kuşağının, teknoloji ile birlikte
girişimcilik ve yaratıcılık yönlerinin oldukça fazla gelişmiş olduğu olan söylenebilir. Popüler
kültürle birlikte her şeyin kısa zaman içerisinde tüketildiği bir toplumda dünyaya geldikleri
düşünülür ise, bilgininde onlar için kısa süre içerisinde eskiyeceğini analiz edebiliriz. Bu
durum da Z kuşağı için sürekli yenilik arayışı içerisinde olacakları anlamına gelebilir.
Z kuşağı teknolojiyi yaşamlarının merkezine oturtmuş, sosyal ağların gücünü keşfetmiş
ve yalnız bir kuşaktır. X kuşağının kitaplardan okumuş olduğu masalları bilgisayar ortamında
üç boyutlu olarak gören bir kuşaktır. Girişimciliğin vizyonu olan hızlı ve sürekli değişimi,
yeniliği ve yaratıcılığı benimseyen, yeni iş hayatının çalışanları ve yöneticileri olacaklardır.
İşletmeler iş süreçlerini ve iş ortamlarını yeni jenerasyonun beklentilerine ve özelliklerine
göre dizayn etmeye çalışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, jenerasyon, girişimcilik, değişim, çalışma hayatı.
THE EFFECTS OF THE Z GENERATION ON WORK LIFE
Summary
The world has changed from past to present due to various factors, industrial societies
are transforming into information societies. This change, which is accelerating with
technological developments, shapes people's life and behavior styles, wants and needs.
Depending on this change, the characteristic structure of each age group is formed, and this
structure is defined with the concept of generation. The Generation of the Turkish Language
Association: “It is defined as the community of people who were born approximately in the
same years, shared the conditions of the same age, thus similar troubles and destinies, and
had similar duties”. Each generation has similar value judgments within itself, while the
desires and behavior patterns of their own generation groups display similar characteristics,
they exhibit different characteristics from other generations.
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In the past, a new generation joins the workforce, which accepts authority
unquestioningly and does not settle for less than a greedy employee, is well-equipped, selfconfident, questioning when necessary, has different needs and expectations, and finds it
important to devote time to himself and working flexibly.
Generation Z, whose digital literacy is very advanced, has a very good command of
digital processes, and seems to change the dynamics of business life, is entering today's
business world. Although they took part in business life as interns in the current period, some
of them have entered the working life. The number 20 million and Z generations in Turkey,
along with aspects of entrepreneurship and creativity, which he said was pretty much
advanced technology. Considering that they were born in a society where everything is
consumed in a short time with popular culture, we can analyze that the scholar will soon
become old for them. This situation may mean that they will be in constant search for
innovation for the generation Z.
Generation Z is a lonely generation that has placed technology at the center of their
lives, discovered the power of social networks. It is a generation that sees the tales that
generation X has read from books in three dimensions in the computer environment. They
will be the employees and managers of the new business life who adopt the vision of
entrepreneurship, fast and continuous change, innovation and creativity. Businesses should
try to design their business processes and business environments according to the
expectations and characteristics of the new generation.
Keywords: Generation Z, generation, entrepreneurship, change, working life.
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ORTA GELİR TUZAĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Necip DÜNDAR
Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0002-9408-8669
Özet
Tarih boyunca ülke ekonomileri düşük gelirden orta gelire, orta gelirden de yüksek
gelire doğru bir seyir ve çaba halinde olmuşlardır. İlk aşamada ekonomilerin genellikle tarıma
dayandığı, ilerleyen zamanlarda makineleşmenin hız kazanması sonucunda da üretkenliğin
giderek hızlandığı ve ülkeler için kişi başına düşen gelirin arttığı gözlemlenmektedir. Daha
sonra teknolojinin gelişmesi ile birlikte ülkelerin gelirlerinin sürekli arttığı ve bu durumun da
ülkeler arasında düşük, orta ve yüksek gelir seviyelerini meydana getirdiği bilinmektedir.
Diğer yandan ülkelerin uzun yıllar boyunca orta gelir seviyesinde kalarak yüksek gelir
seviyesine geçememeleri durumu olarak açıklanan “Orta Gelir Tuzağı” (OGT) kavramının
genellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için kullanıldığı görülmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik seviye bakımından gelişmiş ülke kategorisine geçmeyi
hedefledikleri; fakat birçok ülkenin yıllar içerisinde böyle bir hedefe ulaşamadığı
görülmektedir. Dünya Bankası verilerine göre gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye, uzun
yıllar düşük gelir grubunda yer almış, alt-orta gelir grubuna ise 1950’lerin ikinci yarısında
yükselmiştir. Yaklaşık yarım asır bu grupta yer almış, ancak ilk olarak 1998 yılında 4.496
ABD doları kişi başı GSYİH ile üst-orta gelir grubuna yükselmiştir. Türkiye, 2001-2002 kriz
yıllarında alt-orta gelir grubuna düşmesine rağmen 2003 yılından itibaren üst-orta gelir
grubundaki yerini sağlamlaştırmış ve 2013 yılında cari fiyatlarla 12.519 ABD doları kişi başı
GSYİH’ya ulaşmıştır. Fakat o yıldan itibaren Türkiye’nin kişi başı GSYİH’sı düşme eğilimi
içerisine girerek 2019 yılında cari fiyatlarla 9.042 ABD dolarına kadar düşmüştür.
Türkiye’nin gelir grupları arasındaki geçişinin bu kadar uzun sürmesi yüksek gelir grubuna
geçiş sürecinin de uzun olacağının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bundan dolayı
OGT’nin Türkiye açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğu
düşünülmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmada orta gelir tuzağının ne olduğuna ilişkin çeşitli tanımlara yer
verilmiş, ne zaman ortaya çıktığına değinilmiş ve OGT ile ilgili genel bir değerlendirme
yapılmıştır. Daha sonra literatürde yer alan gelir grupları tablolar yardımıyla açıklanarak
Türkiye’nin OGT’ de olup olmadığına ve düşük ve orta gelirli bir ülke olarak geçirdiği
aşamalara yer verilmiştir. OGT’ den kurtulma stratejileri incelendikten sonra konu hakkında
genel değerlendirmeler yapılarak birtakım politika önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Kişi Başı GSYİH, Gelişmekte Olan Ülke
AN EVALUATION ON THE MIDDLE INCOME TRAP: THE CASE OF TURKEY
Abstract
Throughout history, countries' economies have been in a course and effort from low
income to middle income and from middle income to high income. In the first stage, it is
observed that economies generally rely on agriculture, and later on, as a result of the
acceleration of mechanization, productivity gradually accelerated and per capita income for
countries increased. Later, with the development of technology, it is known that the incomes
of the countries constantly increase and this situation creates low, medium and high-income
levels among countries. On the other hand, it is seen that the concept of "Middle Income
Trap" (OGT), which is described as the condition of countries staying at the middle-income
level for many years and not reaching the high-income level, is generally used for
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underdeveloped or developing countries. The developing countries aim to move into the
category of developed countries in terms of economic level; however, it is observed that many
countries have failed to achieve such a goal over the years. According to World Bank data,
Turkey, a developing country, was in the low income group for many years and rose to the
lower-middle income group in the second half of the 1950s. It has been in this group for
nearly half a century but first rose to the upper middle income group in 1998 with a GDP per
capita of us $ 4,496. Although Turkey fell to the lower middle income group during the 20012002 crisis years, it has consolidated its place in the upper middle income group since 2003.
and reached GDP per capita of us $ 12,519 at current prices in 2013. But since that year,
Turkey's GDP per capita has fallen, falling to us $ 9,042 at current prices in 2019. The fact
that Turkey's transition between income groups takes so long can be considered as an
indicator that the process of transition to high income will also be long. Because of this, it is
believed that the middle income trap is an important issue that should be focused on from the
point of view of Turkey.
In this context, this study includes various definitions of what the middle income trap is,
when it occurs, and a general assessment of the Middle Income Trap. Later, income groups in
the literature are explained with the help of tables, and whether Turkey is in the middle
income trap and the stages it spends as a low and middle-income country are given. After
examining the strategies for getting rid of the middle income trap, general evaluations were
made on the issue and some policy proposals were made.
Keywords: Middle Income Trap, GDP Per Capita, Developing Country
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REEL DÖVİZ KURU VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ İÇİN PANEL
VERİ ANALİZİ
Arş. Gör. Dr. Necip DÜNDAR
Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0002-9408-8669
Özet
Belli bir para birimi cinsinden ifade edilen ekonomik bir değer olarak bilinen nominal
döviz kurunun aksine reel döviz kurunun cari döviz kurları ve fiyatları üzerinden bir para
biriminin diğerine göre satın alma gücünü temsil ettiği bilinmektedir. Bu nedenle iki ülkenin
tüketim sepetlerindeki göreli fiyatları karşılaştıran ve gerçekte neyin satın alınabileceğini
gösteren reel döviz kuru, makroekonomik dengenin veya istikrarın devamı çok önemli bir
gösterge olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan uluslararası ticarette sınırların genişlemesi
ve bir ülke içerisinde gittikçe artan ekonomik faaliyetin diğer ülkelerdeki ekonomik
faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi, reel döviz kurunun ekonomi
içerisindeki fonksiyonunun son yıllarda daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur. Reel
döviz kurunda meydana gelen hareketlerin ise ekonomik büyümeyi genellikle ihracat ve
ithalat kanalıyla etkilediği bilinmektedir. Nitekim bir ülkede reel döviz kurunun yükselme
eğiliminde olması o ülke mallarının rakiplerine göre daha pahalı hale geleceği, o ülkedeki
insanların eşdeğer miktarda yerli malı karşılığında daha fazla yabancı mal satın alabileceği ve
bu da net ithalatta bir artış eğilimi olacağı anlamına gelebilecektir. Benzer şekilde, reel döviz
kurunun düşüş eğiliminde olması ise yerli malların yurtdışındaki mallara göre daha rekabetçi
olacağı ve netice olarak net ihracatın artacağı anlamına gelebilecektir.
Dünya nüfusunun % 40’ından ve dünya gayrisafi yurtiçi hasılasının beşte birinden
daha fazlasına sahip gelişmekte olan beş büyük ekonomiyi bir araya getiren BRICS, mevcut
dünya düzenini önemli ölçüde değiştirme potansiyeli ile küresel ekonomide büyük bir güç
olarak ortaya çıkmıştır. BRICS ülkelerinin reel döviz kurları ve ekonomik büyümeleri
arasındaki ilişkinin boyutu incelenen bu çalışma 1994-2018 dönemi yıllık veriler kullanılarak
panel veri analizi yardımıyla araştırılmıştır.
BRICS ülkelerinin reel döviz kuru, yatırım oranı ve tüketim oranı değişkenlerinin kişi
başı GSYİH üzerindeki etkileri sabit ve tesadüfi etkiler metodu ile sınanmıştır. Analiz
sonuçları, uygun model olarak seçilen sabit etkiler modelinde yer alan bütün değişkenlere ait
katsayıların hem istatistiksel olarak anlamlı hem de teorik olarak beklenen işaretlere sahip
bulunduğunu göstermektedir. Nitekim elde edilen bulgular, reel döviz kuru ile ekonomik
büyüme ilişkisinin BRICS ülkeleri için istatistiksel olarak anlamlı ve negatif, modeldeki
bağımsız değişkenlerden yatırım ve tüketim oranları ile büyüme arasındaki ilişkinin ise pozitif
olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Ekonomik Büyüme, Yatırım, Tüketim
REEL EXCHANGE RATE AND GROWTH RELATIONSHIP: PANEL DATA ANALYSIS
FOR BRICS COUNTRIES
Abstract
It is known that the real exchange rate represents the purchasing power of one
currency relative to the other at current exchange rates and prices, in contrast to the nominal
exchange rate known as an economic value expressed in a certain currency. Therefore, the
real exchange rate, which compares the relative prices in the consumption baskets of the two
countries and shows what can be bought, is considered to be a very important indicator of the
continuation of macroeconomic balance or stability. On the other hand, the widening of the
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borders in international trade and the increasing economic activity in a country is directly or
indirectly affected by the economic activities in other countries have caused the function of
the real exchange rate in the economy to gain more importance in recent years. It is known
that the movements in the real exchange rate affect economic growth through exports and
imports. If the real exchange rate tends to increase in a country, it will mean that the goods of
that country will become more expensive than their competitors, that people in that country
will be able to buy more foreign goods in exchange for an equivalent amount of domestic
goods, and this will mean that there will be an increase in net imports. Similarly, the
downward trend of the real exchange rate will mean that domestic goods will be more
competitive than those abroad, and as a result, net exports will increase.
Bringing together the five major developing economies with more than 40% of the
world's population and more than one fifth of the world's gross domestic product, BRICS has
emerged as a major power in the global economy with its potential to significantly change the
current world order. This study, which examines the dimension of the relationship between
the real exchange rates and economic growth of BRICS countries, was investigated with the
help of panel data analysis using annual data for the period 1994-2018.
The effects of the variables of the real exchange rate, investment rate and consumption
rate of BRICS countries on GDP per capita were tested using fixed and random effects
method. The analysis results show that the coefficients of all variables in the fixed effects
model selected as the appropriate model have both statistically significant and theoretically
expected signs. The findings show that the relationship between real exchange rate and
economic growth is statistically significant and negative for BRICS countries, and the
relationship between investment and consumption rates and growth, which is one of the
independent variables in the model, is positive.
Keywords: Real Exchange Rate, Economic Growth, Investment, Consumption
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DEZAVANTAJLI GRUPLARDA FİNANSAL OKURYAZARLIK VE DAVRANIŞSAL
FİNANS EĞİLİMLERİNİN TESPİTİ; AMPRİK BİR ÇALIŞMA 1
Pınar BAKKALOĞLU
Sosyal Güvenlik Kurumu, Manisa İl Müdürlüğü, bakkaloglupnr@gmail.com
Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Fakültesi
ORCHID: 0000-0002-4285-2151
Özet
Son yıllarda, finansal okuryazarlık Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği
Örgütü (OECD) gibi birçok uluslararası kuruluş, çeşitli ülkeler ve akademik kuruluşlar
tarafından desteklenmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar çeşitli araştırmalar ve raporlar
yayınlayarak ülke yönetimlerini finansal okuryazarlığa hak ettiği önemi vermeye ve hatta onu
devlet politikası haline getirmeye teşvik etmektedir. Finansal okuryazarlık, gündelik yaşamda
kullanılan finansal enstrümanların seçiminde bilgi temelli kararlar verebilmeyi sağlayan
yeterlilik düzeyini ifade etmektedir. Finansal okuryazarlık, aynı zamanda uzun vadeli birikim
ve yatırıma dönük kararlarda finansal farkındalığı temel alır. Toplumun bir parçası olan
dezavantajlı gruplardan bedensel engellilerin yaşam boyu finansal birikim ve harcamalarını
düzenleyebilmeleri için finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesi önemlidir. Bu
çalışma bedensel engelli bireylerin davranışsal finans eğilimleri, risk alma tutumu, temel
düzey finansal okuryazarlık değişkenleri incelenmiştir. Yüzyüze anket yöntemi ile
gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.
Gerçekleştirilen analizler neticesinde araştırmaya katılanların temel finansal okuryazarlık
düzeyinin “düşük” seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca bireylerde finansal okuryazarlık
düzeyi azaldıkça bireysel emeklilik yatırım fonunda sadece hisse senedi ve borçlanma araçları
tercih edilmektedir. Diğer yandan katılımcıların %72’lik kısmı gelecek için para ayırmanın
gerekli olduğunu bildirmelerine rağmen sadece %11’lik kısmının geçen 12 aylık sürede
birikim yaptığı görülmektedir. Bunların yanında cevaplayıcıların geliriniz harcamalarınıza
yetmediğinde nasıl bir yol izlersiniz sorusuna, %43 gibi büyük bir oranda kredi kartı
kullanımını artırırım cevabını vermeleri önemli bir sorunun da göstergesi niteliğindedir. Oysa
beklenen durum harcamaların azaltılmasıdır. Toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi
dezavantajlı gruplarda da tasarruf ve yatırım bilincinin geliştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Yapılan bu çalışma neticesinde bedensel engelli bireylerin düşük olan finansal
okuryazarlık seviyelerinin, finansal davranışlarında yanlışlıklara yol açtığı sonucuna
ulaşılmıştır. Tüm dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerin iyi bir finansal okuryazarlık
eğitimine tabi tutulması ve bu konudaki farkındalıklarının artırılması ile kendileri ve toplum
için fayda sağlayacak finansal davranış alışkanlıklarının geliştirilmesi için tüm kesimler
gerekli tedbirleri almalıdır.
Anahtar Kelimeler; Dezavantajlı grup, Bedensel engelliler, Finansal okuryazarlık,
Finansal davranış, Yatırım alışkanlıkları

Bu çalışma Pınar Bakkaloğlu’nun Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman
Programında 2019 yılında sunduğu tezsiz yüksek lisans bitirme projesinden türetilmiştir.
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DETERMINATION OF FINANCIAL LITERACY AND BEHAVIORAL FINANCE
TRENDS IN DISADVANTAGED GROUPS; AN EMPIRICAL STUDY
Abstract
In recent years, financial literacy has been promoted by many international
organizations, various countries and academic institutions such as the World Bank and the
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). These institutions and
organizations, by publishing various researches and reports, encourage the governments to
give the importance they deserve to financial literacy and even to make it a state policy.
Financial literacy refers to the level of competence that enables to make knowledge-based
decisions in the selection of financial instruments used in daily life. Financial literacy is also
based on financial awareness for long-term savings and investment decisions. It is important
to determine the level of financial literacy in order to regulate the lifelong financial savings
and expenditures of the disabled people, who are among the disadvantaged groups who are
part of the society. In this study, behavioral finance tendencies, risk taking attitudes, basic
level financial literacy variables of physically disabled individuals were examined. The data
obtained from the study conducted with face-to-face questionnaire method were analyzed
with SPSS package program. As a result of the analyzes carried out, it was observed that the
basic financial literacy level of the participants was at a "low" level. In addition, as the
financial literacy level of individuals decreases, only stocks and debt instruments are preferred
in the private pension mutual fund. On the other hand, although 72% of the participants stated
that it is necessary to set aside money for the future, it is seen that only 11% of them saved in
the last 12 months. In addition, when the question of "what kind of path do you follow when
your income is not enough for your expenses?" was asked, 43% of the respondents replied "I
will increase my credit card usage", which is an indicator of an important problem. However,
the expected answer is to reduce expenditure. As in all segments of the society, raising
awareness of saving and investment in disadvantaged groups is of great importance. As a
result of this study, it was concluded that the low financial literacy levels of physically
disabled individuals cause mistakes in their financial behavior. All segments of society should
take the necessary measures to ensure that individuals in all disadvantaged groups receive a
good financial literacy education and increase their awareness on this issue and develop
financial behavior habits that will benefit them and the society.
Keywords: Disadvantaged group, Physically disabled people, Financial literacy,
Financial behavior, Investment habits
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KÜRESEL KRİZİN TÜRK GIDA SEKTÖRÜ TİCARETİNE ETKİLERİ 1
Dr. Öğr. Üyesi FATMA NUR KARAMAN KABADURMUŞ
Yaşar Üniversitesi, fatmanur.karaman@yasar.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2206-8669
Özge Esnafoğlu
ORCID: 0000-0002-4411-2464
Özet
Bu çalışmada 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkileri gıda sektörü özelinde
incelenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde konut (mortgage) krizi olarak bilinen finansal
kriz diğer ülkelere hızla yayılmıştır. Krizden en kötü etkilenen bölgelerden olan Avrupa’da ise
bu süreçte Avrupa borç krizi ortaya çıkmıştır. Küresel krizin yaşandığı yıllar olan 2008- 2009
dönemi ve kriz etkisinin devam ettiği yıllar ile ilgili yapılan çalışmaların kapsamı krizin
etkileri ve nedenleri olmuştur. Hangi sektör ve ülke grubunun en çok etkilendiği yönünde
ekonomik çalışmalara çok fazla rastlanmamaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda gıda
sektörünün ülke grupları bazında değerlendirilmesi görülmemektedir. Oysaki gıda ürünleri
toplumun sürdürülebilirliği açısından temel ihtiyaçlar kategorisinde yer almaktadır. Ülkelerin
gıda sektörü sanayicileri, tarımı da üretime dâhil ederek imalat sanayi olarak katkıda
bulunmuşlardır. Sektör; etin işlenmesi, süt ürünleri, içecek grubu gibi birçok farklı alt sektörü
de bünyesinde barındırmaktadır. Her ne kadar sektör alt grupları birbirinden bağımsız görünse
de, bu durumu gıda sektörü imalat sanayi olarak inceleyerek değerlendirmek daha doğru
olacaktır.
Bu çalışmada öncelikle küresel kriz incelenmiş olup krizin nasıl çıktığı, küresel krizin
ülkeleri nasıl etkilediği ülkelerin makro verileri ile irdelenmiştir. Daha sonra Türkiye’de gıda
sektörünün yeri ve önemi, gelişimi incelenmiştir. Ayrıca gıda sektörünün ayrılmaz parçası
olan tarım grubu kriz öncesi ve sonrası verilerinden yararlanılarak ülkeler bazında ihracat ve
ithalat paylarındaki değişimlere bakılmıştır. Krizin Türk gıda sektörü ticareti üzerine
etkilerinin ortaya çıkarılması için 2000- 2018 ihracat verileri kullanılarak ampirik analiz
yapılmıştır. Ülke seçimi yapılırken Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine gerçekleştirdiği gıda
ihracatı rakamlarından faydalanılmıştır. Gıda sektörü 15. mal grubu gıda ürünler ve içecek
imalatı, tüm ülkelerin gerçekleştirdiği gıda ihracatı verileri ile birikimli ihracat hesaplanmış
ve toplamın %60’ını oluşturan ülke grubu seçilmiştir.
Analiz sonuçlarında kriz sonrası kur esnekliği negatif ancak sıfıra yakın çıkmıştır. Gelir
esnekliği beklendiği üzere için pozitiftir. Gelir esnekliği de sıfıra çok yakın (ve pozitif)
bulunmuştur. Kriz etkileri incelendiğinde ise krizin gıda ihracat talebi üzerinde olumlu etkisi
olduğu ve kriz sonrasında Türkiye’nin gıda ihracatının gelir ve fiyat esnekliklerinin azaldığı
gösterilmiştir. Çalışmada ayrıca Türkiye’de kriz sonrası devletin gıda sektörü adına aldığı
önlemlerin de değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: küresel kriz, gıda sektörü, dış ticaret, panel veri analizi
THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON
TURKISH FOOD SECTOR

Abstract
This study examines the impacts of global financial crisi on Tuskish economy by
exploring the effects on the food sector. The financial crisis that started out as a mortgage
crisis in the United States quickly spread to other countries. One of the worsely affected
Bu çalışma Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü “Küresel Krizin Türk Gıda Sektörü Ticaretine
Etkileri” adlı yüksek lisans tez çalışmasından geliştirilmiştir.
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regions was Europe, where as a result, European debt crisis started. In this study, firstly, the
concept of crisis and types of economic crisis were examined. There are not many studies
which explore the specific effects on a sectoral basis. Since the food sector is one of vital
sectors for the sustainable development of economies, and since the sector contributes to the
manucfacturing sector, it is important to evaluate the impacts of the crisis on this sector.
This study first explains the concept and types of crises, and then looks at the the
impacts of the crisis on economies. We then discuss the importance of the food sector in
Turkey. Using trade data for the agriculture sector, which is an integral part of the food sector,
the changes in export and import figures were examined. For the empirical analysis, Turkish
export demand is modeled using panel data. Empirical analysis was carried out using 20002018 data to reveal the effects of the crisis on Turkish food sector trade. As a result, the
results reveal that the crisis has a positive effect on export demand of Turkey’s food sector,
and both income and price elasticities fell after the crisis.
Keywords: global crisis, food’s sector, foreign trade, panel data analysis.
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YEŞİL İNOVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü
Ömer Faruk ZÜLKADİR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Özet
Ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu
toplumsal düzen örgüt olarak adlandırılmaktadır. Örgütler ilk insandan bugüne varlığını
sürdüren, toplumların en önemli yapıtaşlarıdır. İlkel zamanlarda hayatta kalmak için
kurulması bir zorunluluk olan örgütler, günümüzde ekonomik ve sosyal açıdan oldukça önem
arzetmektedir. Örgütlerin oluşup varlığını sürdürmesi, kültürlerinin etkinliği sayesinde
mümkün olmaktadır. Bir örgüt çatısı altında toplanan kişilerin ortak değerler, inançlar ve
yargılar bütünü örgüt kültürünün temelini oluşturur. Örgüt kültürü, örgütsel bağlılığın
oluşması için gereken önemli bir kriterdir. Örgüt kültürünü benimseyip ortak değerlere adapte
olan örgüt üyeleri, örgütsel başarının sağlanmasına katkıda bulunurlar. Bir örgütün oluşması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hedeflerine ulaşabilmesi için sağlam temellere
dayandırılmış bir örgüt kültürünün örgüt üyeleri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
İnovasyon, mevcuttaki bir zorluğu veya engeli aşmak için bir fikrin icraate dökülmesi
ve bu icraat sonunda kişiler ve kurumlar için bir değer üretilmesi olarak tanımlanır. Bu değer
bir icat değil, var olan süreci iyileştirmeye yönelik bilginin ve tekniğin kullanımıdır.
İnovasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için örgüt kültürünün ve yöneticilerin
inovasyona karşı olumlu bakış açısı taşıması büyük öneme sahiptir. Kişilerin bilinçlenmesi,
teknolojinin gelişmesi ve temel ihtiyaçların daha kolay karşılanabilmesiyle inovasyonun da
yeni bir boyut kazanması kaçınılmaz olmuştur. Çevreci bir yaklaşımı ilke edinen inovasyon
türü yeşil inovasyon olarak adlandırılmıştır. Yeşil inovasyon, çevre kirliliğini önleme, enerji
tasarrufu ve atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili bütün çabaları kapsayan bir örgütsel kültür
faktörüdür.
Bu çalışma örgüt kültürünün yeşil inovasyon üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla
yapılmıştır. Birincil veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış olup, anketler
Kahramanmaraş ilinde tekstil ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 254
işgörene uygulanmıştır. Yeşil inovasyon ve örgüt kültürü ölçeği olarak Liu vd. (2010)
tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Çalışmada yeşil inovasyon ve örgüt kültürü
değişkenleri ile ilgili yazın taramasına yer verilmiş olup ölçeklerin güvenilirlikleri test
edilmiş, frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış, elde edilen araştırma
bulguları sunulmuştur
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Örgüt Kültürü, Yeşil İnovasyon
Abstract
The social order formed by institutions or individuals who come together for a common
purpose is called an organization. Organizations are the most important building blocks of
societies that have existed from the first human to today. Organizations, which are an
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imperative to survive in primitive times, are of great importance both economically and
socially today. It is possible for organizations to form and survive thanks to the effectiveness
of their culture. The common values, beliefs and judgments of the people gathered under the
roof of an organization form the basis of the organizational culture. Organizational culture is
an important criterion for organizational commitment. Members of the organization who
adopt the organizational culture and adapt to common values contribute to the achievement of
organizational success. An organizational culture based on solid foundations must be accepted
by the members of the organization in order for an organization to be formed, to ensure its
sustainability and to achieve its goals.
Innovation is defined as putting an idea into action to overcome an existing challenge or
obstacle and generating value for individuals and institutions at the end of this action. This
value is not an invention, it is the use of knowledge and technique to improve the existing
process. In order for the innovation process to be carried out successfully, it is of great
importance that the organizational culture and the managers have a positive perspective
towards innovation. Innovation gained a new dimension with the awareness of people, the
development of technology and meeting the basic needs more easily. The type of innovation
that adopts an environmentalist approach has been named as green innovation. Green
innovation is an organizational culture factor that covers all efforts to prevent environmental
pollution, save energy and recycle waste.
This study was carried out to measure the effects of organizational culture on green
innovation. Questionnaire technique was used as the primary data collection tool and the
questionnaires were applied to 254 employees working in companies operating in the textile
and metal sectors in Kahramanmaraş. As the scale of green innovation and organizational
culture, the scale that was developed by Liu et al. (2010) is used. In the study, literature
review related to green innovation and organizational culture variables were included, the
reliability of the scales were tested, frequency analysis, correlation and regression analyzes
were made, and the research findings obtained were presented.
Keywords: Innovation, Organizational Culture, Green Innovation

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

59

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ İÇİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK İKTİSADİ
KALKINMA STRATEJİLERİ
Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0001-8422-1350
Özet
Son yıllarda teknolojide yaşanan devasa gelişmeler bugün için birçok sektörde hızlı
değişimlere neden olmuştur. Hızlı değişimin yaşandığı sektörlerin en başında sağlık sektörü
gelmektedir. Sağlık sektörü, ülke ekonomilerin olmazsa olmazları olduğu gibi toplumlarında
refah ve kalkınma seviyelerinin bir belirteci niteliğindedir. Bu nitelik, ülkelerin kalifiye
işgücü, gelişmiş teknolojik alt yapısı, üst seviyede bilimsel gelişmişlik düzeyi ile ilişkilidir.
Bazı ülkeler bahsi geçen unsurların tamamını kullanamayabilir. Bu durumda dışa bağımlılık
durumu ortaya çıkmaktadır. Dışa bağımlılık zaman zaman bilgi açısından olabildiği gibi tıbbi
cihazların satın alınması ile de olabilir. Bu durum da ortaya kaynakların etkin kullanılması
durumu ve haliyle dışa bağlılığı azaltacak stratejilerin kurgulanması süreci gerekli hale
gelecektir. Günümüzde tıbbi cihazlar ülkelerin ithalat kalemlerinde maliyet açısından büyük
yer tutmaktadır. Cihazların kullanım ömürleri süresince gerekli olan bakım, onarım ve diğer
ekipmanlar da harcanan değerler bakımından ilk başta göze çarpmayıp ilerleyen zamanda
cihazların kullanım ömürlerini uzatmak için gerekli bir başka masraf kalemleri olarak
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu cihazların toplumun hizmetine sunulmasından ve
hizmetlerin kesintisiz devam etme sürecinden daha gelişmiş teknolojilerin toplumun sağlık
değerlerine sunulması açısından bağımlılığın azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu önemi
kalkınma stratejileri içerisinde değerlendirmek mümkündür. Bu çalışma da tıbbi cihaz
sektörünün ekonomi içindeki yeri değerlendirerek, dışa bağımlılığı azaltacak kalkınma
stratejileri çerçevesinde öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın perspektifi açısından
sunulacak olan öneriler bu alanda çalışma yapan bilim insanlarına büyük fayda sağlayacaktır.
Bilimsel literatürde kalkınma stratejileri ile ilişkilendirilmiş, sağlık sektörü ile ilgili, özellikle
de tıbbi cihaz sektörüne yönelik olarak önemli ölçüde akademik araştırmalarda yer tutacak bu
çalışmanın odak noktası Türkiye olacaktır. Türkiye için tıbbi cihaz sektöründe dışa
bağımlılığı azaltacak iktisadi kalkınma stratejileri etraflıca değerlendirilerek ortaya konacak
problemlerle birlikte çözüm önerilerine yer verilecektir. Türkiye nezdinde ortaya konacak bu
çalışma Dünya’da ki bazı ülkelerle birlikte çeşitli karşılaştırmalarda içerecektir.
Anahtar kelimeler; tıbbi cihaz sektörü, dışa bağımlılığın azaltılması, kalkınma
stratejileri, bölgesel kalkınma, sağlık ekonomisi.
ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES TO REDUCE EXTERNAL DEPENDENCE
FOR THE MEDICAL DEVICE SECTOR
Abstract
Huge developments in technology in recent years have caused rapid changes in many
sectors today. The health sector is at the top of the sectors with rapid change. The health
sector is indispensable for the economies of the country, as well as an indicator of the welfare
and development levels in their societies. This quality is related to the qualified labor force,
advanced technological infrastructure of the countries, and the level of scientific development
at the highest level. Some countries may not be able to use all of the elements mentioned. In
this case, a situation of external dependency arises. External dependency can be from time to
time in terms of information as well as by purchasing medical devices. In this case, the
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efficient use of resources and the process of formulating strategies that will reduce external
dependence will become necessary. Today, medical devices have an important place in the
import items of countries in terms of cost. Maintenance, repair and other equipment required
during the lifetime of the devices are not noticeable at first in terms of the spent values, but
make it necessary to be considered as another expense item to extend the useful life of the
devices in the future. It is of great importance to reduce dependence in terms of offering more
advanced technologies to the health values of the society, from the provision of these devices
to the service of the society and the continuous continuity of services. It is possible to evaluate
this importance in development strategies. This study aims to evaluate the place of the
medical device industry in the economy and offer suggestions within the framework of
development strategies that will reduce external dependency. The suggestions to be presented
in terms of the perspective of the study will greatly benefit the scientists working in this field.
associated with the development strategies in the scientific literature related to the health
sector, in particular the focus of this study hold significant place in academic research for the
medical device industry will be Turkey. economic development strategies to reduce
dependence on foreign sources for Turkey will be included in the medical device industry
with solutions to problems that revealed evaluated in detail. This work will be set out in the
eyes of Turkey will include a variety of comparison with some countries in the world.
Keywords; medical device industry, reduction of foreign dependency, development
strategies, regional development, health economics.
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BÖLGESEL KALKINMA PERSPEKTİFİNDE İLAÇ VE AŞI GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Murat ŞAHİN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0001-8422-1350
Özet
İlaç, bir mitolojik kavram gibi insanlığın ölümsüzlüğünün temsili bir olgudur. Dahası
insanlık tarih boyunca uzun ve sağlıklı yaşama arayışına girmiştir. Bu durum mitolojik de
olsa, insanlığın sonsuzluk arayışı günümüzde sağlık sektörüne ait çeşitli mesleklerin ortaya
çıkış sebeplerini oluşturmuştur. İnsanlığın yeryüzünde hayat bulduğu ilk günden itibaren
edindiği deneyim ve tecrübeler ancak günümüze yazılı kaynaklarla aktarılabilmiştir. Bunlar
kimi zaman tabletler kimi zaman hiyeroglif ve resim yazı şeklinde nesillerden nesillere
geçmişten günümüze aktarılmıştır. Örneğin; M.Ö. 7. Yüzyıla ait olan ve Sümerler tarafından
oluşturulduğuna inanılan ilaç formülü ve reçetelerin yer aldığı tablet kalıntılarındaki bilgiler
Asurlu hekimler tarafından kullanılmıştır. 19. Yüzyıla doğru da bu alandaki önemli keşif
Alman araştırmacı George Maurice Ebers tarafından 1862 yılında Mısır’da bulunan Ebers
Papirüsleri olmuştur. Bu Papirüs’te ise 700’ü bitkisel, hayvansal ve madensel drog olmak
üzere 800'den fazla reçete yer aldığını keşfetmişlerdir. 20. Yüzyıla geldiğimizde günümüz ilaç
endüstrisinin liderinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğu kabul edilmektedir. Elde
edilen verilere göre Dünya toplam ilaç üretiminin yaklaşık %40.6’lık kısmının ABD’de
gerçekleştiği düşünülmektedir. Nitekim yeni üretilen ilaçların, %65’i önce ABD’de piyasaya
sunulmaktadır. ABD’nin ardından Avrupa’nın ve Asya’nın bazı ülkeleri ilaç piyasasında etkin
konumdadır. Dünyamızın karmaşık hale gelmesi, küreselleşme olgusunun yanı başımıza
taşınması gibi unsurlarla da aşı gerektiren virüslere dayalı hastalıkların sıklıkla yaşanarak
salgınların Dünya genelinde büyük tehdit oluşturması aşı kavramını da parlatarak ilaç ve aşı
güvenliği konularını gündeme taşımıştır. Ülkelerin bu alandaki stratejileri ekonomik gidiş
hatlarını da ortaya koyacak ve kalkınma dinamiklerini etkileyecektir. Kalkınma dinamikleri
çerçevesinde ortaya konacak olan her strateji ilaç ve aşı güvenliği açısından çalışmada
değerlendirilecektir. Bu çalışmada Türkiye’nin ilaç ve aşı güvenliği konusuna, bölgesel
kalkınma stratejileri perspektifinde yaklaşılması hedeflenmiştir. İlaç ve aşı güvenliği
konularında Dünya’daki çeşitli örneklerle karşılaştırılması ve Türkiye için çeşitli modellerin
ortaya konması bu çalışmada amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ilaç ve aşı güvenliği, bölgesel kalkınma, sağlık ekonomisi,
kalkınma stratejileri.
DRUG AND VACCINE SAFETY IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE
Abstract
Medicine, like a mythological concept, is a phenomenon that represents humanity's
immortality. Moreover, humanity has sought a long and healthy life throughout history.
Although this situation is mythological, humanity's quest for eternity has formed the reasons
for the emergence of various professions in the health sector today. The experiences and
experiences that humanity has gained since the first day it came to life on earth have only
been transferred to the present day with written sources. These have been passed down from
past to present from generation to generation, sometimes in the form of tablets, sometimes in
the form of hieroglyphs and pictograms. For example; B.C. The information on the tablet
remains containing the drug formula and prescriptions belonging to the 7th century and
believed to have been created by the Sumerians were used by Assyrian physicians. Towards
the 19th century, the important discovery in this field was the Ebers Papyri found in Egypt in
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1862 by the German researcher George Maurice Ebers. They discovered that this Papyrus
contains more than 800 prescriptions, 700 of which are herbal, animal and mineral drugs. In
the 20th century, it is accepted that the leader of today's pharmaceutical industry is the United
States of America (USA). According to the data obtained, it is thought that approximately
40.6% of the world's total drug production is realized in the USA. As a matter of fact, 65% of
the newly produced drugs are first offered to the market in the USA. Following the USA,
some countries of Europe and Asia are active in the pharmaceutical market. The fact that our
world has become complicated and the phenomenon of globalization is brought to our side, as
well as the fact that diseases based on viruses that require vaccines are frequently
experienced, and epidemics pose a great threat worldwide, the concept of vaccine has also
brought the issues of medicine and vaccine safety to the agenda. The strategies of the
countries in this area will also reveal the economic trajectory and will affect the development
dynamics. Every strategy to be put forward within the framework of development dynamics
will be evaluated in terms of drug and vaccine safety. In this study, Turkey's drug and vaccine
safety issues of regional development strategies aimed to be approached in perspective. The
comparison with several examples of drug and vaccine safety issues for the world and Turkey
aimed to demonstrate the various models in this study. Turkey's medicine and vaccine safety
issues of regional development strategies aimed to be approached in perspective. The
comparison with several examples of drug and vaccine safety issues for the world and Turkey
aimed to demonstrate the various models in this study.
Keywords: drug and vaccine safety, regional development, health economics,
development strategies.

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

63

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
AİLE İŞLETMELERİNİN COVİD 19 SÜRECİNDE İŞLETMELER ÜZERİNDE
ALDIĞI TEDBİRLER
Dr. Perihan Abay
S.B. KSSE ve Araştırma Hastanesi.
Orcid.org/0000-0002-7493-7723
Özet
Dünya ekonominin sarsıldığı derin bir buhranla karşı karşıya kalmıştır. Üretim, tüketim,
ticaret, günlük yaşam, sosyal ilişkiler, örgütler ve kamusal yapı derinden etkilenmiş, salgın bir
anda dünyanın gidişatını derinden etkilemiştir. Bu çerçevede sürecin tıbbi yönden çok sosyal
ve ekonomik boyutları öne çıkmaya başlamıştır. Çünkü salgının sebep olduğu önemli bir
iktisadî daralma ve sosyal değişim ortaya çıkmıştır.
Dünya genelinde sosyal bilimciler tarafından yaşanan sürece dair çok önemli veriler
paralelinde derin analizler yapılıp halkın bilgilendirilip kamu otoritelerinin yönlendirilmesi
söz konusudur. Farklı ülkelerde üniversiteler, sosyoloji dernekleri çeşitli açılardan konuyu ele
almış, kurullar oluşturarak mikro siteler kurmuş durumdadırlar. Ekonomistlerin sosyal
bilimcilerle birlikte çalışarak çok boyutlu katılımın sağlanması hem salgının yönetimi hem de
salgın sonrası toplumsal ve ekonomik yaşamın düzenlenmesi için çok gerekli görülmektedir.
Türkiye’de ise bir gecikme ile birlikte sorumlu otoritelerin yavaş yavaş meselenin
ekonomik boyutları ile ilgili bilgi ve bakış üretmeye başladıkları görülür. Söz konusu süreçte
araştırma kurumları, üniversiteler, meslek örgütleri genellikle kişisel çaba harcayanların
gerisinde ve yetersiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda aile şirketi sahiplerinin çabaları
kapsamında farklı disiplin ve araştırma alanlarından kişilerin katılımı ile veriye dayalı analiz
yazıları yayınlanmalı ve konuya eğililmelidir. Bu süreçte aile şirketlerinin kriz süreci
yönetimine dair bilgilendirilmesi için uzmanların bilgi ve birikimlerinin “kamusal görev”
olarak paylaşmalarının, sorunların daha sağlıklı aşılması için sürece dahil olmalarının önemli
olduğunu düşünülmektedir.
Bu anlamda ekonomistlerin kendi uzmanlık ve çalışma alanları çerçevesinde ekonomik
sorunlara çözüm sunmalarının oldukça değeri vardır. Herkesin nitelikli bir şekilde katıldığı
kamusal bir bilgi üretimi bu tür süreçlerde sıklıkla yaşanan çözümsüzlüklerin ve bilgi
kirliliğinin önüne geçebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Covid-19, Çalışma Hayatı
MEASURES TAKEN BY FAMILY BUSINESSES ON BUSINESSES DURING COVID 19
Abstract
The world faced a deep depression, which shook the economy. Production,
consumption, trade, daily life, social relations, organizations and public structure have been
profoundly affected, and the epidemic has profoundly affected the course of the world at
once. In this context, the social and economic aspects of the process from the medical point of
view have started to come to the fore. Because of the epidemic caused by a significant
economic contraction and social change has emerged.
In parallel with the very important data about the process experienced by social
scientists around the world, deep analyses are made and the public is informed and the public
authorities are directed. Universities and sociology associations in different countries have
dealt with the subject in various respects and established boards and micro-sites. The
multidimensional participation of economists working with social scientists is seen as
essential for both the management of the epidemic and the regulation of social and economic
life after the epidemic.
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In Turkey, however, with a delay, it is seen that the responsible authorities are slowly
starting to produce information and views on the economic dimensions of the issue. In this
process, research institutions, universities and professional organizations are often left behind
and inadequate for those who make personal efforts. In this context, data-based analysis
articles should be published and addressed with the participation of people from different
disciplines and research fields within the scope of the efforts of family company owners. In
this process, it is thought that it is important for experts to share their knowledge and
knowledge as a “public duty” to inform family companies about crisis process management,
and to be involved in the process in order to overcome the problems more healthily.
In this sense, it is worth a lot for economists to offer solutions to economic problems
within the framework of their own areas of expertise and work. The production of public
information, in which everyone participates in a qualified manner, will prevent the unsolvities
and information pollution that are often experienced in such processes.
Keywords: Family Companies, Covid-19, Working Life
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THE EFFECT OF UNCONTROLLED LAND USE CHANGES ON NEIGHBORHOOD
QUALITY IN KARU L.G.A NASARAWA STATE
Sani Inusa Milala
Abubakar Sadiq
Department of Estate Management & Valuation,
Faculty of Environmental technology, Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi
Abstract
Land use patterns tell a story of human activity and environmental evolution and future
settlement patterns are of interest to many. Changes in land use alter the distribution of
vegetation, homes and workplaces, and consequently influence biogenic and on-road mobile
emissions, this study aimed examining the effects of the uncontrolled land use changes on
neighborhood quality in karu local government area of Nasarawa state with the view explore
the effect of uncontrolled land use change and provide lasting solutions to it. Survey research
was carried out through the use of a questionnaire instrument. A total of two hundred and
seventeen (217) questionnaires were administered to the property/land developers, out of
which two hundred and five (205) were retrieved. The sampling random sampling technique
was adopted for the study, while data obtained from the field were analyzed using statistical
packages for social sciences the study found out the nine (9) reason of uncontrolled land use
change It shows that the reason behind uncontrolled change in land use Profit Maximization,
follow by Economic Hardship, Personal Choice, Entrepreneurial Opportunities, Decision of
Developers, Loose Legislation, Nature of the Land, Availability of Technology, and
Government Policies, the effects of uncontrolled land use change on neighborhood quality
there result shows that uncontrolled land use change has strong effect on the neighborhood
quality of about 58% very influential to be determined the value of the land business etc and
also found out that the measures to be taken in order curbed the uncontrolled land used
changes in the study and were development control law enforcement conversions, obtaining
of requisite approval, Implantation of Sanctions, The prescription of the Development Control
Manual must be strictly followed, safe, healthy and social uses considerations, and
Improvement in national economy.
Keywords: Uncontrolled Land, Neıghborhood Qualıty, Karu L.G.A Nasarawa State
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PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ OLARAK SOSYAL
PSİKOLOJİNİN MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Mehmet DOĞANAY
Özet
İnsanlar, yaşadıkları dünya için güven ihtiyacı duyarlar. Bu anlamda güveni zedeleyen
etmenlerin en başında belirsizlik gelir. Belirsizlik, varoluşun anlamını tehdit ettiğinden
istenmeyen bir durumdur ve bu sebeple insanlar belirsizliği ortadan kaldırma yada
yönetilebilir hale getirmenin yol ve yöntemlerini arar. Zira belirsizlik hayatta ilerlemeyi, plan
yapmayı, ihtiyaçları karşılamayı ve karşılaşılan zorluklar ile baş etmeyi engellediğinden, birey
nasıl davranacağından emin olmaz ve bu durum bireyde ek bir kaygıya neden olur. Aniden
baş gösteren salgın hastalıklarda bu tür belirsizliklerdendir.
Geçmişten günümüze kitlesel ölümler ile sonuçlanan birçok salgın olmuş ve son salgın
ilk kez 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan (Hubei) şehrinde görülmüştür. Kısa sürede
tüm dünya yüzeyine yayılan hala etkisi artarak devam eden salgında Türkiye'deki ilk vaka 11
Mart 2020’de tespit edilmiştir. Bu bağlamda yaşanan bu salgın süreci de insanlık tarihi
açısından belirsizliğin had safhada olduğu bir süreçtir.
İlgi alanı olarak salgın öncelikle tıp dünyası ilgi alanına girse de, yarattığı etkiler sosyal
bilimlerin ilgi alanı içerisindedir ve süreçte toplumu etkileyen sosyal ve psikolojik
gelişmelerin sosyal bilimcilerce araştırılması gerekir. Söz konusu sürecin araştırılarak
literatüre kazandırılması kadar paylaşılması da önemlidir. Zira salgının bedensel sağlık
üzerindeki etkileri sıklıkla vurgulanırken, en az o kadar vahim ve önemli olan sosyal ve
psikolojik yansımaları geri plana atılmaktadır. Salgının bedensel etkileri göreceli olarak yıkıcı
ve hayati kabul edilse de; pandemi sırasında ortaya çıkan sosyal hayata dair psikolojik
reaksiyonları salgının bedensel etkilerinden hem çok daha uzun süreli ve hemde çok daha
yıkıcıdır.
Böylesi geniş etki alanı ve yıkıcılığı olan salgınlar esnasında en yaygın deneyimlenen
duygu, bireyin kendi sağlığı yada yakınlarının sağlığına dair duyduğu psikolojik kaygıdır.
Böylesi temel bir duyguyu tetikleyişi sebebi ile pandemiler psikolojik açıdan zorlayıcı
görülüp, sosyal psikolojinin etkeni olarak bireyin toplum içerisindeki sosyal yaşamına,
motivasyonuna ve dolayısı ile verimliliğine direkt etki eder. Etkinin sadece sosyal yaşamla
sınırlı kalmayacağı ve bireylerin psikolojik durumunu da etkileyebileceğinden yola çıkarak,
bu çalışmada; pandemi salgını sürecinde bireylerde yaşanan anksiyatenin örgütsel davranış
olarak sosyal psikoloji etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Zira pandemi süreci ile toplumsal hayatta dünya genelinde; uçak seferleri ve futbol
müsabakalarının ertelenmesi veya iptal edilmesi, kongre ve sempozyumların yapılamaması
yada uzaktan programlar şeklinde gerçekleşmesi, yüzyüze eğitim-öğretime ara verilmesi ve
sokağa çıkma kısıtları gibi farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu süreçte toplumu
oluşturan bireylerin psikolojilerini çok iyi anlamak ve tahlil etmek önem arz etmektedir.
Salgının etkilerini sadece sağlık sektörü ve ekonomik bağlamda değil, sosyal bir varlık olan
insanın örgütsel davranış disiplini içerisindeki sosyal psikoloji açısından da ele almak gerekir.
Sonuç olarak örgüt ve organizasyonu etkileyen pandemi süreci; iletişim, motivasyon,
verimlilik gibi sosyal ilişkilere yönelik tehditler açısından sosyal psikoloji ile direkt ilişkili
olup, örgüt ve organizasyona olumsuzluk olarak yansır. Bu çalışmada pandemi sürecinde
örgütsel davranış olarak sosyal psikolojinin motivasyon üzerine etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, sosyal psikoloji, motivasyon.
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THE EFFECT OF SOCIAL PSYCHOLOGY AS ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ON MOTIVATION IN THE PANDEMIC PROCESS
Summary
People need trust for the world they live in. Uncertainty is one of the main factors
undermining trust. Uncertainty is undesirable as it threatens the meaning of existence. For this
reason, people look for ways and methods to eliminate uncertainty or make it manageable.
Because uncertainty prevents a person from advancing in life, making plans, meeting their
needs and coping with the difficulties they face. In such a situation, the individual is not sure
how to act and this situation causes additional anxiety in the individual.
There have been many epidemics that resulted in mass deaths from the past to the
present, and the last outbreak was first seen in Wuhan (Hubei), China, in December 2019. As
soon as the effects spread to the entire surface of the Earth is still ongoing outbreak was
detected in the first case March 11, 2020 in Turkey. In this context, the epidemic process is
also a process in which the uncertainty in terms of human history is extremely high.
Although the epidemic is primarily of interest to the medical world, its effects are
within the scope of social sciences and social and psychological developments that affect the
society in the process should be investigated by social scientists. It is important to share this
process as well as to research it and bring it to the literature. Because while the effects of the
epidemic on physical health are frequently emphasized, the social and psychological
reflections that are at least as grave and important are ignored. Although the bodily effects of
the epidemic are considered relatively destructive and vital; Psychological reactions to social
life that occur during the pandemic are much longer and more destructive than the bodily
effects of the epidemic.
The most common emotion experienced during such wide-ranging and destructive
epidemics is an individual's psychological concern about his or her own health or the health of
their relatives. Due to the triggering of such a basic emotion, pandemics are seen as
psychologically challenging and as a factor of social psychology, they directly affect the
social life, motivation and thus productivity of the individual in the society. Considering that
the effect will not only be limited to social life and may also affect the psychological state of
individuals, in this study; It is aimed to investigate the social psychology effect of anxiety
experienced in individuals during the pandemic epidemic as organizational behavior.
Because, with the pandemic process, in social life worldwide; There have been
differentiations such as postponing or canceling flights and football competitions, not holding
congresses and symposiums or taking place in the form of remote programs, interrupting faceto-face education and curfews. For this reason, it is important to understand and analyze the
psychology of the individuals who make up the society very well in this process. The effects
of the epidemic should be considered not only in the health sector and economic context, but
also in terms of social psychology, which is included in the organizational behavior discipline,
which reveals that human beings are a social entity.
As a result, the pandemic process affecting the organization and the organization; It is
directly related to social psychology in terms of threats to social relations such as
communication, motivation and productivity, and it reflects negatively on the organization
and the organization. In this study, the effect of social psychology on motivation as
organizational behavior during the pandemic process will be examined.
Keywords: Pandemic, social psychology, motivation.
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COVİD-19 SÜRECİNİN İŞLETMELERDEKİ YANSIMALARINA YÖNELİK
ALGILAR
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8644-8778
Doktora Öğrencisi Makbule OĞUZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-4612-7387
Özet
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son ayında meydana gelen Covid-19 salgını
sebebiyle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin pek çok sektöre olumsuz etkisinin
olduğu açıktır. Birçok ülkede ve ülkemizde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi, kişilerin
alışveriş davranışlarının değişmesine sebep olmuştur. Bu duruma bağlı olarak, sektör yeniden
şekillenmeye başlamıştır. Pandemi süresinde özellikle hayatın pek çok alanında kısıtlamalar
yapılmıştır. Örneğin; fuar, kongre, toplantı, vb. organizasyonların iptal edilmesi, seyahat
kısıtlamalarının uygulanması, karantina uygulamalarının yasalaştırılması, sokağa çıkma
yasağının getirilmesi, mağaza ve restoranların kapanması, hammadde gecikmeleri ve
iptallerin yaşanması, üretimin durması ve lojistik faaliyetlerinde kısıtlamalar gibi durumlar
ekonomi alanında pek çok zorluğu beraberinde getirmiştir.
Sokağa çıkma yasaklarının olması, fiziksel mağazaların risk barındırması ile birlikte
gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin de etkisiyle kişiler kendilerini dijital ortamın içinde
bulmuştur. Kişiler zaruri ve zaruri olmayan ihtiyaçlarını gidermek için e-ticareti tercih etmeye
başladı ve böylelikle risk seviyesini en aza indirmiş oldular. Sadece riskten değil, fiziksel
alışveriş için harcanan zaman ve enerji de azalmış oldu. E-ticaret uygulamalarına ilişin ise
COVİD-19’un etkisi ile e-ticaret sitelerinden bazıları kapıda ödeme seçeneğini müşterilerine
sunmaya başladılar. Kapıda ödeme seçeneği, özellikle bizim ülkemizde önemli bir seçenek
olmakla birlikte aynı zamanda kredi kartını internette kullanmaya çekinen önemli orandaki
müşteri açısından alternatif ve daha güvenilir bir uygulama olarak açığa çıkmıştır. Bunların
yanı sıra, COVİD-19 kaynaklı e-ticaret yükselişi, teslimat sektörünü de olumlu yönde
etkilemektedir.
Pandemi sürecinde E-Ticaret hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu çalışma
ile COVİD-19 sürecinin işletmelerdeki yansımalarına yönelik algıları araştırılarak, etki oranı,
hayatımıza getirdiği yenilikler/değişiklikler ve katılımcıların işletmeler hakkında ne
düşündükleri araştırılmak istenmektedir. Bu çalışmanın bir diğer amacı da ülkemizde etkisi
hala devam etmekte olan Covid-19’un işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemek ve
pandemiye dayalı yaşamı olumsuz yönde etkileyen sorunlara yönelik çözüm önerileri
geliştirmektir. Covid-19 pandemi süreci tüm Türkiye’yi etkisi altına almıştır bu sebepten
dolayı araştırma verileri Türkiye’de yaşayan her meslek ve yaş grubundan kişilere anket
uygulayarak elde edilmiştir. Anketler online olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda
kişilerin işletmeler hakkındaki algılarının farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, İşletmeler, Kriz, E-Ticaret.
PERCEPTIONS ABOUT REFLECTIONS OF THE COVID-19 PROCESS ON BUSINESS
Abstract
A pandemic was declared by the World Health Organization on 11 March 2020 due to
the Covid-19 outbreak that occurred in the last month of 2019 in Wuhan, China. It is clear that
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the Covid-19 pandemic, which affects the whole world, has a negative impact on many
sectors. The declaration of curfews in many countries and our country has caused people to
change their shopping behavior. Depending on this situation, the sector has begun to reshape.
During the pandemic period, restrictions have been made especially in many areas of life. For
example; fair, congress, meeting, etc. The cancellation of organizations, the implementation
of travel restrictions, the enactment of quarantine practices, the imposition of a curfew, the
closure of stores and restaurants, delays and cancellations in raw materials, stopping
production and restrictions in logistics activities have brought many difficulties in the field of
economy.
With the effect of curfews, physical stores, and developing technology and
digitalization, people have found themselves in the digital environment. People started to
prefer e-commerce in order to meet their essential and non-essential needs, thus minimizing
the risk level. Not only risk but also time and energy spent on physical shopping decreased.
Regarding e-commerce applications, with the effect of COVID-19, some of the e-commerce
sites have started to offer their customers the option to pay at the door. Although the option of
paying at the door is an important option especially in our country, it has also emerged as an
alternative and more reliable application for a significant number of customers who are afraid
to use their credit cards on the internet. In addition, the rise of e-commerce due to COVID-19
positively affects the delivery industry.
E-Commerce has become an indispensable part of our lives during the pandemic
process. With this study, it is aimed to investigate the perceptions about the reflections of the
COVID-19 process in businesses, the impact rate, the innovations / changes it brings to our
lives and what the participants think about the businesses. Another purpose of this study is to
determine the effects of Covid-19, which is still in effect in our country, on businesses and to
develop solutions for problems that negatively affect pandemic-based life. Covidien-19
process pandemic was under the influence of all of Turkey research data have been obtained
by applying this reason surveys to people from all professions and age groups living in
Turkey. Surveys were conducted online. As a result of the research, it was found that people's
perceptions about businesses differ.
Keywords: Covid-19, Businesses, Crisis, E-Commerce.
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REKABETÇİLİK ANALİZİ: METAL MUTFAK EŞYASI SEKTÖRÜ ÖRNEĞ 1İ
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8644-8778
Doktora Öğrencisi Makbule OĞUZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-4612-7387
Özet
Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası ekonomik rekabet önemli ve değerli bir konu
haline gelmiştir. Rekabet yoğunluğunun gün geçtikçe artması sonucunda firmalar
faaliyetlerine devam edebilmeleri için değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Firmaların
değişime ayak uydurabilmeleri, inovasyon yapabilmeleri ve kendilerini yenileyip
geliştirmeleri konusunda literatürde elmas modeli olarak isimlendirilen modelde yer alan tüm
faktörler önemli etkilere sahiptirler. Elmas modeli, firmaların ve sektörlerin rekabet avantajı
elde etmesinde hangi unsurların rol oynadığına ilişkin bilgiler sunması açısından hayati bir
önem taşır. Rekabet avantajı elde edebilmek için firmaların, ürün tasarımı, üretim süreçleri,
pazarlama yaklaşımları, hizmet içi eğitim gibi alanlarda rakiplerinden daha hızlı yenilik
faaliyetleri geliştirmesi gerekmektedir. Elmas modelinde yer alan tüm faktörler, ellerinde
mevcut bulunan kaynaklarını hangi alanlarda nasıl kullanmaları gerektiği hususunda firmalara
yol gösterir. Böylece elmas modeli firmalar için bir sistem ortaya çıkarmakta, bu sebeple
firmanın yapısal sistemi içerisinde bulunan ana değişkenler ayrı ayrı değil, birlikte rekabet
avantajlarını belirlemektedir. Buna bağlı olarak, sistem dinamik bir yapı kazanmaktadır.
Kahramanmaraş ilinde yarattığı iş gücü ve ekonomisindeki yeri, yurt dışına gönderilen
ürünlerdeki payı ve ilerleyen yıllarda öneminin daha çok artacak olması sebebiyle metal
mutfak eşyası sektörü rekabetçilik analizinin yapılabileceği önemli bir sektör olarak ortaya
çıkmaktadır. Herhangi bir sektörün rekabet gücünü anlamak ve bu ortama göre rekabet
stratejileri tanımlamak/uygulamak, o sektörde faaliyette bulunan firmaların gereksinim
duyduğu önemli noktalardan birisidir. Bu gibi sebeplerden dolayı sektördeki firmaların
rekabetçilik pozisyonunu ortaya çıkarmak ve sektörün uluslararası rekabetçilik gücünü
arttırabilmek için neler yapılması gerektiğini tespit etmek araştırmanın temel amacıdır.
Araştırma amacına ulaşabilmek için birincil veri toplama yöntemlerinden birisi olan anket
tekniğinden yararlanılmıştır. İlgili literatürden türetilerek hazırlanan anketler metal mutfak
eşyası sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan kişilere uygulanmış olup, elde edilen
250 adet anket verisi elmas modeli baz alınarak SPSS programı aracılığıyla analiz edilip,
sonuçlar elmas modeline göre değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda
Kahramanmaraş metal mutfak eşyası sektörünün rekabetçilik gücünün önemli düzeyde
olduğu, sektörün rekabetçilik seviyesini daha da artıracak faaliyetlerde bulunması gerekliliği
ortaya konulmuştur. Yapılan çalışma ile mevcut konu hakkındaki araştırma eksikliğinin
giderilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Yönetim, Rekabet, Rekabet Stratejileri,
Porter’ın Elmas Modeli.

1

Bu çalışma, ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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COMPETITIVENESS ANALYSIS: THE CASE OF METAL KITCHENWARE INDUSTRY
Abstract
With globalization, economic competition between countries has become an important
and valuable issue. As the intensity of competition increases day by day, companies have to
adapt to change in order to continue their activities. All factors in the model named as
diamond model in the literature have important effects on companies' adaptation to change,
innovation and self-renewal and development. The diamond model is vital in providing
information on what factors play a role in firms and industries gaining competitive advantage.
In order to gain competitive advantage, companies need to develop innovation activities faster
than their competitors in areas such as product design, production processes, marketing
approaches, and in-service training. All the factors in the diamond model guide companies in
how and in which areas they should use their available resources. Thus, the diamond model
creates a system for companies, so the main variables in the firm's structural system determine
their competitive advantages together, not separately. Accordingly, the system is gaining a
dynamic structure. The metal kitchenware sector emerges as an important sector where
competitiveness analysis can be made due to the labor force it creates in the province of
Kahramanmaraş and its place in the economy, its share in the products sent abroad and its
importance will increase in the following years. Understanding the competitive power of any
sector and defining / applying competitive strategies according to this environment is one of
the important points required by the companies operating in that sector. Due to such reasons,
the main purpose of the research is to reveal the competitive position of the companies in the
sector and to determine what should be done in order to increase the international
competitiveness of the sector. Questionnaire technique, one of the primary data collection
methods, was used to achieve the research purpose. The questionnaires prepared by deriving
from the relevant literature were applied to the people working in the companies operating in
the metal kitchenware industry, 250 survey data obtained were analyzed using the diamond
model based on the diamond model, and the results were evaluated according to the diamond
model. As a result of the study, it was revealed that the competitiveness of the
Kahramanmaraş metal kitchenware sector is at a significant level and the sector should
engage in activities that will further increase the level of competitiveness. With this study, it
has been tried to contribute to the elimination of the lack of research on the current subject.
Keywords: Strategy, Strategic Management, Competition, Competition Strategies,
Porter's Diamond Model.
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1845 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ OVA KARYESİ
NÜFUSU
Öğr. Gör. Nurullah Nehir
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi
Orcid no: 0000-0002-3091-5901
Özet
Devletler, yeri geldiğinde hükmettiği bölgelerin idari, iktisadi, sosyal ve askeri yapısını
düzenlemek ya da mevcut düzeni daha işlevli bir hale getirmek gayesiyle halkın nüfus
miktarını ve bu nüfusun özelliklerini tespit etme ihtiyacı duyar ve bu sebeple nüfus sayım
çalışmaları yürütür. Buna bağlı olarak Osmanlı idarecileri de klasik diye adlandırılan
dönemden itibaren reayanın durumunu tespit etmek, devletin mali ve askeri ihtiyaçlarını
karşılamak ve buradan yola çıkarak halkın ekonomik düzeyini ve askerliğe elverişli kişi
miktarını belirlemek için çeşitli nüfus ve mal sayımı çalışmaları yaptılar. Klasik dönem diye
adlandırdığımız dönem de bu bilgileri tahrir sayımları sonucu elde edilmiştir.
19. yüzyıl başlarında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma ve çöküş döneminde
devleti kurtarma çabalarının bir sonucu olarak arazi ve mal mülk sayımı ile birlikte nüfus
sayımları önem kazanmıştır. II. Mahmud döneminde yapılan yeni düzenlemelerle, Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra yerine kurulan yeni ordunun asker ihtiyacını
karşılamak amacıyla ülke genelinde genel bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılmıştır. 1831
yılında yapılan ilk nüfus sayımından sonra belli aralıklarla Nüfus sayımları devam etmiştir.
Erzurum vilayetinde de farklı dönemlerde nüfus sayımları yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmamızda Erzurum vilayeti Ova karyeleri nüfusları 1845 tarihli nüfus sayımları esas
olarak ele alınacak ve bu bilgiden hareketle bölgenin sosyal yapısı ortaya konulacaktır.
Anahtar kelime: Nüfus sayımı, Erzurum, Ova karyesi.
THE VILLAGE POPULATION OF ERZURUM PROVINCE ACCORDING TO THE 1845
CENSUS
Abstract
States need to determine the population size of the population and the characteristics of
this population with the aim of organizing the administrative, economic, social and military
structure of the regions it rules when appropriate or to make the existing order more
functional and therefore, census studies are conducted. Accordingly, the Ottoman
administrators carried out various population and property census studies to determine the
state of the citizen, to meet the financial and military needs of the state, and to determine the
economic level of the people and the amount of people eligible for military service, starting
from the classical period. The period that we called as the classical period was also obtained
as a result of the counts of this information. In the early 19th century, As a result of the efforts
to save the state during the disintegration and collapse of the Ottoman Empire, censuses
gained importance with the land and property census. With the new regulations made in the
period of Mahmud of second, It was decided to conduct a general population census
throughout the country in order to meet the soldiers' needs of the new army established in its
place immediately after the removal of the Janissaries. After the first census in 1831,
population census continued at certain intervals. It is seen that censuses were made in
different periods in Erzurum province as well. In this study, the populations of the plain
villages of Erzurum province, the census of 1845, will be dealt with as a basis and based on
this information, the social structure of the region will be revealed.
Key
words:
Census,
Erzurum,
lowland
villages.
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1847 NÜFUS SAYIMLARINA GÖRE ERZURUM VİLAYETİ’NDEKİ HAN VE
DÜKKANLARDA BULUNAN RUM NÜFUS
Öğr. Gör. Nurullah Nehir
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi
Orcid no: 0000-0002-3091-5901
Özet
Devletler, yeri geldiğinde hükmettiği bölgelerin idari, iktisadi, sosyal ve askeri yapısını
düzenlemek ya da mevcut düzeni daha işlevli bir hale getirmek gayesiyle halkın nüfus
miktarını ve bu nüfusun özelliklerini tespit etme ihtiyacı duyar ve bu sebeple nüfus sayım
çalışmaları yürütür. Buna bağlı olarak Osmanlı idarecileri de klasik diye adlandırılan
dönemden itibaren reayanın durumunu tespit etmek, devletin mali ve askeri ihtiyaçlarını
karşılamak ve buradan yola çıkarak halkın ekonomik düzeyini ve askerliğe elverişli kişi
miktarını belirlemek için çeşitli nüfus ve mal sayımı çalışmaları yaptılar. Klasik dönem diye
adlandırdığımız dönem de bu bilgileri tahrir sayımları sonucu elde edilmiştir.
19. yüzyıl başlarında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma ve çöküş döneminde
devleti kurtarma çabalarının bir sonucu olarak arazi ve mal mülk sayımı ile birlikte nüfus
sayımları önem kazanmıştır. II. Mahmud döneminde yapılan yeni düzenlemelerle, Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra yerine kurulan yeni ordunun asker ihtiyacını
karşılamak amacıyla ülke genelinde genel bir nüfus sayımı yapılması kararlaştırılmıştır. 1831
yılında yapılan ilk nüfus sayımından sonra belli aralıklarla Nüfus sayımları devam etmiştir.
Erzurum vilayetinde de farklı dönemlerde nüfus sayımları yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmamızda Erzurum vilayeti’ndeki dükkan ve hanlarda bulunan ancak farklı kazalarda
ikamet eden Rumlara ait 1847 tarihli nüfus sayımları ele alınarak bölgenin sosyal yapısı
ortaya konulacaktır.
Anahtar kelime: Nüfus sayımı, Erzurum.Rum
ACCORDING TO THE 1847 CENSUS, GREEK POPULATION IN INNS AND SHOPS IN
ERZURUM PROVINCE
Abstract
When necessary, states need to determine the population size of the people and the
characteristics of this population in order to regulate the administrative, economic, social and
military structure of the regions they govern or to make the existing order more functional and
therefore it conducts census studies. Accordingly, the Ottoman rulers carried out various
population and property census studies to determine the status of the citizen, to meet the
financial and military needs of the state, and to determine the economic level of the people
and the amount of people eligible for military service, starting from the classical period. The
period that we called as the classical period has also been obtained as a result of the counts of
this information. At the beginning of the 19th century, as a result of the efforts to save the
state during the collapse and collapse of the Ottoman Empire, censuses gained importance
with the census of land and property. With the new regulations made in the period of Mahmut
of second, It was decided to conduct a general population census throughout the country in
order to meet the soldiers' needs of the new army established in its place immediately after the
removal of the Janissaries. After the first census in 1831, population census continued at
certain intervals. It is seen that censuses were made in different periods in Erzurum province
as well. In this study, the social structure of the region will be revealed by taking into
consideration the census dated 1847 of the Greeks in the shops and inns in Erzurum province
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but residing in different districts.
Key words: Census, Erzurum, Greek
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ARİSTOTELES’İN ARZU AÇIKLAMASI
Fırat ÜNAL
ORCID numaram: 0000-0003-2339-5845
Özet
Aristoteles canlının mekanda istemli hareketini arzu (oreksis) kavramına başvurarak
açıklar. Bitkiler yalnızca beslenme, büyüme hareketini sergilerken, hayvanlar aynı zamanda
duyumsal (estetik) varlıklar da olmaları sayesinde, bitkilere özgü hareketin yanı sıra, orektik
(arzuya dayalı) bir hareketi gerçekleştirme gücüne sahiptir. Dolayısıyla canlılar arasında
yalnızca hayvanlar yönelimsel varlıklardır. Zira yönelimsellik bir arzu nesnesini ayırt
edebilme (to kritikon) ve ayırt edilen bu nesneye doğru yönelebilme kudretine sahip olmayı
gerektirir (432a 15 vd.). Hayvanlar ilkin duyumlara, duyumlar arasındaysa ilk olarak en
zorunlu, dolayısıyla yaşamsal olana, yani dokunma duyusuna sahip olmaları sayesinde, dış
dünyayı haz ve acı veren, arzulanan ya da kaçılan bir şey olarak tasavvur ederler. Aristoteles
iştah (epithumia), istek (boulesis) ve thumos olmak üzere üç farklı arzu türünden söz eder.
İştah haz veren şeylere ilişkin olan arzudur. Bu arzunun konusunu genel olarak dışsal iyiler
(besin, onur, zenginlik, üstün gelme, sağlık vb) oluşturur. İştahın en başat tezahürlerinin
dokunma duyusuna bağlı olarak ortaya çıkan, açlık, susuzluk ya da cinsellik gibi tensel
arzular olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bu arzu türünün, cömertlik, yüce gönüllülük
gibi karakter erdemlerinin ilişkin olduğu çeşitli pathos’larla da ilişki içerisinde olduğunu
belirtmek gerekir. Tüm bu çeşitli arzuların iştah olarak adlandırılmasının ana nedenin ne
olduğu sorusunu yanıtlayabilmek için, bu arzuların yöneldiği hazların ne tür hazlar olduğu
meselesinin ele alınması gerekmektedir. Thumos ise çoğu yerde bir pathos olan öfke (orgē) ile
eşanlamlı olarak kullanılır. Giles Pearson yakın tarihli eserinde thumos’un öfke ile özdeş
olduğunu öne sürmüştür. Her ne kadar thumos’un kimi zaman öfkeyle eş anlamlı olarak
kullanıldığı inkar edilemez bir olgu ise de, thumos’un cesaret, sevgi gibi öfkeye
indirgenemeyecek farklı etkilenimlerle de irtibatlı olduğunu görüyoruz. İstek ise iyiye ilişkin
olan arzudur. Aristoteles’in istek hakkında, diğer iki arzunun aksine, kimi zaman akli bir arzu
olarak söz ettiğini görüyoruz. Gerçekleştirilecek sunumda yukarıda sayılan arzu türleri ele
alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: arzu (oreksis), iştah (epithumia), thumos, istek (boulesis)
ARISTOTLE’S ACCOUNT OF DESIRE
Abstract
Aristotle explains the locomotion of living beings in the light of the concept of desire
(oreksis). While plants only demonstrate quantitative change, animals in addition to this,
owing to their being perceptual, have the power of local movement. For animals to move,
they must have the power of discriminating (to kritikon) to identify an object of desire and the
power of locomotion to access the object desired (De Anima, 432a 15 ff.). Animals by virtue
of having senses, and above all, sense of touch, are able to conceive the external world as
pleasurable or painful. The process which begins with cognitive grasp of an object of desire
and ends with the local movement of animal appears to be an instance of his theory of causes.
Aristotle divides desire into three species: appetite (epithumia), spirit (thumos) and wish
(boulêsis). He classifies appetite (epithumia) and spirit (thumos) as non-rational desires
(alogos oreksis) and wish (boulêsis) as rational desire (logistike oreksis). According to
Aristotle, appetite is desire for the pleasant. Although appetite is primarily related to bodily
pleasures -and more specifically the pleasures of sense of touch-, it aims at wide range of nonAbstract Book
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bodily pleasures as well. In order to better understand what unites all these desires we have to
first answer the question of what sort of pleasure they aim at. Thumos appears to be synonym
with anger. Although this view has recently been supported by Giles Pearson in a compelling
way, we believe that thumos has wider sense and a close look at it will reveal its relation with
other affections such as courage, love etc. Wish, on the other hand, is desire for the good.
This presentation will try to examine Aristotle’s account of desire.
Keywords: desire (oreksis), appetite (epithumia), thumos, boulesis
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COVİD-19 SALGININA KARŞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖNERDİĞİ
TEDBİRLERİN SÜNNETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Abdulvehhab Gözün
Dr. Öğretim Üyesi/Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Hadis Anabilim Dalı
orcıd.org/0000-0003-0333-4463
Özet
Günümüzde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tarih boyunca insanların maruz kaldığı
salgın hastalıklar zincirine yeni bir halka olarak eklenmiştir. Dolayısıyla covid-19 olarak da
adlandırılan bu salgın, insanlığın müptela olduğu ilk salgın hastalık olmadığı gibi muhtemelen
sonuncusu da olmayacaktır.
İslâm tarihine bakılacak olursa birincisi Hz. Ömer (r.a.) devrinde ortaya çıkan ve
içlerinde Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile Muâz b. Cebel gibi sahâbenin ileri gelenlerinin de
bulunduğu binlerce kişinin vefatına sebep olan Amvâs tâûnu olmak üzere Müslümanlar tarih
boyunca birden fazla vebâ hastalığına maruz kalmışlardır. Hicretin altıncı yılında Hz.
Peygamber (s.a.v.) zamanında Medâin’de meydana gelen Şîrûye tâununda ise Müslümanlar
herhangi bir zarara uğramamışlardır. Ancak Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salgın haberi gelince
bununla ilgili birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur. Yine Hz. Ömer döneminde Hayber
yahudileri arasında ortaya çıkan vebâ salgını da böyledir.
Amvâs salgınından sonra Cârif ve Feteyât diye isimlendirilen salgınlar başta olmak
yaşadığımız çağa gelinceye dek tarihin farklı dönemlerinde İslâm coğrafyasında bir çok vebâ
salgını meydana gelmiştir. Günümüzde ortaya çıkıp Müslümanlar da dahil hemen hemen
bütün insanlığı etkisi altına alan ancak alınan tedbirlerle birlikte kısmen kontrol edilebilir
seviyede tutulan Covid-19 salgını da bunlardan biridir. Yakın tarihe bakıldığında da son
yüzyıl içerisinde bulaşıcı hastalıkların dünyanın herhangi bir coğrafyasında milyonlarla ifade
edilebilen ölümlere yol açtığı görülmektedir. Bu salgınlar; İspanyol gribi, Sars, Mers, Kuş
gribi gibi çeşitli isimlerle adlandırılmış olsa da ortak özellikleri ‘veba’ olmalarıdır.
İnsanlığın bu tür salgınlara karşı mücadele etme yöntemlerinde kuşkusuz hastalığın türü
ve özellikleri ile her dönemin kendi imkânları ve şartlarına göre birtakım farklılıklar olsa bile
bazıları genel geçer olma özelliğini korumaktadır. Dünyayı tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan
sonuncusu da yeni tip koronavirüs’dür. Dolayısıyla bu hastalığın da ‘veba’ olması
münasebetiyle, bulaşıcı hastalıklar karşısında Müslümanın takınması gereken tavırlar burada
da geçerliliğini koruyacaktır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’mızın koronavirüs salgınına karşı “Koronavirüs Riskine
Karşı 14 Kural” başlığıyla önerdiği bazı hayatî tedbirler bu kapsamda yer almaktadır. Yapılan
araştırmalar sonucunda bu tedbirlerin inananlar başta olmak üzere insanlar için her konuda en
güzel örnek olan Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetinde de yer aldığı tespit edilmiştir.
Binâenaleyh bu tebliğde eller başta olmak üzere genel olarak vücud ve çevre temizliği,
sosyal mesafeyi koruma, maske takma, yakın temastan kaçınma, gerekli durumlarda
karantinaya tabi olma ve zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmama olarak özetlenebilecek olan
mezkûr tedbirlerin sözlü yahut uygulamalı olarak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetindeki
yerini ve önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu tür bir araştırma temel hadis
kaynaklarında yer alan ilgili rivayetler üzerinden yapılacaktır. Sonuç olarak Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedbirlerin esasında Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
sünnetinin de bir gereği olduğu ortaya konularak bunların dinî anlamda da bağlayıcılıklarının
olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Covid-19, Koronavirüs, Salgın, Sağlık Bakanlığı, Tedbir.
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KONYA KONDÜKTÖR MEKTEBİ
Seyit Taşer
Assoc.Prof. Necmettın Erbakan Unıversty, Konya/Turkey.
ORCID: 0000-0002-2236-4644.

Özet
Eğitim tarihi çerçevesinde Osmanlı Devleti yenileşme dönemi incelendiği zaman,
yenilenen devlet birimlerine farklı uzmanlık alanlarında yetişen kişilerin yetişmesi amacıyla
çeşitli eğitim kurumlarının tesis edildiği görülür. Aynı şekilde sosyal, idari, iktisadi, zirai
alanlarda olduğu gibi daha öncelikle de askeri alanda da çeşitli mektepler açılmıştır. Bu
amaçla ilk anda kurulan Hendeshane(1734), Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun (1775),
Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1795) örnek verilebilir. Bu eğitim kurumlarına bakıldığı
zaman, hem askeri hem teknik ağırlıklı olduğu görülür. Bu kapsamda mühendisler yetiştirilir
iken mühendislere yardımcı olmak üzere teknik sınıfın da yetişmesi için zaman içerisinde
çalışmalar yapılıyordu. Bununla ilgili olarak açılan mekteplerden biri de Kondüktör
Mektebi’dir.
Kondüktör Mektebi hem mühendislere yardımcı olacak gençlerin yetişmesi hem de
inşaat ve diğer çalışmaların yürütülmesi esnasında proje ve keşif yapılabilmesi maksadıyla
tesis edilmiştir. İlk örneği İstanbul’da 1911 senesinde görülen kondüktör mektebinin birkaç
yıl sonra Konya’da da açılması için hazırlıklar yapılmıştır. Bu konuya ilişkin ayrıntılara bu
çalışmada yer verilecektir.
Anahtar Kavramlar: Konya, Kondüktör Mektebi, Tekniker
KONYA CONDUCTOR SCHOOL

Abstract
Within the framework of the history of education especially Renewal Period of Ottoman
State, we could see, establish various educational institutions in order to training of people
who are trained in different specialties for renewed state units. İn the same way schools have
been opened priority in the military field as well as in the social, administrative, economic and
agricultural area. This first established schools; Hendeshane (1734), Mühendishane-i Bahr-ı
Hümayun (1775), Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1795) can be given as examples. When
looking at this training, it is seen that it is both military and technical. In this context, while
the engineers were being trained, time was written to help the engineers to train the technical
class. One of the schools opened in this regard is the Conductor School.
The Conductor School was established to raise young people to assist engineers, and to
carry out construction and other works, projects and explorations. The first example was made
in Istanbul in 1911, preparations were made to open the conductor school in Konya a few
years later. This subject will be included the details about Konya Conductor School.
Keywords: Konya, Conductor School, Technician
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BİLGİ ÜZERİNE DERİN DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Seyit TAŞER
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Özet
Bilgi salt haliyle de değerli olmakla birlikte, elde edilen bilgi üzerinde değerlendirme
yapmak bilgiyi daha işlevsel kılacaktır. Sistematik, derinlemesine bir düşünce süreci bir
anlamda felsefe, bilginin bilgisidir. Bilgi üzerine düşünme, yorumlama, kafa yorma, eleştirel
bir bakış açısı elde edebilme öğrenmenin daha üst seviyede gelişmesine yardımcı olacaktır.
Uzak tarihten günümüze doğru gelindiğinde bilgi üzerine düşünme davranımının orantısal
olarak aşağı yönlü bir eğilim gösterdiği söylenebilir.
Günümüzde bilgi üzerine derin düşünme ile oluşan çalışmaların sınırlı kaldığı görülür.
Tarihte hem çağına hem de çağının ötesine etki eden klasik eserler ve ilim adamlarına ilişkin
çok sayıda örnek verilebilir. Bu çalışmada günümüzde derin düşünmeyi olumsuz yönde
etkileyen başta teknolojik gelişmeler olmak üzere sosyal, ekonomik ve güncel sebepleri ayrı
ayrı incelemek suretiyle, bu konuda bir duyarlılık ve farkındalık oluşturularak çeşitli
boyutlarıyla mesele incelenecektir.
Anahtar Kavramlar: Felsefe, Düşünce, Bilim, Bilgi.
AN EVALUATION ON FACTORS AFFECTING DEEP THOUGHT ON
KNOWLEDGE

Abstract
Although information is valuable in its pure form, evaluating the information obtained
will make the information more functional. A systematic, in-depth thought process is, in a
sense, the knowledge of philosophy. Being able to reflect on, interpret and gain a critical
perspective will help the development of learning at a higher level. It can be said that, from
the distant history to the present, the behavior of thinking about information has a
proportional downward trend.
Nowadays, it is seen that studies that are formed by reflecting on knowledge are limited.
A large number of examples can be given about classical works and scholars who have
influenced both their age and beyond. In this study, the issue will be examined in various
dimensions. The social, economic and current reasons, especially the technological
developments, which negatively affect deep thought today, This examination aims to creating
a sensitivity and awareness on this issue.
Keywords: Philosophy, Thought, Science, Knowledge
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EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAMA GÖRE POSTMODERN
ÖZNENİN TRAVMA KAYNAKLARI
1

Recep KÜLCÜ1,2
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Zir. Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.,
Isparta.
2
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD (Yüksek Lisans ve
Doktora)
ORCID: 0000-0002-7185-6514

Özet
Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram, postmodern öznenin travmalarının kaynağını, uygarlık
tarihi içerisinde gerçekleşen ilerleyişler temelinde aramaktadır. Bu kapsamda insanın doğadan
uzaklaşması ve egosantrizmin yükselmesini travmaların temel kaynağı olarak görmektedir.
EPF kuramı dört başlangıç ilkesi doğrultusunda 3 farklı yöntemi kullanarak, öznenin
travmalarını aşabileceğini iddia etmektedir. Bu çalışma kapsamında EPF kuramının uygarlık
tarihine bakışı ve postmodern öznenin travma kaynaklarının neler olduğu incelenmiştir. EPF
Kuramı postmodern öznenin üç ana travma kaynağını; doğaya yabancılaşma, kendine
yabancılaşma ve etik sorunlar olarak görmektedir. Bu kaynakların altında; egosantrizm, yapay
ekosistemler, gündelik yaşam paradoksları, teknolojik baskılar, etik değerlerin muğlaklığı ve
hazır ahlaki modeller bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram, Postmodern Özne, Travma
TRAUMA SOURCES OF THE POSTMODERN SUBJECT ACCORDİNG TO THE
ECOCENTRİC PSYCHO-PHİLOSOPHİCAL (EPP) THEORY
Abstract
The Ecocentric Psycho-Philosophical Theory seeks the source of the traumas of the
postmodern subject on the basis of the progress made in the history of civilization. In this
context, he regards the distancing of man from nature and the rise of egocentrism as the main
source of traumas. EPP theory claims that the subject can overcome his traumas by using 3
different methods in line with four initial principles. In this study, the EPP theory's view of
the history of civilization and the sources of trauma of the postmodern subject were examined.
EPP Theory; accepts the three main sources of trauma of the postmodern subject as alienation
from nature, self-alienation and ethical problems. Below these resources; There are
egocentrism, artificial ecosystems, everyday life paradoxes, technological pressures,
ambiguity of ethical values and ready-made moral models.
Keywords: Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP) Theory, Postmodern Subject,
Traumas
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EKOSANTRİK PSİKO-FELSEFİ (EPF) KURAM VE AKSİYOLOJİ İLİŞKİSİ
1

Recep KÜLCÜ1,2
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Zir. Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.,
Isparta.
2
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD (Yüksek Lisans ve
Doktora)
ORCID: 0000-0002-7185-6514

Özet
Bu çalışmada Ekosantrik Psiko-Felsefi (EPF) Kuram ile normatif bir etik teori olan
aksiyoloji arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. EPF Kuramı, postmodern dönem için yeni bir
yaşam paradigmasını oluşturmaya çalışmaktadır. EPF Kuramı insanı, doğa ve akıl varlığı
olarak görmektedir. Bu kapsamda insan-doğa ilişkilerinin ekosantrik bir anlayışla kurulması
gerektiğini savunmaktadır. Ekosantrik Psiko-Felsefi Kuram, etik tutumunu aksiyoloji olarak
belirlemiştir. Normatif etik kuram olan aksiyoloji, eylemlerin ahlaki değerlendirmesini,
eylemi gerçekleştiren failin karakteri ve erdemi doğrultusunda değerlendirmektedir. Bu
özelliği aksiyolojiyi, deontolojik ve teleolojik etik kuramlardan ayırmaktadır. Ekosantrik
Psiko-Felsefi Kuramın hedefi; aksiyolojik tutuma paralel olarak, herhangi bir üst ilke veya
sonuca dayalı yaklaşımlara ihtiyaç duymayan erdemli bireyi inşa edebilmektir.
Anahtar Kelimeler: ekosantrik psiko-felsefi (epf) kuram, aksiyoloji, etik
THE RELATİON BETWEEN ECOCENTRİC PSYCHO-PHİLOSOPHİCAL (EPP)
THEORY AND AXİOLOGY
Abstarct
In this study, the relationships between the Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP)
Theory and axiology, a normative ethical theory, are discussed. EPF Theory tries to create a
new life paradigm for the postmodern period. EPP Theory accepts human as being of nature
and mind. In this context, EPF Theory argues that human-nature relations should be
established with an ecocentric approach. The Ecocentric Psycho-Philosophical Theory
determined its ethical attitude as axiology. Axiology, which is the normative ethical theory,
evaluates the moral evaluation of actions in line with the character and virtue of the subject.
This feature distinguishes axiology from deontological and teleological ethical theories. The
goal of the Ecocentric Psycho-Philosophical Theory, in parallel with the axiological attitude,
it is to be able to build a virtuous individual who does not need any higher principle or resultbased approaches.
Keywords: Ecocentric Psycho-Philosophical (EPP) Theory, Axiology, Ethics
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THE ASYMMETRIC EFFECT OF CRUDE OIL PRICE ON THE QUALITY OF
ENVIRONMENT IN NIGERIA: AN APPLICATION OF NON-LINEAR ARDL
Aminu Hassan Jakada1, Umar Ahmad Ali2, Ibrahim Sambo Farouq3, Abdullahi
Daiyabu Marmara4, Murtala Abdu5
145
Department of Economics and Development Studies, Federal University Dutse,
Jigawa State Nigeria.
23
Faculty of Business and Management, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu,
Malaysia.
Abstract
The primary aim of this study is to examine the asymmetric effect of crude oil price on
the quality of environment in Nigeria. The study utilizes the time series annual form of data
from 1970 to 2019 and applies the model of NARDL (Non-Linear ARDL) to determine the
short-run and long-run asymmetries. The results reveal that positive shocks in crude oil price
reduce the amount of carbon emissions thereby enhancing the quality of the environment in
the long run while negative shock increase the amount of carbon emission and hence
deteriorate the quality of the environment. In the short the positive shock increase the amount
of carbon emissions but the relationship is insignificant while the negative shocks reduce the
carbon emissions and also improve the quality of the environment. Nonetheless, the
magnitude and sign of positive as well as negative shocks of crude oil price are essential in
environmental management policies. Henceforth, on the basis of the sign as well as
magnitude, the study recommend for more subsidy on clean energy as well as formulation of
favorable policies for the implementation of renewable form of energy such as solar by
residential consumers and industries particularly during the period of low crude oil price.
Keywords: The Asymmetric Effect, Crude Oil Price, The Quality Of Environment,
Nigeria, Non-Linear Ardl
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REPRESENTATION OF WOMEN IN NIGERIAN NEWSPAPERS: AN APPRAISAL
Qaribu Yahaya Nasidi1, Abubakar M. Babale2& Shamsuddeen Muhammad3
1, 3,
Mass Communication Department Ahmadu Bello University, Zaria
2
Department of Mass Communication, Adamawa State Polytechnic, Yola
Abstract
The systematic negative media portrayals of women in the Nigerian press are
orchestrated by and worked out according to the conventional archetypes of the ruling elites
to quench their patriarchal obsessive desire to ‘control the bodies’ of the female folks.
Drawing upon the hegemonic approach and feminist critical theories, this study examines how
Nigerian newspapers portray women and uncover the hidden ideological meanings embedded
in these depictions. It explores the way social power abuse, dominance, and inequality
enacted and reproduced in newspapers. The study used secondary data as a method of
soliciting data. The findings show that the newspaper coverage in Nigeria has been
consistently negative and, at times, intimidating and hateful toward women. The study also
figures out that the Nigerian press does little to challenge the age-old impressions of women
as ‘weak’ and ‘vulnerable’; instead, they reinforce these preexisting patriarchal perceptions.
Keywords: Media, Women, Representations, Stereotype, Nigeria, Gender

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

84

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
ASSESSMENT OF HOUSING FINANCE IN HOUSING DEVELOPMENT IN
BAUCHI METROPOLIS, BAUCHI STATE, NIGERIA
Sani Inusa Milala, Musa Mohammed Yankari
Faculty of environmental technology, Department Estate Management and Valuation,
Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi state Nigeria.
https://orcid.org/0000-0001-7233-2459
Abstract
This study aimed at assessment of housing finance in housing development in Bauchi
metropolis with the view explore the need for housing finance in order to boast the Morales of
housing finance organizations Survey research was carried out through the use of a
questionnaire instrument. A total of two hundred and seventeen (217) questionnaires were
administered to the property/land developers, out of which two hundred and five (205) were
retrieved. The sampling random sampling technique was adopted for the study, while data
obtained from the field were analyzed using statistical packages for social sciences. The study
found out that the sources of housing development finance in Bauchi metropolis, were
Personal savings, Co-operative loan, Donation from family and friends, Loan from mortgage
institution, Inherited, Loan from commercial banks, Commercial banks, Mass housing
scheme, Others source. Also shows the availability of finance for housing development in the
study area, were Home improvement loan, Housing mortgage loan, Long term source of
housing loan, Commercial bank loans, National housing found, Mass housing scheme loan,
Refurbishment loan, Short term housing loan and Timely release of housing loan and shows
most of the challenges associated with accessing finance for housing development, , were
High interest charged on loan by financial institutions, Short repayment time, Lengthy
procedure, Difficult to access, High equity contribution (down payment), Inadequacy of loan,
Income level not sufficient, Requirement for Accessing loan from institutions, Lack of
Awareness and contribution to NHF, The study concluded that some intending house owners
were able to access finance for their desired accommodation, larger percentages of people
especially the low income earners either had partial access or did not have access to finance,
thus inhibiting their meeting this basic human need therefore there is need for enhancement in
the housing scheme of housing finance.
Keywords: housing, finance housing development and low income earners
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INDIA’S INTERNATIONAL HUMANITARIAN ACTIONS DURING COVID-19
Bhumika Sharma (Researcher) Himachal Pradesh University, Shimla, India
Mohammed Muqtadir (Engineer) Escorts Ltd., Faridabad, India
Dr. Rajinder Verma (Associate Professor)
Himachal Pradesh University, Shimla, India
Zobia
Abstract
Some of the world’s most vulnerable countries are facing comparatively more
challenges to combat the coronavirus pandemic. The United Nations called for solidarity and
increased funding. It appealed for three areas of actions. The coordination and cooperation to
suppress the virus is the priority to achieve suppression together. It is critical to minimize the
social and economic impact of COVID-19 for everyone and stimulate a faster recovery
everywhere. It is the common responsibility of all to “recover better”, with more inclusive
and sustainable models of development. India is trying to fulfil its moral responsibility to
help the countries in need during the Covid pandemic. It is extending a currency swap facility
to its neighbours to help them mitigate the impact of the crisis on their economies such as Sri
Lanka and Maldives. It is continuously providing them with Paracetamol and
Hydroxychloroquine tablets as well as protective gears for healthcare professionals. It has
already supplied these medical essentials to U.S.A., Nepal, and other neighbouring countries.
The list includes more than fifty countries. India sent two consignments of medicines, gloves
and masks to Bangladesh to help it respond to the pandemic. Besides, the All India Institute
of Medical Sciences (AIIMS) in Bhuvaneshwar will conduct a series of online courses in
Bangla on the management of the COVID-19 for the healthcare professionals of Bangladesh
in May. Similar webinars in English for all the SAARC nations are also conducted by India.
India deployed its Rapid Response Team of healthcare professionals in the Maldives. It is
appreciable how timely aid is provided by India to all, irrespective of differences.
Keywords: Covid, India, medicines, swap.

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

86

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK
KULLANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör.,İ.Ethem DAĞDEVİREN
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
Orcid: 0000-0003-2317-6407
Öğr. Gör.,Şakir MİRZA
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
Orcid:0000-0003-4869-864X
Özet
Dış kaynak kullanımı, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayan faaliyetlere
odaklanmalarını sağlayan ve asıl faaliyet alanlarına girmeyen konularda ise o konuda
uzmanlaşmış firmalardan yararlanma yolu ile faaliyet göstermelerini ön gören bir yönetim
stratejisidir. İlk ortaya çıktığı yıllarda çalışan sayısını düşürme ve maliyetleri azaltma
maksadıyla temizlik, yemek ve ulaşım gibi alanlarda, ana faaliyetler dışındaki faaliyetlerde
kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda işletmeler birçok faaliyeti kendi bünyesinde gerçekleştirmeye
çalıştıkları için ana faaliyet alanının dışına çıkılabilmekteydi. Fakat 1990’lı yıllardan sonra
yaygın bir şekilde birçok sektörde kullanım alanı bulan dış kaynak kullanımı işletmelerin ana
faaliyetlerine yoğunlaşmasına olanak sağlamıştır. Temel yeteneklerine yoğunlaşan
işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliksel olarak iyileşmesi, müşteri
memnuniyeti ve marka değerinin artmasını sağlayabilmektedir. Artık birçok işletme rekabet
avantajı sağlamak için dış kaynak kullanımını tercih eder hale gelmiştir.Dış kaynak kullanımı
işletmelere maliyet avantajı gibi birçok fayda sağlamasının yanında, bu faydaların elde
edilebilmesi için dış kaynak kullanım kararının verilmesi sonrasında sürecin iyi analiz edilip,
yönetilmesi işletmeler için başarı sağlayacaktır. Aksi taktirde önemli olumsuz sonuçlar
doğabilmektedir. Hatta bu olumsuz sonuçlar işletmelerin piyasadan çekilmesiyle dahi
sonuçlanabilmektedir. Bundan dolayı işletmelerin dikkatli davranmaları gerekmektedir.
Harvard Business Review tarafından son 75 yılın en önemli fikir ve uygulamalarından
biri olarak ifade edilen dış kaynak kullanımını günümüzde artık diğer işletmelerde olduğu
gibi lojistik işletmelerinde de yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Çalışmada da lojistik
sektöründeki işletmelerin dış kaynak kullanım durumları değerlendirilmiştir. Dış kaynak
kullanımının küresel rekabet ortamında işletmeye sağladığı avantajlar ve dezavantajlar
incelenerek dış kaynak kullanımında başarıda etkili olan faktörler belirlenmiştir.Bu
doğrultuda Uşak ilinde faaliyet gösteren lojistik firmalarına 194 adet anket uygulanıp analiz
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre lojistik işletmelerinde dış kaynak kullanımının işletmeye
faydasının olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan lojistik işletme çalışanlarının bu
düşüncelerinde işletmede çalışan sayısı ve destek alınan faaliyetlerin etkisi varken, işletmenin
faaliyet yılının ve destek alınan firma sayısının etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Lojistik
işletmelerinin de zaman zaman dış kaynak kullanmaları eğer süreci iyi değerlendirebilirlerse
faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dış kaynak kullanımı, 3PL, 4PL
Abstract
Outsourcing is a management strategy that enables businesses to focus on activities that
provide competitive advantage and too perate by benefiting from companies specialized in
that field in matters that are not included in their main field of activity. In the first years of it
semergence, it was used in activities other than main activities in areas such as cleaning, food
and transportation in order to reduce the number of employees and reducecosts. In the past
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years, businesses could go beyond their main field of activity as they tried to carry out many
activities with in their own organization. However, outsourcing, which has been widely used
in many sectors after the 1990s, has enabled businesses to concentrate on their main
activities. The quality and quantitative improvement of the products and service sproduced by
businesses that focus on their basic skills can increase customer satisfaction and brand value.
Nowadays, many businesses prefer to use outsourcing to gain competitive advantage. In
addition to providing many benefits to businesses such as cost advantage, outsourcing will
provide success for businesses by analyzing and managing the process after the out sourcing
decision is made to achieve the sebenefits. Other wise, significant negative consequences
may occur. Even the senegative results may result in the withdraw al of businesses from the
market. There fore, businesses need to be careful.
Expressed by Harvard Business Review as one of the most important ideas and
practices of the last 75 years, outsourcing is now widely preferred in logistics businesses as in
other businesses. In the study, outsourcing situations of businesses in the logistics sector we
reevaluated. By examining the advantages and disadvantages of outsourcing to the business
in a global competitive environment, the factors affecting success in outsourcing have been
determined. Accordingly, 194 questionnaires we reapplied and analyzed to logistics
companies operating in Uşak. According to the results of the analysis, it has been determined
that outsourcing in logistics enterprises is beneficial for the business. While the number of
employees and the supported activities have an effect on thesethoughts of the logistics
business employees participating in the research, it has been revealed that the operating year
of the enterprise and the number of companies that receive support have no effect. It will be
beneficial for logistics companiest ooutsource from time to time if they can evaluatet he
process well.
Keywords: Outsourcing, 3PL, 4PL
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TÜRKİYE’DE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK FAALİYETLERİ
İÇERİSİNDEKİ DURUMU VE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ
Öğr. Gör.,Şakir MİRZA
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu, Orcid:0000-0003-4869-864X
Öğr. Gör.,İ.Ethem DAĞDEVİREN
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Fatıma DAĞDEVİREN
Özet
Bilişim sektöründe meydana gelen gelişmeler ve teknolojik yenilikler diğer alanlarda
olduğu gibi lojistik faaliyetleri de etkilemektedir. Global köy haline gelen Dünya’da
elektronik ticaretin toplam ticaret hacmi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır.
Elektronik ticaretin gelişmesi, lojistik alanında bazı yenilikleri beraberinde getirmektedir.
Tüketiciler hızlı ve güvenilir şekilde ürün teslimini gerçekleştiren firmaları alışverişlerinde
tercih eder hale gelmekte ve taşımacılık modları içerisinde en hızlı taşımacılık modu olarak
yer alan havayolu taşımacılığının popüler hale gelmesini sağlamaktadır. Böylece son yıllarda
dünya genelinde havayolu yolcu sayısı ve kargo hacminde önemli artışlar meydana gelmiştir.
Jeopolitik konumu itibariyle Türkiye, dünya ulaşım ağları üzerinde önemli bir yere
sahiptir. Fakat dünya ticaretinde % 80 üzerinde denizyolunun kullanılması, Türkiye’nin
değişen Dünya şartlarına ayak uyduramaması, büyük gemilerin yükleme ve boşaltma
işlemlerini gerçekleştirebileceği nitelikte limanlara sahip olmaması dolayısıyla bu pazardan
gerekli payı alamamıştır. Geçmişte İpekyolu üzerinde yer alması dolayısıyla sahip olduğu
önemi son dönemlerde yapılan lojistik yatırımları ile sağlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla son
yıllarda bütçeden lojistik yatırımlarına ayrılan pay artmıştır. Uluslararası havayolu yolcu ve
kargo taşımacılığı alanında istediği payı almak amacıyla İstanbul uluslararası havalimanı inşa
edilmiştir.
Uluslararası ticaretin her geçen gün artması sebebiyle ve ülke ekonomisine katkısından
dolayı Türkiye’nin ekonomik kalkınma planları içerisinde yer alan havayolu taşımacılığı
lojistik firmaları açısından da son derece büyük öneme sahiptir. İthalat ve ihracat rakamlarının
her geçen gün arttığı küresel pazarda işletmelerin kısa sürede daha fazla işlem yapmak
istemelerinden dolayı da havayolu taşımacılığı önem kazanarak tercih edilebilir alan haline
gelmiştir.
Lojistik alanında faaliyet gösteren işletmeler ticaret hacminin artmasına paralel olarak
lojistik faaliyetlerini gerçekleştirirken havayolu taşımacılığını büyük oranda tercih etmektedir.
İnsanların ve malların bir noktadan diğer noktaya taşınmasını sağlayan havayolu taşımacılığı
için Türkiye’de gerekli yatırımlar yapılarak özellikle lojistik sektörü için cazip hale
getirilmiştir. Çalışma da Türkiye’de havayolu taşımacılığının lojistik faaliyetleri içerisindeki
yeri ve havayolu yolcu ve kargo taşımacılığının 2009-2018yılları arasındaki değişimi
incelenmiştir. Bu çerçevede bu süre zarfında havayolu taşımacılığında ne gibi gelişmeler
meydana gelmiş bunlar belirlenerek lojistik sektörüne katkıları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havayolu, Havayolu taşımacılığı, Lojistik sektöründe havayolu
taşımacılığı
Abstract
Developments and technological innovations in the information sector affect logistics
activities as well as in other areas. In the world, which has become a global village, the share
of electronic commerce in the total trade volume is increasing day by day. The development
of electronic commerce brings some innovations in the field of logistics. Consumers become
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prefer able to companies that deliver products in a fast and reliable way in their shopping, and
air line transportation, which is the fastest transportation mode among transportation modes,
becomes popular. Thus, there has been a significant increase in the number of airline
passengers and cargo volume worldwide in recent years.
Duetoitsgeopoliticalposition, Turkey has an importantplace on theworld transport
networks.
However,
theuse
of
themaritimeworldtradeover
80%
of
Turkey'sfailuretokeeppacewiththechangingworldconditions, thenature of thebigships can
performtheloadingandunloadingoperationsthus do not havethenecessary port did not
receiveitsshare of this market. Duetoitslocation on theSilk Road in thepast, it
triestoprovideitsimportancewiththelogisticsinvestmentsmade in recentyears. Forthispurpose,
theshareallocatedtologisticsinvestmentsfromthebudget has increased in recentyears.
Istanbulinternationalairportwasbuilt
in
ordertogetthedesiredshare
in
thefield
of
internationalairlinepassengerandcargotransportation.
Situated
in
air
transport
duetoTurkey'seconomicdevelopmentplansandcontributetothecountry'seconomy
increasing
witheachpassingdayduetointernationaltradelogisticscompaniesalso
it
has
an
extremelygreatimportance.
Intheglobal
market
whereimportandexportfiguresareincreasingdaybyday,
airtransportation
has
gainedimportanceand
has
becomethepreferredareabecausebusinesseswanttomakemoretransactions in a short time.
Enterprises
operating
in
thefield
of
logisticspreferair
transport
whileperformingtheirlogisticsactivities
in
parallelwiththeincrease
in
tradevolume.
providingtransportationforairtransportationtootherpeopleandgoodsfromonepoint
of
makingthenecessaryinvestments
in
Turkey
has
becomeparticularlyattractiveforthelogisticssector.
Work
on
thelocationandtheexchangebetweentheairlinepassengerandcargoairtransportation
of
logisticsactivities in theyears 2009-2018 in Turkeywereexamined. Inthiscontext, whatkind of
developmentshaveoccurred
in
air
transport
duringthisperiod,
andtheircontributionstothelogisticssectorwereevaluated.
Keywords:Airline, Air transport, Air transport in logisticssector

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

90

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
MAHALLİ İDARELERİN MALİYESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ORCID 0000-0001-9806-9548
Özet
Yerel halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar
organları seçimle iş başına gelen, kendisine ait bütçesi olan kamu tüzel kişiliklerine mahalli
idare diyoruz. 1982 Anayasamızın 127. Maddesi mahalli idareler ile ilgili geniş bir düzenleme
yaparak, mahalli idareleri Köy, İl Özel İdaresi ve Belediye olarak üç bölüme ayırmaktadır.
442 Sayılı Köy Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu
ayrıntılı bir şekilde bütçe ve gelir gider durumunu ortaya koymuştur. Yapılan tüm çalışmalar
ve politikalar için harcanan paralar, mevzuat ile daha sağlam bir hale gelmektedir. Yerel
yönetimlerin finansman kaynaklarına baktığımızda en büyük payın merkezden aktarılan pay
olduğunu söylemek gerekir. Bunun yanında yerel vergiler yine mahalli idareler için değerli bir
kalemdir. Özellikle ilçe ve büyükşehir belediyeleri nüfus merkezli aldıkları paya göre
finansman açısından iyi bir durumdadırlar. Ancak İl Özel İdaresi ve Köy için bu durumdan
söz etmek pekte mümkün değildir. Özelikle 442 Sayılı Köy Kanununda bütçenin sadece
İmece ve Salma kalemlerinden oluşması bir mahalli idare olarak köyün maliyesinin yetersiz
olduğunu belirtmek gerekir. 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı yasa ile beraber on dört
vilayetin büyükşehir statüsüne geçmesi sonucunda ilçe belediyelerinde sadece emlak gelirleri
kalmıştır. Bu açıdan ele alındığında büyükşehirlerin finansal açıdan güçlü olduğunu söylemek
mümkündür. Mahalli idarelerin yetkili organlarında hayata geçirilmek istenen politikalar hiç
kuşkusuz maliyenin durumuna göre şekillenmektedir. Bu anlamda bütçe açısından güçlü olan
mahalli idareler hizmet noktasında da başarılı olabileceklerdir. Bütçenin vatandaşa hizmet
götürme noktasında önemli bir yerinin olduğunu söylemek gerekir. Bu çalışmadaki temel
amaç mahalli idarelerin halka yerel hizmetleri götürürken ihtiyaç duyduğu finansmanın ne
kadar önemli olduğunu ortaya koymaktır. Bununla beraber mevcut mevzuatlarda mahalli
idarelerin sahip olduğu finansal yapıyı da ortaya koymaktır. Ortaya çıkan eksiklikler için ne
yapılması gerektiği ve mahalli idarelerin mali yönden güçlü olması için hangi yeni
düzenlemelerin yapılması gerektiğinin üzerinde durulacaktır. Birtakım temel kavramlar
açıklanıp, mahalli idarelerin genel ve özel maliyesinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mahalli İdare, Maliye, Hizmet
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442 SAYILI KÖY KANUNUNDAN 6360 SAYILI YASAYA KÖY YÖNETİMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAMER
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ORCID 0000-0001-9806-9548
Özet
1982 Anayasamızın 127. Maddesine göre bir yerel yönetim olan Köylerle ilgili en eski
düzenleme 1924 yılında çıkarılan 442 Sayılı Köy Kanunudur. Bu kanunda göre köy; nüfusu
iki binden aşağı olan yurtlar olarak ifade dilmiştir. Yine bu kanuna göre cami, mektep, otlak,
yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve
bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler maddesi yer almaktadır. Köy Yönetimi,
muhtar, köy derneği ve köy ihtiyar meclisinden meydana gelmektedir. Muhtar diğer yerel
yönetimlerde olduğu gibi herhangi bir siyasi partinin adayı olamaz. İhtiyar meclisi köyün
karar organı iken köy derneği ise köyde yaşayan ve 18 yaşından büyük herkesi
kapsamaktadır. Bölgesel olarak köylerin ülkemizdeki dağılımına baktığımızda en fazla köy
Karadeniz Bölgesinde en az köy ise Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Köyler kıyı, yayla,
ova ve dağ köyleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. 442 Sayılı Köy Kanunu Cumhuriyet’in
ilanından hemen sonra yapılmış doksan altı yıllık geçmişi olan bir yerel mevzuattır. Bu
mevzuat köy ile ilgili önemli düzenlemeler yapmıştır. 2012 yılına gelindiğinde köy
yönetimleri ve köy sayıları ile ilgili önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu tarihte çıkarılan 6360
Sayılı Yasa ile beraber on dört vilayet büyükşehre dönüşürken buralardaki köylerde mahalle
olmuştur. Bu durum ülkemizde köy sayılarında ciddi bir azalma ortaya çıkarmıştır. Mahalle
olması münasebetiyle köy yönetimleri yasal olarak ortadan kalkmıştır. Başka bir ifadeyle
köylerin tüzel kişilikleri ortadan kalkmış olmaktadır. 30 büyükşehirdeki 16 bin 220 köyün
mahalleye dönüşmesiyle Türkiye’deki 34 bin 434 olan köy sayısı 18 bin 214 adede inmiştir.
Bir başka deyişle köylerin yaklaşık %50’si mahalleye dönüştürülmüştür. Köyün mahalleye
dönüşmesi, mahalli idarelerin önemli bir unsuru olan köylerin ve köy tüzel kişiliklerinin
ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Mahalle olmak demek köy iken sahip olunan birçok
özellikten mahrum olmak demektir. En önce bütçenin gitmesi, köyün malları ve organlarının
ortadan kalkması önemli eksikliklerdir. Bu çalışmadaki gaye 442 Köy Sayılı Kanundan 6360
Sayılı Yasa sonrası Türkiye’deki Köy Yönetimlerini irdelemektir. Yapılan düzenlemeyi tüm
yönleriyle ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy, 6360 Sayılı Yasa, Mahalle
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SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA
ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Okan SARIGÖZ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Orcid No: 0000-0002-1616-9789
Özet
Eğitimde özellikle araştırmaya dayalı olan derslerde işlenen konuların öğrenciler
tarafından etkili bir şekilde anlaşılması oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenler anlamayı
arttırabilmek amacıyla son yıllarda derslerde pasif öğrenciler yerine aktif öğrencilerin yer
aldığı sınıfları ve öğrencileri aktif hale getirecek eğitim yöntemlerini tercih etmektedirler.
Bilginin anlaşılırlığının arttırılması, zihinde kalıcılığının sağlanması ve üst düzey düşünme
becerilerinin geliştirilmesi için öğrenmede kullanılan yöntemler her anlamda başarıyı
yükseltebilmek amacıyla öğretmenler tarafından özenle seçilmelidir. Eğitimciler, derslerin
sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemiyle ve özenle oluşturulmuş ortamlarda yapıldığında,
öğrencilerin temel bilgilerinin artacağını, kendilerine daha bilimsel sorular soracaklarını,
araştırmaların her aşamasını kendilerinin planlayacağını, araştırmaları için kullanacakları
teknikleri kendilerinin belirleyeceğini, verileri kendilerinin toplayacağını ve yine bu verileri
kendileri yorumladığında her anlamda başarının yükseleceğini belirtmektedirler. Sorgulamaya
dayalı öğrenme yönteminin süreçleri incelendiğinde öğrenci öncelikle kendisine bir konu
seçmeli ve bu konu için uygun bir soru belirlemelidir. Daha sonra soruyu cevaplayabilmek
için veriler toplamalı ve bu verilerle ilgili tahminlerde bulunmalı, araştırma ile ilgili
değişkenleri belirlemeli, araştırma için gerekli materyalleri düzenlemeli veya yapmalı,
kararlar vermeli, başkaları ile işbirliği yapmalı, araştırmanın her aşamasını kavramalı veya
özümsemeli ve araştırma boyunca yaptığı her şeye özen göstermelidir. Bu araştırmanın amacı,
eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemine yönelik
görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi
hakkındaki görüşlerini belirleyebilmek amacıyla bir görüşme formu geliştirilmiş ve öğretmen
adaylarının sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi hakkındaki görüşleri öğrencilerden e-mail,
WhatsApp ve Instagram yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ödevlerini
yaparken veya bir konuyu araştırırken konuları sorgulaya dayalı olarak çok fazla
araştırmadıkları, araştırmalarını daha çok ezbere dayalı olarak veya anlamaya dayalı olarak
yaptıkları, birçok öğrencinin temel amacının dersten geçmek olduğu, bazı öğrencilerin
amacının ise akademik not ortalamalarını yüksek tutmak olduğu belirlenmiştir. Bazı
öğrenciler ise derslerini sorgulayarak yaptıklarını çoğunlukla bundan zevk aldıklarını ancak
bunun bir yöntem olduğunu bilmediklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sorgulamaya dayalı öğrenme, Sorgulama, Araştırma, Yöntemli
çalışma
THE EFFECT OF INQUIRY BASED LEARNING METHODS ON ACADEMIC
SUCCESS
Abstract
In education, it is very important that the topics covered in the research-based courses
are understood effectively by the students. For this reason, in order to increase understanding,
teachers prefer classes with active students instead of passive students and educational
methods that will activate students. In order to increase the comprehensibility of knowledge,
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to ensure its permanence in the mind, and to develop high-level thinking skills, the methods
used in learning should be carefully chosen by teachers in order to increase success in every
sense. When the lessons are conducted with the inquiry-based learning method and in
carefully created environments, the educators will increase the basic knowledge of the
students, they will ask themselves more scientific questions, they will plan each stage of the
research themselves, they will determine the techniques they will use for their research, they
will collect the data themselves, and when they interpret these data themselves, success will
increase in every sense. They indicate. When the processes of the inquiry-based learning
method are examined, the student must first choose a topic for himself and determine a
suitable question for this subject. Then, in order to answer the question, they must collect and
make predictions about the data, determine the variables related to the research, organize or
make the materials required for the research, make decisions, collaborate with others, grasp or
assimilate every stage of the research, and take care of everything they do throughout the
research. . The aim of this research is to try to determine the opinions of the students studying
in education faculties about inquiry-based learning method. The study group of the research
consists of students studying in different departments of the Faculty of Education of Hatay
Mustafa Kemal University in the 2019-2020 academic year. In the study, an interview form
was developed in order to determine the students' views about the inquiry-based learning
method and the opinions of the teacher candidates about the inquiry-based learning method
were collected from the students via e-mail, WhatsApp and Instagram. As a result of the
research, it was determined that students do not research the subjects based on questioning
much while doing their homework or researching a topic, they do their research based on
memorization or understanding, the main purpose of many students is to pass the course, and
some students' aim is to keep their academic grade averages high. Some students stated that
they questioned their lessons and that they mostly enjoyed it, but they did not know that it was
a method.
Keywords: Inquiry based learning, Inquiry, Research, Methodical Study

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

94

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
WEB 2.0 VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENMEYE VE
MOTİVASYONA ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Okan SARIGÖZ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Orcid No: 0000-0002-1616-9789
Özet
Günümüzde öğretimin uzaktan eğitimle yapılmasının da etkisiyle öğrenme ve öğretme
bakımından web 2.0 tasarımlı sistemlerin önemi daha fazla anlaşılmaya başlandı. Yine
uzaktan eğitimin etkisiyle eğitim ortamları web 2.0 tasarımlarına göre düzenlendi. Öğrenciler
web 2.0 tasarımlı eğitimler sayesinde teknoloji okuryazarı oldular. Öğrenciler sekron olan
derslere canlı olarak katılım sağlayarak a-sekron olan dersleri ise daha sonra izleyerek hem
akademik başarılarını yükselttiler hem de derslere olan motivasyonlarını arttırdılar. Her
öğrenci dersini kendisi tek başına takip ettiğinden bu sayede tüm öğrenciler aktif hale gelerek
dersleri veya konuları daha etkili olarak öğrendiler. Ayrıca dersleri aktif olarak tek başına
başarmak zorunda kalan öğrencilerin akademik başarıları arttı, başarının tadını alan
öğrencilerin derslere karşı motivasyonları da artarak öğrencilerin daha mutlu olmaları
sağlandı. Dersleri web 2.0 tasarımlarından takip eden veya sosyal medya üzerinden
arkadaşlarından tedarik eden öğrenciler dersleri hem daha etkili öğrendiler hem de bilgi
düzeyleri etkili bir şekilde arttı. Ayrıca sosyal medya ve web 2.0 tasarımlı dersler öğrencilerin
sosyalleşmesini ve arkadaşlar arasındaki iletişimi de güçlendirdi. Web 2.0 tasarımlı derslerde
öğretmenler zamanla farklı materyaller kullanmaya başladılar bu da öğrenme ortamlarına bir
canlılık getirdi. Ayrıca öğretmenler web tasarımları ve sosyal medyanın da etkisiyle
öğrencilere sınav yapmak yerine araştırma ödevleri vererek öğrencilerin araştırma inceleme
yoluyla konuları daha iyi kavramalarını da sağlamış oldular. Öğrenciler ve öğretmenler
zamandan ve mekandan bağımsız hale geldiler. Böylelikle hem öğretmenler hem de
öğrenciler bireysel olarak kendilerine daha fazla zaman ayırmaya başladılar. Bu araştırmanın
amacı, öğrencilerin web 2.0 ve sosyal medya kullanımının öğrenmeye ve motivasyona olan
ilişkisini belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin web 2.0 ve sosyal medya kullanımının
öğrenmeye ve motivasyona olan ilişkisini belirleyebilmek amacıyla bir görüşme formu
geliştirilmiş ve öğrencilerin konu hakkındaki görüşleri e-mail, WhatsApp ve Instagram
yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sosyal medya veya web 2.0
üzerinden ders işlendiğinde dersleri daha iyi anladıkları, dersleri anlamadıklarında dersleri
tekrar izleme imkanı olduğundan anlayana kadar izleyebildikleri ve teknolojinin derslere
canlılık getirdiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Sosyal medya, Uzaktan eğitim, Öğrenme, Motivasyon
THE EFFECT OF WEB 2.0 AND SOCIAL MEDIA USE ON LEARNING AND
MOTIVATION
Abstract
Nowadays, with the effect of distance education, the importance of web 2.0 designed
systems in terms of learning and teaching has started to be understood more. Again, with the
effect of distance education, educational environments were arranged according to web 2.0
designs. Students became technology literate thanks to web 2.0 designed trainings. The
students both increased their academic success and increased their motivation to the lessons
by participating live in the lessons with synchronous and by watching the lessons with a
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synchronous later. Since each student attended the lesson individually, all students became
active and learned the lessons or subjects more effectively. In addition, the academic success
of the students who had to actively accomplish the lessons alone increased, the students who
enjoyed the success increased their motivation towards the lessons and made the students
happier. Students who followed the lessons from web 2.0 designs or procured them from their
friends via social media both learned the lessons more effectively and their knowledge level
increased effectively. In addition, social media and web 2.0 designed courses strengthened
students' socialization and communication between friends. In the Web 2.0 designed lessons,
teachers started to use different materials over time, which brought a vitality to the learning
environments. In addition, with the influence of web designs and social media, teachers gave
students research assignments instead of exams, enabling students to better understand the
subjects through research and analysis. Students and teachers became independent of time and
place. Thus, both teachers and students started to spend more time for themselves
individually. The aim of this research is to try to determine the relationship between students'
use of web 2.0 and social media, learning and motivation. The study group of the research
consists of students studying in different departments of the Faculty of Education of Hatay
Mustafa Kemal University in the 2019-2020 academic year. In the study, an interview form
was developed to determine the relationship between students 'use of web 2.0 and social
media on learning and motivation, and students' views on the subject were collected via email, WhatsApp and Instagram. As a result of the research, it was concluded that when the
lessons were taught on social media or web 2.0, students understood the lessons better, if they
did not understand the lessons, they were able to watch the lessons again until they
understood, and technology brought life to the lessons.
Keywords: Web 2.0, Social media, Distance education, Learning, Motivation
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TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ AÇISINDAN LOJİSTİK PERFORMANS
ENDEKSİNDEKİ KONUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. İbrahim Ethem Dağdeviren
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
ORCİD:0000-0003-2317-6407
Öğr. Gör. Şakir Mirza
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0003-4869-864X
Özet
Küreselleşme, serbest ticaret ve teknolojik gelişmeler gibi unsurlar ülkeler arasında
yoğun rekabetin yaşanmasına neden olmuştur. Her geçen gün artan ticaret hacmi
doğrultusunda ülkeler daha fazla ekonomik kazanç sağlamak ve rekabet edebilmek için çeşitli
faaliyetlere yönelmektedirler. Bu doğrultuda ülkelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla
lojistik faaliyetlere daha fazla yöneldikleri görülmektedir. Bu nedenle dış ticaretin önemli bir
parçası olan lojistik sektörünün önemi her geçen gün artmakta ve sektöründeki gelişmelerle
ülkeler piyasa hacimlerini artırıp önemli bir pazar payı elde etmektedirler. Ülke ekonomisinde
büyük payı olan lojistik sektöründe ülkelerin performansının ölçülmesi rekabet açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Dünya Bankası tarafından ilk defa 2007 yılında,
dünya ticaretini geliştirmek ve ülkelerin kendilerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla
Lojistik Performans Endeksi (LPI) yayınlanmıştır.Ülkelerin lojistik sektöründeki
performansını ortaya çıkarmak için ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde önemli bir
gösterge olan lojistik performans endeksiGümrük boyutu,Altyapı boyutu, Lojistik hizmet
kalitesi boyutu, Sevkiyat ayarlanabilirlik boyutu, Takip edilebilirlik boyutu, Zamanlama
boyutu olmak üzere 6 temel göstergeden oluşmaktadır.
İlki 2007 yılında olmak üzere daha sonrası 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında 6
tane Lojistik Performans Endeksi yayınlanmıştır. Çalışmada Türkiye’nin dış ticaretine büyük
katkı sağlayan ve en önemli sektörler içerisinde gösterilenlojistik sektörünün gelişmesi
açısından önemli olan lojistik performans endeksinin durumundaki değişiklikler yıllar
itibariyle değerlendirilmiştir. 2007 yılında 34. Sırada yer alan Türkiye istikrarsız bir sıralama
kaydetmiş olup 2012 den itibaren puanında düşüş meydana gelmiş ve 2018 yılında 47. Sıraya
gerilemiştir. En iyi puana 2012 yılında ulaşmış olup 3,51 ile 27. sırada yer almıştır. Türkiye
özellikle gümrük puanının düşüklüğü sebebiyle bu sıralamada sonraki yıllarda daha da alt
seviyelere gerilemiştir. 2007 yılından bu yana LPI da her yıl ilk 10 da Almanya, İngiltere,
Singapur ve Hollanda yer almaktadır. Gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin LPI endeksleride
yüksek çıkarken gelişmemiş ekonomiye sahip ülkelerde bu rakam düşük çıkmaktadır.
Türkiye’nin 2012 lojistik performans endeksinden sonra meydana gelen düşüşün
engellenmesi için belirlenmiş olan tüm alt boyutlar üzerinde iyileştirmeler yapılması
gerekmektedir. Coğrafi konumun avantajını daha iyi kullanıp pazar payının artırılması ile
rekabet avantajı elde edebilmemiz için bu iyileştirilmelerin yapılması ülke ekonomisi
açısından faydalı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Lojistik, Lojistik Performans Endeksi, Türkiye’nin lojistik
Performans Endeksi
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EVALUATION THE SITUATION OF TURKEY AT THE LOGISTICS PERFORMANCE
INDEX IN TERMS OF FOREIGN TRADE
Abstract
Factors such as globalization, free trade and technological developments have caused
intense competition between countries. In line with the increasing trade volume everyday,
countries turn to various activities in order to gain more economic gain and to compete. In this
direction, it is observed that countriest end to focus more on logistics activities in order to
increase their competitiveness. Forthisreason, theimportance of thelogisticssector, which is an
importantpart of foreigntrade, is increasingdaybydayandcountrieshaveincreasedtheir market
volumesandgained a significant market sharewiththedevelopments in thesector.
Measuringtheperformance of countries in thelogisticssector, which has a largeshare in
thecountry'seconomy, is of greatimportance in terms of competition. Inthisdirection,
theLogisticsPerformance Index (LPI) waspublishedbythe World Bank in 2007 for the first
time in order to develop world trade and to enable countries to evaluate themselves. Logistics
performance index, which is an important indicator to reveal the performance of countries in
the logistics sector and to eliminate the problems experienced, consists of 6 basic indicators:
Customs dimension, In frastructure dimension, Logistics service quality dimension, Shipment
adjust ability dimension, Trace ability dimension, and Timing dimension.
6 Logistics Performance Indices were published, the first in 2007, and later in 2010,
2012, 2014, 2016 and 2018. Study changes in the year in the state of logistics performance
index, which is important for the development of the logistics industry in Turkey indicated
that provides a major contribution to foreign trade and has been evaluated as the most
important sectors. In 2007, 34 recorded an unstable located next ranking points from the
decline in Turkey occurred in 2012 and 47 in 2018 declined to queue. It reached the best score
in 2012 and ranked 27th with 3.51. Turkey in particular has declined due to the decrease of
customs points to even lower levels in then ext year in this ranking. Since 2007, Germany,
England, Singapore and the Netherlands are in the top 10 every year in LPI. Whilethe LPI
indices of countrieswithdevelopedeconomiesarehigh, thisfigure is low in countrieswith an
undevelopedeconomy.
All improvements over the dimensions that are determined to prevent Turkey's 2012
Logistics Performance Index after the decline occurring is required. Making the
seimprovements will be beneficial for the economy of the country so that we can gain
competitive advantage by increasing the market share by using the advantage of the
geographical location.
Keywords: Logistics, Logistics Performance Index, Turkey's Logistics Performance
Index
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DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK MODLARI İÇERİSİNDEKİ
YERİNİN İTHALAT VE İHRACAT VERİLERİ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretim Görevlisi Şakir Mirza
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0003-4869-864X
Öğretim Görevlisi İbrahim Ethem Dağdeviren
Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
ORCİD:0000-0003-2317-6407
Özet
Demiryolu taşımacılığı taşıma modları içerisinde hacimce fazla olan yüklerin
taşınmasına imkan sağlaması, taşıma maliyeti açısından karayolu ve havayolu modlarına göre
daha ucuz olması, olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi açısından taşımacılık
faaliyetlerinde her geçen gün artan öneme sahip olmaktadır. Demiryolu taşımacılığında
elektrikli trenlerin kullanılmaya başlanması ile enerji maliyetleri azalmaktadır. Aynı zamanda
bu trenlerin çevreye daha az zarar vermesi lojistik firmalarının karbon ayak izlerini daha
düşük seviyelere çekmelerini sağlamaktadır. Multimodal taşımalarda karayolu ile entegre
olarak kullanılan demiryolu, tek modlu karayolu taşımalarına göre maliyetleri azaltmaktadır.
2013 yılına kadar ülkemizde demiryollarının özel sektöre kapalı olması demiryolu
taşımacılığının gelişmesini engellemiştir. Günümüzde birçok lojistik firma, uluslararası ve
ulusal taşımalarında demiryoluna yönelmektedir. Özellikle Marmaray boğaz tüp geçinin
yapılması ile “Tek Yol Tek Kuşak” projesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda Çin’den kalkan bir
trenin Marmaray tüp geçidinden geçerek Avrupa’ya ulaşması mümkün hale gelmiştir. 5
Kasım 2019 tarihinde Çin’den kalkan yük treni Marmaray’dan geçerek Avrupa’ya ulaşmıştır.
Bu durum yüklerin Avrupa’ya denizyoluna göre daha kısa sürede ve kesintisiz taşınmasını
sağlamıştır.
Demiryolu taşımacılığının kapıdan kapıya taşıma yapma özelliğine sahip olmaması,
limanlarımızın birçoğunun demiryolu bağlantısına sahip olmaması gibi nedenler ülkemizde
demiryolu taşımacılığının gelişmesini engellemektedir. Ayrıca ülkemizde demiryolu alt
yapısının yeterli olmaması gelişmeyi engelleyen bir diğer durumdur. Yapım aşamasında olan
lojistik köylerin tamamlanması ile demiryolu yük taşımacılığının artması beklenmektedir.
Lojistik köylerde gümrükleme, depolama ve elleçleme işlemleri tek merkezde yapılabilir hale
gelecek ve karayolu ile halihazırda taşıma işlemleri gerçekleştirilen ürünler demiryolu ile
taşınabilecektir.
Bu bağlamda bu çalışma 2013 yılı ve 2020 Ocak ayı dahil olmak üzere bu süreçte
demiryolu yük taşımacılığı miktarlarının belirlenmesi ve demiryolu yük taşımacılığının diğer
lojistik taşıma modları içerisindeki yerinin ithalat ve ihracat taşımaları bağlamında
belirlenmesi amaçlanmıştır. İncelenen veriler demiryolu yük taşımacılığının ve belirtilen
süreçteki değişiminin sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi açısından önemlidir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde 2013 sonrasında demiryollarının
özel sektöre açılmasının demiryolu yük taşımacılığını ithalat ve ihracat bağlamında
beklenildiği gibi arttırmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Demiryolu Taşımacılığı, İthalat ve İhracat
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EVALUATION OF RAILWAY TRANSPORT IN THE CONTEXT OF IMPORT
AND EXPORT DATA ACCORDING TO LOGISTIC MODES
ABSTRACT
Railway transportation is increasingly important in transportation activities in terms of
allowing large loads to be transported in transportation modes, being cheaper than road and
air way modes in terms of transportation costs, and being less affected by adverse weather
conditions. With the introduction of electrictrains in railway transportation,
energycostsaredecreasing. At thesame time, thefactthatthesetrains do less damage to the
environmentenables logistics companies to reduce car bon residues to lower levels.
Therailway, which is used in integration with the road in multimodal transport, reduces the
costs compared to single-moderoad transport.
Thefactthatrailwayswereclosedtotheprivatesector
in
ourcountryuntil
2013
preventedthedevelopment
of
railwaytransportation.
Today,
manylogisticscompaniesareturningtorailwaysfortheirinternationalandnationaltransportation.
Especiallywiththeconstruction of the Marmaray Bosphorustube, the "One Road, OneBelt"
projectwascompleted. Inthiscontext, it becamepossiblefor a traindepartingfromChinatoreach
Europe bypassingthroughthe Marmaray tubecrossing. On November 5, 2019,
thefreighttraindepartingfromChinareached
Europe
bypassingthrough
Marmaray.
Thissituationenabledthefreightto be transportedto Europe in a shorter time
andwithoutinterruptionthanbysea.
Railwaytransportationdoes not havethefeature of door-to-doortransportationandmany of
ourports do not have a railwayconnection, whichpreventthedevelopment of
railwaytransportation in ourcountry. Inaddition, inadequaterailwayinfrastructure in ourcountry
is
anothersituationthatpreventsdevelopment.
Withthecompletion
of
thelogisticsvillagesunderconstruction, it is expectedthatrailfreight transport willincrease.
Inlogisticsvillages, customsclearance, storageandhandlingoperationswill be performed in a
singlecenter, andproductsthatarealreadytransportedbyroadwill be transportedbyrail.
Inthiscontext, thisstudyaimstodeterminetheamount of railfreight transport in thisperiod,
including 2013 andJanuary 2020, andtodeterminetheplace of railfreight transport in
otherlogistics
transport
modes
in
thecontext
of
importandexporttransports.
Theanalyzeddataareimportant
in
terms
of
informingsectorstakeholders
of
railfreighttransportationanditschange in thespecifiedprocess.
Whenthedataobtained
as
a
result
of
thestudywereanalyzed,
it
wasdeterminedthattheopening
of
railwaystotheprivatesectorafter
2013
did
not
increaserailfreight transport as expected in terms of importandexport.
Keywords:Logistics, Railway Transport, ImportandExport
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EFFECT OF ESSENTIAL SERVICE PROVISION AND STUDENTS’ HOSTEL
SATISFACTION ON ACADEMIC PERFORMANCE IN ABUBAKAR TAFAWA
BALEWA UNIVERSITY (ATBU) BAUCHI STATE
HABU BABAYO
SANI INUSA MILALA
Faculty of Environmental Technology, Department Of Estate Management and Valuations.
Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi
Abstract
This study is aimed at to evaluate the effect of essential service provision on students’
hostel satisfaction and academic performance in Abubakar Tafawa Balewa University
(ATBU) Bauchi with a view to identify areas of weakness and propose solutions. And to
bridge that gap by seeking to investigate the relationship of essential service provision, level
of students’ hostel satisfaction and students’ academic performance. The study also
investigates the extent to which students’ satisfaction and essential service provision
influenced students’ academic performance the study is based on Abubakar Tafawa Balewa
University Bauchi (ATBU), as they have also experience such problems of rioting. In This
study Quantitative method was adopted because it involved collection and analyses of data in
numerical form. also Survey research strategy on the other hand was adopted in this study,
which involves process of collecting data using the questionnaire as instrument for data
collection. In sampling 351 sample for the population of about 4,000. Therefore, an
approximately sample size of 400 students was used for data collection. Based on
proportional sampling technique from the research result it was found out that student
satisfaction level in ATBU Bauchi, Nigeria It indicated that electricity supply, is with highest
mean ranked the first and fire protection services is with the least mean ranked the lowest and
it was also found out that the relationship between essential service provision, student hostel
satisfaction and students’ academic performance was weak negative correlation, r= -.143 n=
365, p<.01 between service provision and students’ academic performances in ATBU. These
results explained that there is a moderate positive correlation, r= .313 n= 365, p<.001 between
the service provision and students’ satisfaction with the essentials services provided in ATBU.
There is also substantial positive correlation, r= .644 n= 365, p<.001 between students’
satisfaction and provision level of essential services provided.
Keywords: satisfaction, hostel accommodations and academic performance.
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M-LEARNING : ITS IMPORTANCE AND CHALLENGES
Seema Sadiq
Assistant Professor, M.A.Beg Girls P.G.College, Anjanshaheed, Azamgarh V.B.S.P.U.
Jaunpur
Abstract
Educational technology is the combined use of computer hardware, software , and
educational theory and practice to facilitate learning . Educational Technology creates, users
and managers technological processes and educational resources to help improve user
academic performance . The field has been described as a persisting initiative that seeks to
bring learners , teachers and technical means together in an effective way . In addition to
experiential knowledge drawn from educational practice, Educational Technology is based
on theoretical knowledge that emerges from various disciplines such as communication,
education, psychology ,sociology , artificial intelligence , and computer science , among
others . It encompasses several domains including learning theory, computer-based
training, online learning and m-learning , where mobile technologies are used . In
executing any E-learning system such as mobile learning users’ assumptions should be
taken into deliberation . However , there is a need of studies on this side , especially
in Indian context . Therefore , the aim of this study is to investigate and understand
students' and teachers' challenges towards the use of mobile devices in learning .
Although, m- learning is used in the developed countries . It has been regarded as an
effective educational tool . But it is new to India . There are lots of challenges of mobile
learning that India is facing such as : emotional challenges, internet connectivity , cultural
challenges, Social challenges, technical challenges and many more . This paper discussess
the importance and some of the challenges of Mobile - Learning (M-learning)
Keywords: Educational Technology, E-learning, M-learning , Challenges ,
Technology-based- Education
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İNSANIN YARATIM EREĞİ ÜZERİNE, SOYUTLAMA VE ÖZDEŞLEYİM
İÇTEPİSİ
Cansu ÇELEBİ EROL
Araş.Gör.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, orcid: 0000-0002-4038-5430
Özet
Bu araştırmada; sanatsal tavrın başlangıç noktasında, ilk insanın doğayla kurduğu ilişki
biçimi ekseninde temellendirdiği içtepileri ele alınmıştır. Söz konusu sanat yaratımlarına
yönelik araştırmalar incelendiğinde bu içtepinin iki eğilimle şekillendiğine yönelik
açıklamalar bulunmuştur. Bunlar natüralist eğilim ve soyutlama içtepisidir. Özellikle Theodor
Lipps ve öğrencisi William Worringer’in Soyutlama ve Özdeşleyim (Duyumsama) kavramları
temelinde ilksel toplulukların reel ve tinsel istemlerini anlamlandırmaya yönelik
açıklamalarından hareketle sanatsal yaratımın psikolojik çözümlemesine göre toplumların
sanat istemi iki kaynakla kendini doyurmaktadır. Bunlardan biri natüralist eğilimleri
karşılayan ve Lipps’in “Özdeşleyim” adını verdiği iç tepidir, diğeri de Worringer’in eklediği
ve bütün soyut sanatları anlamamızı sağlayan “soyutlama” içtepisidir. Worringer ilkel ve
doğu toplumlarına soyut eğilimin egemen olmasını buna karşılık batı toplumlarının kültürel
kaynağını oluşturan özellikle Grek kültüründe Natüralist eğilimin olmasını bu toplumların
doğa ile ilişkilerinde bulmaktadır. Araştırmada ilksel topluluklarda ve modern sanat
yaklaşımlarında soyutlayıcı eğilim bu kuramlar ekseninde açıklanmaya çalışılmıştır. Soyut
kavramında öncelikle düşünsellik ve tasavvur vardır. İlkel insanın soyut formlarıyla uygar
insanın soyut formları bu açıdan aynı insansal tözden kaynaklanır. Sanatın başlangıç
noktasına bakıldığında insanların dış gerçeklikle ilgisinde, onu tanımak, onu kendi denetimine
almak için soyutlamayı kullandığını görülmektedir. Benzer şekilde Worringer’e göre de ilk
başlangıç soyuttur. Ancak ilkel toplumların sanatlarında gördüğümüz biçimlerin soyut
değerleri ancak bizim onlarda soyut değerler bulmamızla sınırlıdır. Modern dönemdeki soyut
sanat tavrı ise düşünceye dayalıdır. Diğer bir ifadeyle ve Worringer’e göre ilkel ve doğu
toplumlarını bilgisizliğin yarattığı çaresizlik soyut formlara, dolayısıyla soyut bir uslüba
yönlendirirken, modern toplumları da bilgi sahibi olma soyut formlara yönlendirmiştir.
İnsanın özgürleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte, natüralist sanat yapıtlarında da yoğun
biçimde görülen dış gerçekliğin katılığından kurtulma ve ona yeni biçimler verme isteği, bilim
ve felsefenin gelişmesiyle, sanatçıya gerekli olanakları hazırlamış ve soyut sanat biçimlerinin
şekillenmesi sağlanmıştır. Soyut sanatın en önemli yanlarından biri, sanatçının dış gerçekliğe,
gerçekliğin içinde yer almayan, daha önce görülmemiş ve tanınmayan yeni nesneler
sunmasıdır. Bu aynı zamanda Modern sanatın varlığı kavrayışıyla da ilgilidir. Yeni düşünce
sanatın objesinin duyu yoluyla kavranan gerçeklik olmadığı, tersine sanatın objesinin
duyularla kavranamayan tinsel varlık, tinsellik olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, soyutlama, özdeşleyim, duyumsama.
ON THE CREATION GOAL OF MAN: ABSTRACTION AND IDENTIFICATION
IMPULSE
Abstract
In this study; At the beginning of the artistic attitude, the impulses formed by the first
human with the relationship he established with nature are discussed. When the studies on
these art creations were examined, explanations were found that this impulsion was shaped by
two tendencies. These are naturalistic tendencies and abstraction impulses. Especially with
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reference to the explanations of Theodor Lipps and his student William Worringer to make
sense of the real and spiritual demands of primitive communities on the basis of the concepts
of Abstraction and Identification (Sensation), according to the psychological analysis of
artistic creation, the artistic demand of the societies satisfies itself with two sources. One of
them is the inner response that meets the naturalistic tendencies and what Lipps calls
"Identify", the other is the "abstraction" impulse that Worringer adds and enables us to
understand all abstract arts. Worringer finds the dominance of abstract tendency in primitive
and eastern societies, and the naturalist tendency in the Greek culture, which is the cultural
source of western societies, in the relations of these societies with nature. In the research, the
abstractive tendency in primitive societies and modern art approaches has been tried to be
explained in the axis of these theories. In the concept of abstract, there is primarily thought
and imagination. The abstract forms of primitive man and the abstract forms of civilized man
originate from the same human substance. Looking at the starting point of art, it can be seen
that people use abstraction to recognize external reality and take it under their control.
Similarly, according to Worringer, the beginning of art was abstract. However, the abstract
values of the forms seen in the arts of primitive societies are only limited by our finding
abstract values in them. The abstract art attitude in the modern period is based on thought. In
other words, and according to Worringer, while "despair caused by ignorance" directs
primitive eastern societies to abstract forms, thus to an abstract style, modern societies
"having knowledge" has directed abstract forms. With the acceleration of the process of
human liberation, the desire to get rid of the rigidity of external reality, which is intensely
seen in naturalist works of art, and to give it new forms, with the development of science and
philosophy, provided the artist with the necessary possibilities and the formation of abstract
art forms. One of the most important aspects of abstract art is that the artist presents new
objects to external reality that are not included in reality, previously unseen and unrecognized.
This is also related to the way modern art is understood to exist. The new thought is that the
object of art is not reality that can be grasped by sense, on the contrary, the object of art is
spiritual being-spirituality that cannot be comprehended by the senses.
Keywords: Art, abstraction, identification, sensation
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ASSESSING THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON SOCIAL LIFE OF YOUTH
(A CASE STUDY OF GCWUF)
Aneela Shaheen, Dr.Saira Akthar, Tehrim Iqbal
University of agriculture Faisalabad, PAKISTAN
Abstract
The purpose of this study was to explore the impact of social media on social life of
youth. There is no doubt social media has gained wider acceptability and usability and
becoming probably the most important communication tool among students especially at the
higher level of education. Social media has potential of influencing decision making in very
short regardless of the distance. Present study was conducted in GCWUF. This is a survey
type research and the data was collected through the questionnaire. 50 respondents fill the
questionnaire, and the simple-random sampling technique was used to select sample units.
The main objectives were as [1] To analyze the influence of social media on youth’s social
life [2] To evaluate the attitude of youth towards social media [3] To assess the beneficial and
preferred form of social media. Data was collected and fed to computer for analysis. The
coded data was analyzed through statistical package for social sciences (SPSS). Descriptive
and inferential statistical techniques were used for data analysis. Here the data collected was
checked in the form of frequency, percentage. Results were presented in the form of thesis. It
was found that 72 .0% people belong to 19-21 age group and 94.0% students aware the social
media and used social networking sites. Students spend more 50.0% of their time on internet
for other activities rather than related to their study. 78.0% people said that social networking
sites affects their studies. Social networking sites should be expended and new pages should
be created to enhance academic activities to avoid setbacks in the students’ academic
performance. The students should create a balance between chatting and academic activities.
More attention should be directed to research.
Keywords: Social media, Networking sites, Facebook, Skype, Impacts
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QAİSAR NEHİR HAVZASI TARIM ALANLARINDA BİTKİ SU TÜKETİMİ
HESAPLANMASI
Hamidullah OZTURK
Faryab Üniversitesi
Özet
Afgan tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar oldukça köklüdür ve kolayca
çözülebilir halde değildir. Afganistan tarım sektörü son otuz yıldır temel olarak üç farklı
neden nedeniyle sorunlarla yüz yüzedir. Bunlar; yıkıcı iç savaş, Taliban kuralları ve
kuraklıktır. Bu etkiler gıda güvenliği, tarım ve tarım dışı sektörler için mali destek yokluğu,
uygun sulama eksikliği, altyapı eksikliği ve diğer ilişkili konular olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalışmada, Qaisar Ovası ve Qaisar Nehri seçilmiştir. Ovanın bitki deseni içinde Bitki
Su Tüketimi belirlenmiştir. Bitki Su Tüketimi, aylık Sulama Modülü haline getirilerek Qaisar
Nehri değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, ovanın tümünün ekilmesi durumunda
Qaisar Nehri debisi yetersiz kalmaktadır. Nehrin debisinin yeterli olması senaryosuna göre
yıllık gelir 330879865.30 Dolar olmaktadır. Bu çalışmada Qaisar nehri ve bu nehrin
oluşturduğu ovanın tarım potansiyeli incelenerek, mevcut su, toprak ve bitki deseni
koşullarındaki durum gözden geçirilerek; mevcut koşullarda sulama planlaması yapılarak
suyun yeterlilik durumu ve buna bağlı olarak da yıllık tarımsal gelir saptanacaktır. Elde
edilecek sonuçlar doğrultusunda bölgenin tarım ve su potansiyeli arasındaki ilişki
saptanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Qaisar Ovası; Qaisar Nehri; Su Bütçesi ve Bitki Su Tüketimi.
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TRANSLATING NATIONALLY SPECIFIC WORDS
Mohammad Ibrahim Qani
Faryab University, Afghanistan
Abstract
Translating nationally specific or non-equivalent words are a vital issue in Afghanistan.
In this article you will read more than 20 nationally specific or non-equivalent words which
are rendered into 4 languages using different translating methods.
Translation plays crucial and important role in today’s world. Recently, Ministry of
Higher Education in Afghanistan has ratified new rules and laws for Afghan lecturers and
University Professors to translate books from different languages to get science ranking or
scientific profession, which shows the importance of translation in Afghanistan to be
growing. On the other hand, there is lack of reliable resources to enhance educational system
in Afghanistan. There are exclusive problems in this field, which are briefly amassed in the
following sub-titles. I hope this study would attract the attention of Ministry of Higher
Education in Afghanistan.
Keywords: Effectiveness of translation, difficulties of translation, non-equivalent
words, methods of Translation.
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COMPARATIVE STUDY OF WORD FORMATION IN
ENGLISH AND DARI
Zarghuna Sahibzada
Faryab University
Abstract
This research paper is on Comparative Study of Word Formation in English and Dari.
The purpose of this paper is to find out what similarities and differences in word formation of
English and Dari language, and what are the structure of words in both languages? This paper
discusses the definition of words, morphemes, types of morphemes, affixation and
compounding in both languages. At the beginning, this paper illustrates the definition of word
in various dictionary even studied at Dari language. Based on some arguing of various
dictionary and authors given clarification about word-formation in English and Dari. In the
field of linguistics and Grammar, many individuals have theorized about the structure of
words and each of them has his /her own viewpoint.
Keywords: morpheme, formation, traditional grammar, theorized, Advanced English,
theoretical perspectives
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اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺳﻠﯿﻢ
ﺧﻼﺻﮫ
 ﯾﮑﯽاز داغﺗﺮﯾﻦ آرزوھﺎﯾﯽ، اﺻﻼح ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮﯾﺖ،ﺑﺪون ﺷﮏ
 ﻟﺬا ارزش و اھﻤﯿﺖ آن. ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،طﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺛﺒﺎت آن ﻣﻠﺰوم ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﻨﯽ
 ھﺪف از.روﺷﻨﺘﺮ از آﻓﺘﺎب ﺑﻮده و ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﮫ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد
 در ﻧﺘﯿﺠﮥ.ﻧﺒﯿﺸﺘﮥ ھﺬا ﺑﺮرﺳﯿﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻗﻌﯽ اﺛﺮﮔﺬاری ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 ﺻﻮاب ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻘﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﮏ ﻣﻮاد اﺻﻼﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای،اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﺖ ﮐﮫ دارد آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛
ِ  ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ظﺮاﻓ.ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺑﺸﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
زﯾﺮا داﺷﺘﮫھﺎی دﯾﺮﯾﻨﮥ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ آن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر درک
 ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﻻت ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه، ﺑﺎ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﯿﺎری: ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ،ﻣﻮﺿﻮع
 ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﮥ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎت و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
.ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ
Abstract
The study entitled: community reforming in perspective of Islamic Sharia purposes an
analytic study ", this study aims to organized the people life and aims also to stabilized their
affairs and seek to reform all situations regarding the human behavior and his activities in the
life, at individually, family and community levels to strengthen the value of justice and
strengthen the ethic and charitable and morality. The importance of this study is intended to
identify what is difficult in figh to be understandable from the new matters to be search, the
problem of the study is the limitation of legitimacy texts with multi (Nawazil) which are the
issues in time ,which have no any previous issues , and renewal from place to place, and that
required the necessity to take into consideration this new issues from the scholars who are
able to control the new issues and give a legal govern when they face (Nazila) which is an
issue that have any previous rule, searching for the intended legitimacy in all the
contemporaries issues with its different types. The researcher followed many methods in his
study as, historical, inductive, descriptive and analytical methods most of the research. The
study concluded with many findings, the important of it is: the justice of Islam and its fair and
simple orders in the past and until is the most important factors of its spread and still a life,
because Islam took perfectly justice between all individuals even genders without ignoring
the ability at the request of obedience in order and disorder. The study recommended that to
try more researchers in reforming the community through intended perspective of Islamic
Sharia , particularly, in the field of social contemporary reforming, it has rich and full of
information, which is sufficient for the researcher to write more about this subject. We hope
the scientific institutions to take interest to support these subjects, because of the need of our
contemporary life.
Keywords: Islamic Sharia, Analytic Study, Social Reform, Descriptive Method
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IMPACT OF FLOODS ON THE SOCIO-ECONOMIC AND LIVELIHOODS OF
PEOPLE: A CASE STUDY OF FARYAB PROVINCE, (AFGHANISTAN)
Ahmad Farid Habibi
Faryab University
Abstract
Afghanistan is a landlocked mountainous country with a climate that can be classified
as dry. The climate ranges from arid in the south-west to semi-arid in the central, north and
east, with some specific high-mountain climates at the higher elevations. According to most
references, the country as a whole is not under water stress, with annual per capita water
availability far above 1,000 cubic meters per capita. This is due to a relatively low population
density and relatively high precipitation in the highest parts of the mountain ranges. The
water availability is unequally distributed spatially, as well as temporarily. This causes the
country to suffer from two rather contrary threats: water shortages, often causing serious
drought, and water excess, causing frequent destructive floods. While the country has a large
variability in climate and landscape characteristics and can be hydrologic ally subdivided into
five river basins with distinct characteristics, many of the issues discussed in this paper have
a countrywide bearing. Water scarcity is discussed at the river basin scale, while practical
examples are given for the Panj-Amu river basin. In Faryab province the main cause of floods
is intense rainfall resulting in loss of life, destroyed property, and destruction of the
environment. Furthermore the study has shown that due to flooding number of people at risk
has been growing each year in Faryab province. There are two types of floods occurring in
Faryab province, flash floods and gradual floods due to rising rivers.
The study is about the impact of floods on the socio-economic livelihoods of the people
of Faryab province of Afghanistan. The study employed both quantitative and qualitative
approaches. The study had discussions with key Stakeholders at province and Community
levels as well as randomly sampled households.
Quantitative Household Questionnaires and Qualitative Key Informant Interviews were
used to collect the data. Any impact therefore on livelihood would result into reduced income
and reduced purchasing power for households.
Faryab, like many other areas of Afghanistan, has been severely deforested. This has
been a cause of devastating floods in recent years.
Keywords: Impact Of Floods, The Socio-Economic And Lıvelıhoods Of People: A
Case Study Of Faryab Provınce, (Afghanıstan)
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CURRENT CHALLENGES AND OPPORTUNİTİES OF M-BANKİNG İN
AFGHANİSTAN
Anosha Sobat
Faryab University
Abstract
Mobile banking (m-banking) is the newest technological innovations in the banking
industry that simplifies the accessibility of banking services to customers. M-banking has
emerged as an alternative to e-banking and therefore widely has been adopted by developed
and developing countries. Afghanistan was one of those countries that started to launch mbanking service in 2009 to improve its banking services. Yet, despite efforts and investment
made for the diffusion of this technology, the adoption rate is still very low. For this reason,
this research is conducted to investigate the major challenges and opportunities of m-banking
in Afghanistan as a first objective of this research and providing beneficial recommendations
for futures assessments as a second objective of this study. A qualitative research method is
used to find out the major challenges and opportunities of this technology by collecting data
from primary and secondary data sources. Therefore, in-depth interviews conducted both in
supply-side and demand-side, with bank officials and customers. Interviews with bank
officials focus on four pre-designed patterns (economy, technology infrastructure, regulation,
and policies, and organization). The result then revealed the major challenges were in
economic and technology infrastructure, and organization parts, respectively. While the result
also exposed that customers have main concerns with security, internet quality, risks/fraud,
trust, awareness, and interface design of these services.
Keywords: M-banking, online-banking, qualitative research method
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THE ECONOMIC IMPACT OF UNEMPLOYMENT IN AFGHANISTAN
ESPECIAL CASE OF UNEMPLOYED EDUCATED YOUTHS
Erkin Qachmas
Faryab University
Abstract
This research aims to indicate the economic impact of unemployment in Afghanistan
especially the unemployed educated youth. 384 educated youths were selected as the sample
from different genders from number of provinces of Afghanistan. The selected samples for
this research using a systematic approach. The primary data was collected via online and
printed designed questionnaire, also the secondary data was conducted from national and
international reports (esp. the World Bank data) analyzed by indicating descriptive and
estimations.
The result shows that, the correlation estimation shows that unemployment of
unemployed educated youth has a significant negative impact on: production p1 = 0.04,
Income p2 = 0.042, poverty p3 = 0.011, social behavior p5 = 0.007 and mental p6 = 0.034, but
it does not have a significant impact to living standards because the p4 =0.097 and it is
rejected while the a = 0.05.
Keywords: unemployment, labor force, educated labor force, unemployment with
education, income, production, social, poverty
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GLASS AND NANOTECHNOLOGY
Mohammad Kabir Masomy
Faryab University, Afghanistan
Abstract
The Aim of this study is to give detailed information about the role of nanotechnology
in glass industry and the chemical process and the mechanism of hydrophilic and
hydrophobic properties of glass surface when it is coated by Nanoparticles. Nanoparticles of
titanium dioxide is used for making many kinds of glass and nanowire of polyaniline is used
for making smart windows. The coating of nanoparticles of titanium dioxide and the
nanowire of polyaniline as a small layer on glass, changes the glass properties noticeably.
Through the coating process and using nanotechnology, different types of glasses like selfcleaning glass, safety glass, anti-stain glass, easy cleaning glass, anti-vapor class, low
emission glass, fire protect glass, electrochromic smart windows and many more glasses with
incredible properties are produced. Self-cleaning glass even solve the cleaning problems of
windows especially the higher buildings, with the helping of Nano products. Fire protection
glass is made by placing a transparent layer containing silica nanoparticles between two glass
plates. Energy control glass reduces the transmission of ultraviolet and infrared waves, and
regulates the passages of visible lights, as well as prevents energy loss in various parts and
the optimal use of energy in the building. On the other hand, it helps maintain building for a
long time, and its rehabilitation, even helps against uncompromising events.
Keywords: Nanotechnology, Nano-Materials, Glass, hydrophobic, hydrophilic,
coating, nanoparticles.
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AFGANİSTAN KADINLARININ SİYASAL KATILIMI VE BARIŞ
SAĞLAMASINDAKİ ROL
Kaywana Amini
Faryab Uniiversity
Özet
Kadınlar toplumun tüm boyutlarında, özellikle de Afganistan insani hayat süreclerinde
önemli bir konum sergilemektedirler. Afganistan’daki gündeme gelen boyutlardan biri
kadınların siysal katılımı ve barış sürecindeki rolüdür. Bu nedenle bu çalışmanın ana konusu
ise; Afgan Kadınlarının Siyasal Katılım Hakkı ve Barış Saglamasındaki Rol olarak
geçmektedir. Ancak, Afgan kadınlarının siyasel ve barış süreclerınde katılımın ve bu
süreclerin etkileyen farklı engel olan faktörlerin belirlemek ve buna karşı, çıkış yoları sunmak
da bu çalışmanın temel amacını oluştırmaktadır. Çünkü, siyasal katılım ve barış gibi
süreclerin sağlanmamasına karşı bazı olumsuz faktörler yani: psikolojik, sosyo-ekonomik,
siyasi, etnik vb. sorunlar bulunmaktadır. Buna rağmen ülkenin Anayasası, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası belgelere göre, tüm bireyler için yani kadın ve erkek
eşit bir şekilde, siyasal katılım ve barışı saglamak gibi haklara sahip oldukları açıktır.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Kadın, Siyasal Katılım, Barış ve Anayasa.
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IMPORTANCE OF EARLY INTERVENTIONS FOR CHILDREN WITH
NEURODEVELOPMENT DISORDERS
Saleha Bibi
Col. Dr Abdur Rashid
Misbah Waqar
Army Specıal Educatıon Academy, Rawalpındı
Abstract
An increasing body of empirical evidence suggests that early intervention has positive
outcomes for parents of children with neurodevelopmental disabilities (Guralnick 2017).
Early intervention leads to an increase in developmental, social and functional outcomes for
children (Dunst 2007; Guralnick 2017). Furthermore, there are numerous psychosocial
benefits for parents, including an increase in parental empowerment, a decrease in parental
stress and the improvement of parental self-efficacy (PSE) levels (Barlow, Coren & StewartBrown 2002). Consequently, lack of access to early intervention has been proposed as one
explanation for why low- and middle-income (LAMI) countries have fallen short of
effectively addressing Millennium Development Goals relating to child health (Samuels,
Slemming & Balton 2012). In addition, many LAMI countries lack sufficiently skilled health
practitioners to initiate and sustain such early interventions (Einfeld et al. 2012; Samuels et
al. 2012). An increasing body of empirical evidence suggests that early intervention has
positive outcomes for parents of children with neurodevelopmental disabilities. Parental selfefficacy has been used as an outcome measure in some empirical studies; however, there is a
lack of evidence of the impact of parent training programmes on parenting self-efficacy
beliefs.
Keywords: Early Interventions: Empirical Evidence; Children
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EFFECTS OF P/AS SUBSTITUTION ON STRUCTURE AND ELECTRICAL
PROPERTIES OF SODIUM DIPHOSPHATE-BASED MATERIALS
Riadh MARZOUKI a,b,c, Mohamed Faouzi ZID b
a
Chemistry Department, College of Science, King Khalid University, Abha 61413,
Saudi Arabia.
b
Laboratory of Materials, Crystal Chemistry and Applied Thermodynamics,
LR15ES01, Faculty of Sciences of Tunis, University of Tunis El Manar, 2092, Tunisia.
c
Chemistry Department, Faculty of Sciences of Sfax, University of Sfax, 3038, Tunisia
Abstract
Actually, Lithium oxides are the most compounds used in the manufacture of
rechargeable batteries. In addition to the pollution reasons in prospecting for lithium, the
latter is more expensive and less findable in the earth's layer compared to sodium which is
found in mineral salts. It is therefore obvious to look for other alternative materials which can
replace lithium oxides materials.
In this context, the exploration and investigation of sodium and transition metal
phosphates and arsenates have a promising field for various applications: electrical,
piezoelectric, ferroelectric, magnetic, catalytic [1-3] processes. In addition, given their
remarkable structural richness, in particular the olivine structure [4] and the Sodium Super
Ionic Conductor (NaSICON) structure [5], these materials show several interesting physical
properties, in particular the ionic conduction and ion exchange [4-5]. These physicochemical
properties are linked on the one hand to their structural riches and on the other hand to the
degree of openness of their anionic frameworks, which can be dense, open or even
microporous. Therefore, the investigation of this family of materials requires a good
correlation between crystal structure and electrical properties, taking into account factors
influencing the electrical conductivity such as porosity and the temperature range of stability
of the crystal structure of the sample. In this work, the investigation of new sodium transition
metals (Cu and Co) diphosphate-diarsenates will be treated. The effects of the P/As
substitution on structure, thermal stability and electrical properties on the Na2CoP2O7 and
Na2CuP2O7 parents’ materials will be discussed. The properties of our materials will be
compared to other ion-conducting materials, especially electrical properties.
Keywords: Li-ion batteries, Na-ion batteries, Structure, Thermal stability, Electrical
properties.

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

116

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
RADIONUCLIDES IN FISH SAMPLES FROM THE OIL-PRODUCING AREAS OF
SOUTH AFRICA AND THEIR DOSE ASSESSMENTS
Abiola Olawale Ilori1, Naven Chetty2* & Bamise Adeleye3
1,2,3
School of Chemistry and Physics, Discipline of Physics, University of KwaZulu–
Natal, Pietermaritzburg Campus, South Africa.
Abstract
This study was conducted to estimate natural radionuclide contents in twenty-four fish
samples collected from rivers of South Africa's oil-rich and non-oil-rich areas. Also, the
radiological analysis was performed to assess the effect of radiation on the population that
consumed these fish. A high-resolution Hyper Pure Germanium (HPGe) detector was used to
conduct the gamma-ray measurements. The mean activity concentrations for the selected fish
samples from the examined areas for 238U, 232Th and 40K ranged from (8.60 ± 2.97), (4.26 ±
1.18), (105.66 ± 47.77) 𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 for the Bree; (8.06 ± 3.64), (4.84 ± 2.00), (126.88 ± 47.30)
𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 for Klein-Brak; (8.30 ± 3.64), (3.48 ± 1.44), (90.42 ± 29.35) 𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 for Bakens
and (6.48 ± 2.05), (5.26 ± 1.79), (78.38 ± 20.55) 𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 for uMngeni rivers. The annual
effective ingestion dose ranged from 0.050 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Argyrosomus japonicas) to 0.100
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Lichia amia) for the Bree; 0.033 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Pomadasys commersonnii) to 0.118
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Pomatomus saltatrix) for Klein-Brak; 0.034 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Enteromius pallidus) to
0.090 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Anguilla marmorata) for Bakens and 0.046 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Anguilla marmorata)
to 0.082 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 (Hypseleotris cyprinoides) for uMngeni river respectively. Also, the
estimated values for the annual equivalent dose of gonads, bone marrow and bone surface
cells due to ingestion of fish samples ranged from 58.77 to 127.27 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 for Bree; 42.14
to 125.94 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 for Klein-Brak; 39.34 to 84.97 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 for Bakens and 54.54 to 71.97
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑦𝑦 −1 for uMngeni rivers (control) respectively. The activity concentrations and
radiological dose estimates reported for the studied areas were within the values
recommended by the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation. Hence, the result of the activity concentrations in the selected fish samples at the
time of this study does not pose a radiological risk. The results could also be used as
reference data for radioactivity pollution in the study area.
Keywords: dose assessments, fish samples, NORMs, oil, radioactivity, radionuclides.
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE EFFECT OF OIL AND NON-OIL
REVENUES ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA
Ilori, Folusho Olayemi1* & Akinwunmi, Adeboye Ph.D2
1
Department of Accounting, Achievers University, P. M. B. 1030, Owo, Ondo State,
Nigeria
2
Department of Banking and Finance, Achievers University, P. M. B. 1030, Owo, Ondo
State, Nigeria
Abstract
Revenue generation as the funding source for Nigeria's development activities had been
challenging mainly due to mismanagement of funds by the government, tax avoidance,
corrupt practices and owing to COVID-19 pandemic global crude oil prices decline. The
challenges make Nigeria's federal government over-dependent on oil-generated revenues to
experience several setbacks in achieving its development goals. However, for the last decade,
the government has also diversified the economy and focus on the non-oil area. Thus, this
study examined the effects of generating oil and non-oil revenues on Nigeria's economic
development from 1989 through 2018 using secondary data extracted the statistical bulletin
of the Central Bank of Nigeria. The study employed the model for analytical co-integration
and error correction. Similar analytical processes were applied to the multivariate data on
components of oil and non-oil revenue, exchange rates, and real gross domestic products.
Results generated indicated that the oil revenue harms real gross domestic products in
Nigeria, but this is the same with effects reported from non-oil revenue. Nonetheless, the
exchange rate in Nigeria gives a positive sign and statistical significance for real gross
domestic products. Consequently, the study concludes that the continuing decline in global
crude oil prices, resistance from insurgents in Nigeria's oil-producing area, the profligate
expenditure of the Nigerian government, the global COVID-19 health pandemic, among
other factors, are harming the economic development of Nigeria.
Keywords: Development, economic, non-oil revenue, oil revenue, taxation.
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EVIDENCE BASED BEHAVIORAL MANAGEMENT FOR CHILDREN AND
ADOLESCENTS: A SYSTEMATIC REVIEW
Saleha Bibi
Col. Dr Abdur Rashid
Misbah Waqar
Army Specıal Educatıon Academy, Rawalpındı
Abstract
Behavioral management services for children and adolescents are important
components of the mental health service system. Behavioral management is a direct service
designed to help develop or maintain prosocial behaviors in the home, school, or community.
This review examined evidence for the effectiveness of family-centered, school-based, and
integrated interventions. Literature reviews and individual studies published in peered
reviewed articles were identified. Authors chose from three levels of evidence (high,
moderate, and low) based on benchmarks for the number of studies and quality of their
methodology. They also described the evidence of service effectiveness. The level of
evidence for behavioral management was rated as high because of the number of welldesigned randomized controlled trials across settings, particularly for family-centered and
integrated family- and school-based interventions. Results for the effectiveness of behavioral
management interventions were strong, depending on the type of intervention and mode of
implementation. Evidence for school-based interventions as an isolated service was mixed,
partly because complexities of evaluating group interventions in schools resulted in
somewhat less rigor. Behavioral management services should be considered for inclusion in
covered plans. Further research addressing the mechanisms of effect and specific populations,
particularly at the school level, will assist in bolstering the evidence base for this important
category of clinical intervention. Interventions designed to address problem behavior and
increase prosocial behavior are important for children and adolescents and for families,
teachers, school officials, community members, and policy makers. This article provides an
assessment of behavioral management interventions for children and adolescents who have
behavior problems.
Keywords: Evidence, Children, Adolescence.
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PRETEND PLAY AS A TOOL FOR SOCIAL DEVELOPMENT DURING VIRTUAL
LEARNING OF YOUNG CHILDREN
Tamanna Saxena
Amity Institute of Psychology and Allied Sciences, Assistant Professor, Amity
University, Uttar Pradesh, Noida, India
Abstract
Play has an inherent importance in the life of children. It is a necessary aspect of their
developmental span that can never be overlooked. During any adverse situation or a situation
of uncertainty, Play comes to the rescue of a young child. Pretend play is a universal behavior
that has been studied extensively over the years. Various studies have been undertaken
previously that account for the importance of the same. A research undertaken by Russ and
Wallace (2013), contended that many cognitive abilities and affective processes important in
creativity also occur in pretend play and that pretend play in childhood affects the
development of creativity in adulthood. The present paper presents an overview of the
existing knowledge in the area of Pretend Play and its utilization during virtual learning of
young children. Approx 50 published research papers, articles, case studies etc that studied an
interface between Pretend Play and Virtual Learning amongst children were identified and
studied. Metanalysis of the existing studies was undertaken. The review of the existing
knowledge in the area substantiates the importance of Pretend Play as a tool for Social
Development.
Keywords: Play, Pretend Play, Social Development, Virtual Learning
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ACCOMMODATING TWICE-EXCEPTIONAL LEARNER: A CASE STUDY
Mira M. Alameddine
College of Arts and Sciences
Languages and Liberal Arts Department
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Abstract
Inclusive classrooms are those that accommodate for all special need learners- those
with learning disability/ies (LD) or those who are gifted (GL). In the 1997 curriculum
reformation, Lebanon officially recognized one type of these learners-the LD. This
recognition gave the LD community the well-deserved help and the ability of being included
in regular classroom settings but nothing was done for the GL. In recent years, an interest in
GL emerged in Lebanon. Few attempts, by some private schools, to accommodate for GL
occurred. However, these attempts did not include catering for twice-exceptional learners
(2e): those who are gifted and have at least one learning disability. These 2e learners
experience unique challenges that most schools and teachers are not equipped to tackle. This
fact can cause these learners to experience anxiety, depression, low self-esteem and even
behavioural problems. This paper presents the plan developed for my 2e learner (Logan)
which addressed his interests. Logan was gifted in math, particularly numerical math, and had
learning difficulties in reading and writing. Being as such, I prepared projects for Logan that
utilized math skills through language arts. The projects helped Logan develop his talent in
math while working on improving his writing skills.
Keywords: Inclusive Class, Gifted Learner, Learning Disability, Lebanon, Twiceexceptional
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ARMED CONFLICT AND CHILDREN LIVES
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Student, Standard-VIII
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Abstract
Children have, of course, always been caught up in warfare. They usually have little
choice but to experience, at minimum, the same horrors as their parents—as casualties or
even combatants. The tragic reflection of armed conflict on children brought the notice of
United Nations. The UN report 2016 indicates that, children across globe are still being
tortured, maimed and killed, recruited by armed groups and exposed to numerous threats and
“children suffer through a living hell”. Research evidence of United Nations Children's Fund
(UNICEF), over 2 million children have been killed by conflict over the last decade; and over
300,000 child soldiers operating in 30 different conflicts across the globe. Hence, children
worldwide are affected by armed conflict. As long as humanity continues to rely on violence
to resolve conflicts, the world will enjoy neither peace nor security, and the society will
continually suffer trauma and fear. War destroys the beauty of children's lives, by destroying
their sweet homes, splintering them from their parents, and social buddies. Children are
forced to get associated with a state or non-state armed forces. In the age during which
children should hold pencils, are given with weapons to fight. Children are used instead of
deadly artillery, they are easier to be threatened and they do what they have been told to and
do not demand salaries, so they are used in military. Children across globe get affected with
death, physical & psychological trauma, displacement, inadequate and unsafe living
conditions, environmental hazards, separation from family, and education as well. In this
regard gross social awareness and governance systems should take proactive measures in
eliminating this practice from the society.
Keywords: Warfare, Conflicts, Trauma
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NIGERIA: EXAMINING THE IMPACT OF CHILD LABOUR IN THE FEDERAL
CAPITAL TERRITORY
Olagookun Emiola Olawale
University of Lagos, Faculty of Social Science ,Department of Sociology, Lagos
Nigeria
Abstract
In Nigeria there are children prone to deprivation through a system of education. This is
a system of Islamic education practiced in Northern part of Nigeria. The word “Almajiri” is
derived from Arabic “Al Muhajirun”, an emigrant” it usually refers to a man who migrate
from his home to a popular teacher in the quest for Islamic knowledge. As at 2014, the
number of Almajiri in Northern Nigeria was part at 9.5 million, or 72 percent of the country
is 13.2 million out of school children. The study was conducted in Gwagwalada Local
Government Abuja, aimed at identifying the psychological effects of the system on child’s
development and the social effects on child’s development. A descriptive design was used for
the study. Data was obtained from the children using structured questionnaire. The data was
presented and analyzed with descriptive statistics. Hypothesis formulated and tested using
chi-square. The funding of the research showed the children are affected psychologically and
socially due to lack of proper feeding and security, loneliness, feeling of anger, exposure to
dangers, and the negligence by the society among others. The paper recommends that
community health workers, psychologists, sociologists, and most importantly government
should be in the front of taking care of the almajiri system and be reformed.
Recommendations were made to the families, communities and non-governmental
organization’s on how to improve the system.
Keywords: Nigeria, Government, Child, Labour, Education, Abuja.
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NIGERIA: A LOOK INTO THE PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF ALMAJIRI
CHILD’S DEVELOPMENT IN GWAGWALADA AREA, ABUJA
Opaade Babatunde Suliaman
University of Lagos Nigeria, Faculty of Social Science, Department of Sociology,
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Abstract
This study takes a look into the extent with which child labour has negatively impacted
the social relationship and moral conducts of the children.It equally determines the socioeconomic effects of child labour. It draws attention and offers possible and valuable
suggestions aimed at finding a lasting solution to the problem which has eaten deep into the
fabric of the society.
Methods: The population of the paper consists of randomly selected Nigerians in the
street of Abuja.It involved male and female child hawkers,cross-sectional survey design was
employed through purposive sampling technique in choosing the sample size of two hundred
(200) respondents.
In-Depth interviews (IDIs) and validated structured questionnaires served as the
instruments for the data collection respectively. The hypothesis were tested utilizing chisquare at a predetermined. We analyzed the quantitative data with the aid of the SPSS –
Version 20.
Results: The results showed, among others, that child labour impacted negatively on
social implications and physical consequences on the children’s moral conducts and their
health status in the area.
Conclusion: The research, concluded that the Nigerian government as a matter of
urgency should embark on sustained enlightenment campaign through the religious
institutions and the media on the negative impacts of child labour. The child right act
instrument and its implementation should be strengthened so as to curb child labour in the
federal capital territory.
Keywords: Nigeria, Alamajiri, Child, Abuja, Labour Gwagwalada
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NON-VERBAL CREATIVITY OF INTELLECTUALLY CHALLENGED STUDENTS
WITH RESPECT TO AGE
BY AAZRA NUH, Assistant Professor in Education, DDE, RABINDRA
BHARATI UNIVERSITY, KOLKATA,INDIA
DR. AMALENDU PAUL , Associate Professor in Education, DIAMOND
HARBOUR WOMEN’S UNIVERSITY, WEST BENGAL, India
Abstract
Our society comprises individuals with unique and diverse strengths and weaknesses.
Yet, when it comes to individuals with intellectual challenges, many, including several
parents of such individuals ,in our society, especially in Indian society, harbour the notion
that intellectually challenged individuals are nothing but burden for the society. They think
that these challenged individuals can never become contributing and productive members, for
they lack intelligence and creativity due to insufficient vocabulary to express themselves.
Such a notion has been proved to be erroneous by Howard Gardner's Theory of Multiple
Intelligences (1983). Again , Silver (2007) has revealed that children with intellectual
challenges often show non-verbal creativity ( creativity free from language influences)
through their drawings.
In the present study the investigators made an attempt to study non-verbal creativity of
Intellectually Challenged Students with respect to age. Total 40 school going children with
intellectual challenges from two special schools in Kolkata region (India) were selected by
convenient sampling technique. In this study, 'Non-Verbal Test of Creative
Thinking'(NVTCT-M), developed by Dr. Baqer Mehdi, was used. The data were analysed
with the help of 'T-test' and ANOVA through SPSS-20. The study revealed that age has no
significant impact on total non- verbal creativity, elaboration and originality of students with
intellectual challenges. It is expected that this study, though small, would make some
significant contribution in the field of education.
Keywords: Intellectually Challenged Students, Non-Verbal Creativity

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

125

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
NOODLE ADVERTISEMENTS, HEALTH AND EATING HABITS OF CHILDREN
Fıisayo Temitope Imoleayo
University of Ibadan, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Ibadan, Oyo
State Nigeria
Abstract
Advertisement companies focus on children to promote their food products and have
converted children to consumers. Noodles are one of the hot sales among children and are
highly advertised. Noodles come under junk food,but very few parents realize the fact or care
to abide with the importance of balanced diet.
Method- To study this problem a survey was carried out in Abuja district among 300
children between the age group of 7-15 years.
Results - Majority of the surveyed children were noodle consumers and were highly
influenced by advertisement. It is found that children of this age group easily believe the
contents in the advertisement and buy a particular brand due to its amazing taste. Noodles are
relished by these children as a tasty and fun eating snack.
Conclusion - We look into the severe digestive problem, growing incidence of cases of
children suffering from constipation,obesity, vomiting, nausea, abdominal pain, high content
of chemical and proper labelling on the part of producers.
Keywords: Advertisements,Noodle, Children,Food, Ibadan
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EDUCATION AND CHILD
Seema Sadiq, Assistant Professor ,M.A. Beg. Girls P.G.College , Anjanshaheed,
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Abstract
Mahatma Gandhi has rightly said about education :
“ By Education I mean an all around development drawing out of the best in child –
man, body, mind and spirit .”
Education enables individuals to express their views efficiently . Educated persons can
explain their opinions in a clear and sophisticated manner . People become more mature and
responsible person with the help of education . Education is the ray of light in the darkness .
It certainly is a hope for a good life . It is necessary in every stage of a child's development .
When a child born he gets education from his mother . So , there are lots of types of
education like Formal Education , Informal Education and Nonformal Education .
Education is the continuous process which starts from child’s birth . Sophistication enters
the life of educated people . Above all, education teaches the value of discipline to
individuals . Education makes an individual a better user of technology . It certainly provides
the technical skills necessary for using technology . Hence, without education it would
probably be difficult to handle modern machines ,It helps for improvement of better
communication . It not only improves but also refines the speech of a person . Above all ,
education is extremely important for employment. It certainly is a great opportunity to make
a decent living . This is due to the skills of a high paying job that education provides .
Uneducated people are probably at a huge disadvantage when it comes to job . It seems like
many poor people improve their lives with the help of education . It also helps in spreading
knowledge in society . Overall we can say that Education is very important for a child not
only for economic development but physical, mental, psychological, emotional, and
sociological development . This paper discusses about the importance of education for the
development of a child . Without education a child is like a dead person .
Keywords: Education, Formal Education, Informal education, Nonformal Education

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

127

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
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Abstract
Food is one of the basic necessities of all human being without which one cannot
survive. Hunger and Food Insecurity are the major problems in India as millions of Indians
experiencing some level of food insecurity. Children, women and old people are less likely to
get proper nutritious food to meet their dietary needs for their development. Half of the
country’s women suffer from anemia and under-nourishment that result in mortality. Every
man, woman and child have the right to adequate food but in so many cases women and
children are less represented as compared to man due to denial of basic human rights. Poor
nutrition has a great negative impact on women as compared to men. This is because it
impacts not only their own health, but also to the health of their children. If malnourished
mother gives birth to a baby then there are chances that such baby will take birth with low
birth weights (LBW). The children of malnourished women have poor physical and mental
growth, less immune system, high risk of disease and infection that likely to die in childhood
only. Nutrient deficiencies, such as iron deficiency, are known to impair learning and cause
decreased productivity in school-age children, and maternal depressive disorders.
Keywords: Hunger, Food Insecurity, Under-Nutrition, Underweight, Children.
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QUALITY OF RESEARCH ARTICLE WRITING HAS HIGH QUALITY IMPACT
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K.R.Padma, K.R.Don
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Sri Padmavati Mahila
VisvaVidyalayam (Women’s) University, Tirupati, AP.
Reader, Department of Oral Pathology, Saveetha Dental College, Saveetha Institute of
Medical and Technical Sciences, Saveetha University, Velappanchavadi, Chennai, Tamil
Nadu, India.
Abstract
In most of the medical sciences and other related life sciences, the significance of
review articles acquaintance has been rising. The beginning of any article writing perceive
with title and later abstract of the study. The abstract is a miniature way of description of the
entire paper. Any researchers before taking up the statement of problem have to read several
abstracts to update their knowledge and generate guidelines about the relevant topic of their
study interest. Nevertheless for comprehension on their related theme, they frequently use
reviews as a starting point. The foremost purpose of writing a review is to generate a
decipherable production of the top most resources available in the literature for an imperative
research question and its problem of statement or else a present area of research. The authors
have to publish the review article in a journal which is most valued so that it can be read far
and wide and later cited by various others for foster research. The index of quality of writing
is based on the Impact factor (IF). It is being most significantly employed not only for
ranking and estimating the journals value but also for the purpose of judging the academic
performance of the author and the quality of extent to which an individual author approaches
for publication. In comprehension, our review article emphasizing that while writing a
review, the best method is to distinctively focus on our fixed ideas, to use an apt procedure
and critical approach to the literature and finally to express our theme of findings in an
elegant and attractive way.
Keywords: Medical sciences, Article writing, Publication, Impact Factor, Research
problem.
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON INSULIN THERAPY ON DIABETICS’
PATIENTS’ QUALITY OF LIFE IN TERTIARY HEALTH CARE FACILITIES IN
JIGAWA STATE
Kamilu Abdullahi.1, Sani Dalhat Khalid2, Sani Muhammad Sani2, Murtala Hassan
Hassan3, Ibrahim Abdullahi Haruna3
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2
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Abstract
The study was undertaken to determine the effect of Health education on Diabetes
mellitus patients’ quality of life in tertiary health care facilities in Jigawa state. constantly
changes a patient’s life. Patient’s self-care, consisting of daily insulin injections or oral antidiabetic agents, self-monitoring of blood glucose and diabetic diet has an impact on quality of
life (QOL) and to manage DM using Insulin the patient is required to make some
fundamental changes in behavior to improve their diabetes condition and QOL. The
objectives of the study is to determine the medical history of diabetics patients in the study
and control group. And also determine the effect of pre and post intervention diabetics
patient’s quality of life for in both the control and study group in tertiary health care
facilities, Jigawa state. A quasi-experimental design with a pre- and post-intervention
component was employed for the study to find out the effect of health education on insulin
therapy on diabetics’ patients’ quality of life. In conclusion; There is no any significant
differences 0.607 (p>0.05) in the quality of diabetic patients’ life before intervention. After
intervention it was still observed that there is a remarkable improvement in the quality of life
of the study group from 25(26.6%) to 87(92.6%) was recorded with higher quality for life
before and after the intervention. The health education was effective in improving the quality
of life of diabetic patients.it was recommended that Healthcare professional should
adapt/adopt health content and plan used in the study to permit active participation of diabetic
patients in teaching-learning processes. Healthcare workers at the diabetic clinics should
provide mass or individual health education especially during follow-up. Hospital policy
should make it compulsory for any diabetic clinic day, health education session must to be
organized by the healthcare workers.
Keywords: Health Education, Insulin Therapy, Diabetics, Patients’ Quality

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

130

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
EYE STRAIN AMONG DIGITAL DEVICE USERS: AN APPRAISAL
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Nasidi
Ahmadu Bello University, Zaria
Bayero University, Kano
Abstract
Eye strain is a constant used by individuals to define a group of elusive symptoms
associated or connected to the eyes' use. Eye strain arises when the eyes get exhausted from
deep use, such as driving for an extended period, reading, or working from a computer
screen. Eye strain is a widely spreading but largely unknown epidemic among digital device
users nowadays; many people spent many hours on screen. This paper seeks to examine the
digital eye strain by analyzing the classic definition of digital eye strain, prevalence,
pathological process, contributing factor, primary symptoms, preventive and treatment
strategies, and implication to nursing practice. The researchers conclude that eye strain is
omnipresent among digital users as computers and smartphone use become common; many
people are experiencing eye strain. The study recommended more empirical research on the
area as the epidemic spread every day.
Keywords: Eye Strain, Digital Devices, Digital Users, Epidemic
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Abstract
The apparel industry of Bangladesh has a significant role to play in the country's
economic growth. In the meantime, the 'Made in Bangladesh' tag gave the country glory and
made it an internationally renowned brand. However, the traditional system of manufacturing
is not coping up with the increasing demand of the apparel industry, therefore, automation in
this sector can be very helpful. It has been noticed that the annual labor cost and the
requirement of manpower reduce 64% and 75% respectively due to automation in the marker
section. Moreover, though power, machine, and maintenance costs increase because of
manufacturing automation in the cutting section, labor cost, processing time and manpower
requirement decrease notably. In terms of the sewing section, manufacturing automation not
only reduces manpower requirement, labor cost, and processing time but also noticeably
decreases power cost and power consumption, while increased machine quantity. Likewise,
power cost, power consumption, processing time, labor cost, and manpower requirement
decline remarkably owing to automation in the finishing section. Furthermore, due to
automation, the processing time of the sewing fall by almost 80%. Meanwhile, automation in
the apparel industry reduces operation costs more than one fourth in comparison to the
traditional machining process, and at the same time, it generates comparatively more revenue.
In addition, in spite of the higher amount of machinery cost, construction and land costs
reduce up to 14% owing to automation.
Keywords: Manufacturing, automation, apparel industry, cost, time, revenue
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GENERAL OVERVIEW OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY.
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Abstract
"The blockchain is an incorruptible digital ledger of economic transactions that can be
programmed to record not just financial transactions but virtually everything of value.”
A blockchain is, in the simplest of terms, a time-stamped series of immutable record of
data that is managed by cluster of computers not owned by any single entity. Each of these
blocks of data (i.e. block) are secured and bound to each other using cryptographic principles
(i.e. chain).
So, what is so special about it and why are we saying that it has industry disrupting
capabilities? The blockchain network has no central authority — it is the very definition of a
democratized system. Since it is a shared and immutable ledger, the information in it is open
for anyone and everyone to see. Hence, anything that is built on the blockchain is by its very
nature transparent and everyone involved is accountable for their actions.
The blockchain is a simple yet ingenious way of passing information from A to B in a
fully automated and safe manner. One party to a transaction initiates the process by creating a
block. This block is verified by thousands, perhaps millions of computers distributed around
the net. The verified block is added to a chain, which is stored across the net, creating not just
a unique record, but a unique record with a unique history. Falsifying a single record would
mean falsifying the entire chain in millions of instances. That is virtually impossible. Bitcoin
uses this model for monetary transactions, but it can be deployed in many others ways.
Keywords: Blockchain technology and its basic principles, security issues of the
blockchaintechnology, types of attacks on blockchain technology, applications of the
blockchain technology
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XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ EMƏNİLƏRİN ŞƏRQİ
ANADOLUYA VƏ QƏRBİ AZƏRBYCANA ƏRAZİ İDDİALARI
Zamin Əliyev
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Hulasa
Ermənilər öz ərazi iddialarını müxtəlif uydurma terminlərlə ört-basdır etmişlər.
Osmanlı Türkiyəsində Şərqi Anadoluya ərazi iddiaları üçün “Qərbi və Cənubi Ermənistan”
anlayışından istifadə edən ermənilər burada iflasa uğrayandan, ağır məğlubiyyətə düçar
olandan sonra üzlərini Qafqaza, xüsusən Azərbaycan torpaqları hesabına “Şərqi Ermənistan”
(“Rusiya və ya Qafqaz Ermənistanı”) “yaratmağa” girişdilər. “250-300 il öncə uydurulan
“Şərqi Ermənistan” termini Türkiyənin Anadoluda və Azərbaycanın Qafqazda olan
ərazilərinin guya əsl qədim adı kimi təqdim edilir. Erməni millətçiləri mənbələri
saxtalaşdıraraq “Şərqi Ermənistan” anlamını bir ideoloji silaha çevirib, türk-müsəlman
əhalisinə qarşı törədilən etnik təmizləmələrə və cinayətlərə haqq qazandırmağa, həmçinin
Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı irəli sürdüyü ərazi iddialarını əsaslandırmağa
çalışırlar. Onlar Türkiyədəki ərazi iddiallarını uydurma “Qərbi və Cənubi Ermənistan”,
“Kilikiya Ermənistanı” anlayışları ilə ifadə edirlər. “Erməni siyasətçilərinin kütləvi
informasiya vasitələri səhifələrində əksini tapmış, bir çox erməni alimlərinin çıxışlarında teztez “Şərqi Ermənistan” terminini eşitmək olar. Bu termin hazırkı Ermənistan Respublikası
(Qərbi Azərbaycan, İrəvan xanlığı ərazisində yaradılan-Z.Ə) və əzəli, qədim Azərbaycan
torpaqları Naxçıvan, Qarabağ və digər rayonların ərazilərini bildirmək üçün işlədilir. Belə
təlqin edilir ki, guya 20 hissədən, o cümlədən “Şərqi Ermənistandan-yalnız Türkiyə
ərazilərinin deyil, Azərbaycanın da böyük ərazilərinin daxil olduğu ərazilərdən ibarət “Böyük
Ermənistan” mövcud olmuşdur. Lakin “Şərqi Ermənistan” Avropa və Rusiya imperiyaları
tərəfindən ermənilərin Osmanlı Türkiyəsinə, Qacarlar İran imperiyasına və Azərbaycan
İrəvan xanlığına qarşı ərazi iddialarını əsaslandırmaq üçün tətbiq edilən şərti (uydurma)
termindir. Buna görə də erməni və digər mənbələrin guya erkən orta əsrlərdə mövcud olması
haqqında fikirlər tamamilə yalnış və əsassızdır.
Açar sözlər: İşğal, deportasiya, ərazi iddiaları, Birinci Dünya müharibəsi

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

134

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
HYDROLOGICAL PROBLEMS OF AZERBAIJAN IN THE CAUCASUS REGION
Yegana Bakhshiyeva
Research fellow at the Institute of Caucasus Studies of
Azerbaijan National Academy of Science
Abstract
The unequal distribution of water resources in the South Caucasus has created major
problems for the region's environmental security. The Republic of Azerbaijan is the most
dependent on transboundary waters in the region, as well as the most sensitive in terms of
drinking water supply. The purpose of the article is to draw attention to the current situation
with water resources in Azerbaijan and to study the factors that violate the right of the
population to a healthy lifestyle and current opportunities of Azerbaijan hydro-policy in the
region.
Keywords: hydro-policy, littoral states, contaminated Kur-Aras basin, ecological
environment, World Water Council.
KAFKASYA BÖLGESINDEKI AZERBAYCAN'IN HIDROLOJIK SORUNLARI
Özet
Güney Kafkasya'daki su kaynaklarının eşitsiz dağılımı, bölgenin çevre güvenliği için
büyük sorunlar yaratmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti, bölgedeki sınıraşan sulara en bağımlı
olduğu kadar içme suyu temini açısından da en hassas olanıdır. Makalenin amacı
Azerbaycan'daki su kaynakları ile ilgili mevcut duruma dikkat çekmek ve nüfusun sağlıklı bir
yaşam tarzı hakkını ve bölgedeki Azerbaycan hidro-politikasının mevcut fırsatlarını ihlal eden
faktörleri incelemektir.
Anahtar kelimeler: hidro-politika, kıyı devletleri, kirli Kur-Aras havzası, ekolojik
çevre, Dünya Su Konseyi.
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CEYRANÇÖLDƏ İLK YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİ
Musa MURSAQULİYEV
“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru,
Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri
Səadət ƏLİYEVA
Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
“Avey” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru,
Azərbaycan Respublikası, Qazax şəhəri
Özet
Azərbaycan ilk insanların yaşayış məskənlərindən biridir. Burada ilkin yaşayışın izləri
daş dövrünə qədər gedib çatır. Gəncə-Qazax düzənliyində, Kür çayının sağ və sol sahillərində
hasarlı, açıq və qapalı yaşayış düşərgələri mövcud olmuşdur. Kürün sağ sahili boyunca qapalı
yaşayış düşərgələri, sol sahili boyunca isə açıq yaşayış düşərgələri mövcud idi. Qazaxda
yerləşən Damcılı mağarası, Ağstafa rayonunun ərazisində mövcud olan Ceyrançöl ərazisi,
Fizuli rayonunda yerləşən Azıx mağarası ilkin yaşayış məskənləri daha qədim tarixə malikdir.
Ceyrançöl Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində yerləşir və ərazisi Ağstafa rayonunun
böyük bir hissəsini əhatə edir. Ceyrançöl ərazisindəki düşərgələr əsasən düzənlikdə yerləşən
açıq tipli yaşayış düşərgələrdir. Ceyrançöldə aşkar olunan abidələr sayca çoxluq təşkil etməsə
də, dövr baxımından daş dövrünə - Paleolitə qədər gedib çıxır. Ceyrançöldən Ağgölün
( Candargölün) şimalından Ellər oyuğu və Xanabad dərəsi boyunadək ərazidə çox qədim
heyvanat qalıqları aşkar edilmişdir. Hələlik Ceyrançöldə ən qədim (orta aşel) düşərgə
Qaradüz abidəsidir. Bu yaşayış yeri Qatardağ silsiləsinin cənub ətəyində, Ağgöldən şimala
hündür terras üzərində yerləşir. Ceyrançöl ərazisində ikinci yaşayış abidəsi Sarıburundur. Bu
yaşayış yeri Ağgöldən şərqə vaxtilə Kür çayının deltası olmuş tirə ətəyində yerləşir. Burada
tapılan materiallar içərisində levauma xarakterli dairəvi və ikiqütblü mizlər çoxluq təşkil edir.
Burada da haşero, çopper tipli alətlər nəzərə çarpır. Ceyrançölün yaşayış düşərgələri
içərisində Qarabığ yaşayış yeri (qədim mustye) xüsusilə fərqlənir. Geomorfoqların fikrincə
burada alt paleolit abidələri Abşeron-Bakı terrasları üzərində salınmışdır. Azərbaycanın Qərb
bölgəsində rast gəlinən əsas arxeoloji abidələr kurqanlardır. Onlar əsasən eneolit və tunc
dövrünə aid edilir. Bu kurqanlara Ceyrançöldə, Kür çayının sol sahilində daha çox rast gəlinir.
Beləliklə, çöl şəraitində aşkarlanan bütün abidələrə elmi yanaşılmış, tədqiq edilmişdir. Çünki,
bu abidələrimiz qədim daş dövründən başlamış, yeni dövrün əvvəllərinə qədər tarixi
keçmişimizi əks etdirir.
Açarsözlər: Ceyrançöl, Orta aşel, Qaradüz
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ELLİPTİK TİP TƏNLİK ÜÇÜN STEKLOV MƏNADA SƏRHƏD MƏSƏLƏSİ
Ramin Zeynalov
AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnistitutu, böyük elmi işçi
Nurlan Huseynzade
Qərbi Kaspi Universiteti, magistr
Xülasə
Riyazi fizikanın əhatə etdiyi etdiyi məsələlər təbiətdə baş verən müxtəlif fiziki
proseslərin öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır. Bu proseslərə hidrodinamika, elektrodinamika,
elastiklik nəzəriyyəsi və s. sahələrdə baş verən prosesləri aid etmək olar. Bu zaman meydana
gələn riyazi məsələlər riyazi fizikanın əsasını təşkil edir. Belə ki, riyazi fizikada məsələnin
qoyuluşu fiziki problemin öyrənilməsi ilə sıx əlaqədardır. Bunun üçün məsələnin qoyuluşuna
və alınmış nəticənin fiziki interpretasiyasına xüsusi diqqət yetirilir. Elm və texnikanın
müxtəlif sahələrinin məsələlərinin riyazi modelləri bir çox hallarda diferensial tənliklər üçün
qoyulmuş müxtəlif məsələlərin köməyi ilə həll edilir. Burada adi diferensial tənliklər
nəzəriyyəsi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin əsas xüsusiyyətləri qeyd
olunur.
Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsindən məlumdur ki, adi
diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərində sərhəd şərtlərinin sayı tənliyə daxil
olan törəmələrin yüksək tərtibinə bərabər olduğu halda, xüsusi törəməli diferensal tənliklər
üçün qoyulmuş məsələlərdə sərhəd şərtlərinin sayı tənlikdəki törəmələrin yüksək tərtibinin
yarısına bərabər olur. Ona görə də klassik riyazi fizika tənliklərində cüt tərtibli tənliklər üçün
sərhəd məsələlərinə baxılır. Bu baxımdan xüsusi törəməli tək tərtibli diferensial tənliklər
üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin araşdırılması maraq kəsb edir.
Baxılan işdə Koşi-Riman tənliyi üçün Steklov məsələsi nəzərdən keçirilir. Yuxarıda
deyilən uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün qeyri-lokal sərhəd şərtlərinə baxılır. Belə ki,
qeyri-lokal sərhəd şərtlərinin hər biri adi diferensial tənlikdə olduğu kimi xüsusi törəməli
diferensial tənlikdə də bir tətrib törəməyə uyğundur. Sərhəd şərtlərinə parametr daxil
olduğundan bu tip məsələlər Steklov məsələsi adlanır.
Açar sözlər: Steklov məsələsi, qeyri-lokal sərhəd şərti, zəruri şərt, fundamental həll.
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UÇQUN VƏ UFANTILARIN COĞRAFİ YAYILMA QANUNAUYĞUNLUĞU VƏ
LANDŞAFTLARA VURDUĞU ZİYANIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Əli Həsənov
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Xülasə
Məqalədə qeyd edilir ki, ufantı və uçqunlar qravitasion relyef forması olub, kəskin
kontinental iqlim şəraitində suxurların aşınması nəticəsində yaranır. Naxçıvan MR ərazisində
arid və denidasion relyef formaları daha çox orta dağlıq zonada yaranmışdır. Bu proseslər
daha çox arid-denudasion relyef formalarında yaranır. Muxtar respublika ərazisində uşqun və
ufantılar daha çox Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrindən ayrılmış dik, sıldırım yamaclı
ərazilərdə yayılmışdır. Uçqun və ufantıların sürüşmə səbəblərinin müəyyən edilməsi üçün
toplanmış qırıntıların dağ ətəklərinə doğru sürüşməsinin nəticələri müəyyən edilmişdir.
Sürüşmə riskinin müəyyən edilməsi üçün F=mg.Sin a disturuna əsasən onların sürüşmə
riski hesablanılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, 00-də sürüşmə riski 0-a bərabərdir. 450-də
Cos a sıxma qüvvəsi, Sin a sürüşmə qüvvəsi ilə üst-üstə düşür, uçqun və ufantı materialları
dərələrin dibinə toplanılır.
Düşmə bucağı çoxaldıqca landşaftlara dəyən ziyan da artır. Hətta belə vəziyyətdə
hərəkətə başlayan ufantı və uçqun materialları bütöv torpaq layını aşağıya sürüşdürür. Bütün
bucaqlar üzrə sürüşmə riskinin artması hesablanmış və qrafikləri tərtib
edilmişdir.Landşaftlara dəyən ziyan ufantı və uçqun materiallarının kütləsi ilə düz
mütənasibdir. İşin nəticəsi olaraq dəyən ziyanlar balla qiymətləndirilmişdir.
Tövsiyyə olunur ki, ufantı və uçqun materialları toplanan ərazılərin pasportlaşdırılması
aparılmalı, onların üzərində daim nəzarət edilməli və həmin ərazilərdə yaşayan insanlar
arasında mаariflındirmə işləri aparılmalıdır.
Açar sızlər: Uçqun, ufantı, qravitasion relyef, ağırlıq qüvvəsi, sürüşmə qüvvəsi,
landşaft, qiymətləndirmə
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AĞSU XƏLVƏTI XANƏGAHLARI: ŞIXMƏZID VƏ ŞEYX DURSUN XANƏGAHI
Dr. Fariz Xəlilli
"Orta əsr Ağsu şəhəri" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu
Özet
XIV əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ağsu şəhəri ətrafında çoxsaylı tərəkəmə obalarının
dini-ideoloji baxışlarının formalaşmasında xəlvətilik sufi məktəbinin mühüm rolu olmuşdur.
Şirvanşahlar dövlətinin himayəsi altında fəaliyyət göstərən xəlvəti mürşidləri tərəkəmə
əhalinin köç yolları üzərində xanəgahlar qurmuşlar. Ağsu çayının həm sağ, həm də sol
sahilində iki belə xanəgah vardır.
İlk xanəgah Şıxməzid xanəgahı olub, ehtimalıma əsasən xəlvəti şeyxlərindən Şeyx
İzzəddin Türkmaniyə aiddir. Şıxməzid türbəsi yerli sakinlər tərəfindən “Narlı pir”
adlandırılır. Şirvan xanlarının şəcərəsində ailənin bəzi üzvlərinin məhz Şıxməzid kəndində
“Narlı pir” qəbristanlığında dəfn edildiyi yazılır. Mənqibələrdən Şeyx İzzəddinin qəbrinin
üzərində narın bitdiyi və onun meyvələrindən, tikanlarından xəstəliklərin müalicəsində
istifadə edildiyi qeyd olunur. Tarixi mənbələrdən Şeyx İzzəddinin Əmir Teymurla görüşdüyü
də bəllidir. Şıxməzid xanəgahının qalıqları 2012-ci ildə Ağsu ekspedisiyası tərəfindən üzə
çıxarılıb. Buradakı səhəng örtüklü müsəlman qəbirləri nadir rast gəlinən qəbir tiplərindəndir.
İkinci xanəgah isə Şeyx Dursun xanəgahı olub, Əhməd Baydarın oğlu Şeyx Dursuna
məxsusdur. 2018-ci ilə qədər xanəgahın yalnız türbə hissəsi məlum idi. Bu türbənin
üzərindəki kitabəni akademik Boris Dorn və sonrakı müəlliflər görmüş və oxumuşlar.
Məlumdur ki, türbə 1457-ci ildə “şəhidgah” adı ilə tikilmişdir. 2018-ci ildə türbə YOCOCU
Asossiasiyasının italyan bərpaçıları və “Miras” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai
Birliyinin üzvlərinin könüllüyü ilə konservasiya edilmişdir. Abadlıq işləri aparılarkən
türbənin qarşısından xanəgahın digər tikililərinin iri divarları üzə çıxmışdır. Tarixi Qazan xan
arxının və karvan yolunun şimalında yerləşən Şeyx Dursun xanəgahı XV əsrin birinci
yarısının fəal xəlvətilik mərkəzlərindən olmuşdur.
Açar sözlər: Ağsu, xanəgah, xəlvətilik
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İMADƏDDİN NƏSİMİ YARADICILIĞINDA SUFİ-HÜRUFİ DÜŞÜNCƏLƏR VƏ BU
DÜŞÜNCƏLƏRİN FƏRQLİLİYİ
Ləman Dadaşova
“Hədəf” kurslarının müəllimi
Hulasa
Ədəbiyyatın insan ruhunun dərinliklərinə ötürdüyü hər janr, ideya və cərəyanda fərqlidir.
Orta əsrlərdə daha geniş coğrafiyada yayılmağa başlayan “sufizm” “suf”, “saf”, “suffa”,
“səfəvi” kimi sözlərdən birinin inteqrasiyasından yarandığını söyləmək olar. Mövlanə
Cəlaləddin Rumi, Mənsur Həllac, sufi qadın Rəbiət-ül Ədəviyyənin yaradıcılıqlarının
dərinlikərinə qədər işləyən bir təriqət vardır-sufizm. Yaradana olan sonsuz və bənzərsiz
məhəbbət, onunla daim bir bağ qurma, yaradanın yaratdığı hər şeyə qeyd-şərtsiz olan sevgi
sufilərin əsas amalıdır.
Yunus Əmrənin dediyi kimi “yaradılanı sev, yaradandan ötrü”. Azərbaycan ədəbiyyatında,
o cümlədən, Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında yayılan hürufilik sufizmin bir qoludur.
Banisi Azərbaycan alimi Fəzullah Nəimi olan hürufilik Allahın insanda və mövcud olan
bütün canlılarda təcəssüm etdiyini deyir. Hərf sözündən yaranan hürufilikdə Allah bir insanın
üzündə təzahür edən bir kəlamdır. Bu kəlamın ünsürlərində də, bir rəqəm dəyəri var. Beləliklə,
bütün varlıqların əsl ünsürü olan 28 hərfi insan üzündə görmək mümkündür.
İnsan öz varlığındakı nuru dərk etməli, kamilliyə qalxmalıdır. Yaradıcılığında sufi-hürufi
ideyaları təbliğ edən dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi insana öz adının ucalığını,
mövqeyinin yüksək olduğunu şeirləri ilə izah etməyə çalışmışdır.
Ey özündən bixəbər qafil oyan
Həqqə gəl kim həq deyil batil, oyan
Olma fani aləmə mayil, oyan
Mərifətdən nəsnə qıl hasil, oyan.
Nəsimi içtimai haqsızlığa, zülmə qarşı çıxır, insana əzab vermək kimi əməlləri pisləyir, onu ən
gözəl zirvəyə qaldırır.
Mərhəba, insani-kamil, canımın cananəsi,
Aləmin cismi sədəfdir, sənmisən dürdanəsi?
Vəchini səb’ül-məsani oxuyan gündən bəri,
Gör ki, nə divana düşmüş aşiqin divanəsi.
Təqiblərə və təzyiqlərə məhəl qoymadan, qorxmadan düşüncələrini dilə gətirən İ.Nəsimi deyir:
Səni bu hüsni-camal ilə, bu lütf ilə görən,
Qorхdular həq dеməyə, döndülər insan dеdilər.
Açar sözlər: sufi, hürufi, şeir, düşüncə

Abstract Book

23-24 October 2020

www.icssca.org

140

[XII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL Afghanistan,
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Faryab University
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АКАДЕМИКА МАМЕДДЖАФАРА ДЖАФАРОВА.
НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нурида Ганбарова
Нахчыванский государственный университет
Резюме
Жизненный путь Мамедджафара Джафарова был нелёгким. Родился
Мамедджафар Зейналабдин оглы Джафаров 9 мая 1909 г. в Нахчыване в семье
портного. Положение его семьи, как и многих других семей, было тяжёлым. Это было
время, когда социальное и национально-освободительное движение охватило всю
Россию и распространилось по обе стороны Араза.
Ещё мальчиком он теряет самых дорогих для него людей: 30-ти летнюю мать, а
через год и 40-летнего отца. Семья из пяти человек остаётся на попечение 10-ти
летнего Мамедджафара Джафарова. Благодаря друзьям отца он сначала работает
учеником в ателье «Красная армия». Потом бабушка устраивает его к родственникам в
хлебопекарню кюндегиром (кательщиком). В своих воспоминаниях он говорил: «Мы
рабочие работали в поденьщину. Самая низкая оплата была моя. Но, несмотря на это,
моя зарплата хватала на то, чтобы купить мясо, хлеб, сахар и чай» [1, с 136]
Несмотря на трудную работу, любовь к хлебу была на столько высока, что свои
первые стихи и произведения он подписывается псевдонимом «Мамедджафар
Кюндегир»
В детские годы Мамедджафар Джафаров своё нравственное удовлетворение
находил в интересном мире – в светлых и волшебных сказках народа. Ему казалось,
что Захра хала сама пришла из сказки. Она же была его молочной матерью. Карбалаи
Бахшали, который больше половины своей зарплаты расходовал на газеты, дядя Бешир
Бекташи тоже оставили в памяти юного Мамедджафара Джафаров неизгладимую
память.
Ключевое Слово: Мамедджафара Джафарова, Научно-Педагогическая
Деятельность
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ТВОРЧЕСТВО АКАДЕМИКА МАМЕДДЖАФАРА ДЖАФАРОВА В ОСВОЕНИИ
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. КНИГА
«РУССКИЕ КЛАССИКИ»
ГАНБАРОВА НУРИДА ГУСЕЙН
Нахчиванский Государственный Университет
Резюме
Русская литература XIX века настолько богата, что не могла не заинтересовать и
влюбить в себя литераторов и критиков других народов. Не только Россия, но и
многие страны, в том числе и Азербайджан стояли на пороге коренных изменений.
Реальная атмосфера жизни повлияла на передовые умы всех стран, и послужила
стимулом для создания шедевров, которые известны уже всему миру и которые
особенно привлекали литераторов и критиков. Мамедджафар Джафаров – один из не
многих критиков Советского Азербайджана занимавшийся теоретическим
исследованием истории русской литературы.
Профессор Яшар Гараев писал: в 30-ые годы, когда Мамедджафар преподавал
русскую литературу на азербайджанском языке не было ни одного серьёзного
педагогического учебника. Потребность времени «общественный заказ» направили
этап его литературно-научной деятельности. Пять книг и десятки статей на уровне
современного изучения русской литературы в Азербайджане, а так же научнофилологическое направление в развитии Азербайджанско-русских литературных
связей, создание в вузах курсов русской литературы, сыграли огромную роль. [1,
c.200].
Именно большая заслуга Мамедджафара Джафарова в просвещении
азербайджанского читателя в русской литературе XIX века.
Ключевое Слово: Мамедджафар Джафаров, Книга «Русские Классики»
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XÜSUSİ ADLARININ SEMANTİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Fil.ü.f.d., dos. Sevda Rzayeva
Bakı Avrasiya universiteti
“Tərcümə” kafedrasının müdiri
Hulasa
Tarixi gücə malik olan xüsusi adlara nəzər yetirdikdə görürük ki, onlar daim insan
fəaliyyəti ilə əlaqəli olmuşlar. Ad insan mədəniyyətinin bir məhsuludur və insana məxsus
şərait və dövr o adın meydana gəlməsinə zəmin yaradır.
Dilçiliyin bir hissəsi olan və eyni məqsədi daşıyan, xüsusi onomastik problemlər
ümumi anlayışdan ayrılaraq özünə məxsus bir yer tutur. Dilçilik onomastikanın
ekstralinqvistik komponentidir. Onomastikanın xüsusi spesifik cəhətləri vardır və bu da
ekstra-linqvistik faktorların yüksəlməsində xüsusi rol oynayır.
Xüsusi adlarının semantikasının təyin edilməsi çox mürəkkəb bir prosesdir. Belə ki,
xüsusi adlar əşyanın mənasını aşılayır, bağlı olduğu əşya haqqında xəbər vermiş olur. Bir
qrup dilçilərə görə, xüsusi adlar əşyanın hər hansı bir sinfə aid olduğunu bildirir, individual
əşya xarakteri daşıyır, verilmiş əşya ilə, onun semantikası ilə sıx bağlı olur. Bundan başqa,
xüsusi ad mənasında təsnifedici, individuallaşdırıcı və xarakterizəedici əlamətləri ola bilər.
Digərlərinə görə, xüsusi ad ancaq apelyativin ifadə etdiyi mənaya malikdir. Bununla yanaşı,
xüsusi ad ümumiləşdirici məna ifadə edən sözlərdən sayılır.
Xüsusi adın mənşəyini axtarıb tapmaq üçün onun törəmə hadisəsini, sözün özünün yeni
məna kəsb etmə mərhələlərini retrospektiv aspektdə təhlil etmək və bununla həmin adın ən
qədim, ən ilkin formasını müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Bu baxımdan xüsusi adların
əhəmiyyəti dilçilikdə özünəməxsus yer tutur. Dilçilik nöqteyi nəzərdən görünür ki, sözlər
xüsusi adlarla birbaşa əlaqəlidir. Xüsusi adların semantikası özlüyündə mətn kimi məlumdur
və anlaşıqlıdır.
Bir dildəki xüsusi adlarının daha müfəssəl, bütün detallarına qədər araşdırılması başqa
dilin anoloji materialları ilə müqayisədə daha elmi, daha sanballı nəticələrə gəlməyə imkan
verir. İngilis və Azərbaycan antroponimiyalarının müqayisəli öyrənilməsi həm ingilis, həm də
Azərbaycan xüsusi adlarının struktur-semantik xüsusiyyətləri əsasında maraqlı
ümumiləşdirmələr əldə etməyə, ümumiyyətlə dünya xalqlarının dil və təfəkkür tərzindəki
eyniliklər və oxşarlıqlar haqqında yeni nəzəri müddəalar irəli sürməyə yol açır.
Açar sözlər: Xüsusi ad, onomastika, dilçilik, dil sistemi, ekstralinqvistik komponent,
söz, semantika, denotat, semantik məna, xüsusiyyət
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LİVİYA BÖHRANI—BÖYÜK DÖVLƏTLƏRİN QƏDDAFİ REJİMİNƏ
MÜNASİBƏTİ VƏ YANAŞMALARI
ADIGÖZƏLOVA MƏLEYKƏ ZAHİR QIZI
AMEA ,A.A.Bakıxanov adına Tarix İnsititutu(doktorant)
Bakı Avrasiya Universiteti
Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrası
Hulasa
XX əsrin II onilliyi dünyanın siyasi həyatında növbəti gərginlik ocaqlarının yaranması
ilə tarixə düşdü.2011-ci ilin başlanğıcında Tunisdə başlayan etiraz dalğası çox maraqlıdır
ki,qısa müddət ərzində Yaxın və Orta Şərq regionunu öz ağuşuna aldı.Dövrün kütləvi
informasiya vasitələri nümayəndələrinin Ərəb baharı adlandırdığı bu rejim dəyişikliklərinin
görünən tərəfləri ilə yanaşı, səhnə arxası məqamları da kifayət qədər dünya ictimaiyyətinə
məlum idi.
Şimali Afrikanın siyasi xəritəsində özünəməxsus yeri və rolu olan Liviya Ərəb
Cəmahiriyyəsindəki siyasi münaqişə 2011-ci ilin fevral ayında vüsət aldı.Hakimiyyət əleyhinə
başlayan etirazlar qısa müddət ərzində ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürüklədi.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 17 mart 2011-ci il tarixli 1973 saylı qətnaməsinə, həmçinin
Qərb dövlətlərində fəal şəkildə inkişaf etdirilən "müdafiə etmək öhdəliyi" prinsipinə
əsaslanaraq NATO və Aİ ölkələrinin koalisiyası bu Afrika ölkəsindəki vəziyyəti
sabitləşdirmək üçün humanitar məqsədlərlə əməliyyata başladı.
Liviyaya müdaxilənin başlaması üçün bəhanə Qərbdə geniş yayılmış olan insan
hüquqlarını müdafiə etmək öhdəliyi oldu. Bu konsepsiyanın praktiki tətbiqi bizə müasir
dövlətlərdə daxili siyasi böhranların həllində beynəlxalq birliyin müdaxiləsinin səviyyəsi
məsələsini qaldırmağa imkan verir. Koalisiyanın Liviyadaki nisbi müvəffəqiyyəti belə
düşünməyə əsas verir ki, qərb dövlətləri "təmassız rejim dəyişikliyi"ni uzunmüddətli və bahalı
dövlət quruculuğu prosesini əvəz etmək imkanı verən bir vasitə kimi nəzərdən keçirməyə
davam edəcəklər.
Liviyada "Ərəb baharı" Qəddafi rejiminin devrilməsinə səbəb oldu. Bu prosesdə əsas
rolu M.Qəddafinin Liviya ordusunu sıxışdırmaq üçün hava və quru qüvvələrindən istifadə
edərək hərbi əməliyyat keçirən NATO qoşunları oynadı. NATO-nun Liviyada fəalyyəti onlara
hüquqi xarakter verən BMT qətnaməsinə əsaslanırdı. Alyansın hərbi dəstəyi olmadan silahlı
müxalif qrupların siyasi uğur və Qəddafi rejiminin devrilməsi üçün kiçik bir şansı belə yox
idi. Liviyada "ərəb baharı" nəticəsində ölkənin şəriət dövlətinə çevrilməsi perspektivi ilə
islamçı qüvvələr hakimiyyətə gəldi.
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THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID DELIVERED FOR AFGHANISTAN
ON PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AFTER 2001
Dr. Osman MENTEŞ, Prof. Dr. Mustafa TALAS
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Abstract
This study aims to scrutinize historical development, current situation, and main
problems of the Afghanistan Education System and the political, social, and economic
dimensions of international aid to the country that are made to solve these problems.
Following a brief analysis of the historical progress of the Afghanistan education system; the
current state of the system and primary, secondary, and community based educational
activities in the country in the period ensuing the 2001 US intervention and lasting until 2020
and the place of the foreign aid in the education system and its effects on this system are
explained.
The resources of this study encompass books; articles; media broadcasts; direct
observations in the field and the information obtained through interviews with students,
teachers, bureaucrats, politicians, relief workers, and project beneficiaries; and websites,
reports and periodical publications of the United Nations, international organizations, staterun institutions of the donor countries, Afghanistan Ministry of Education and Ministry of
Economy, which carries out non-governmental organizations affairs in Afghanistan.
Through the analysis of the data gathered from accessible sources, it has been revealed
that the decades' lasting wars, internal conflicts, poverty, and disasters have destroyed the
Afghan Education Sector and unfortunately, no permanent and sustainable solutions could be
developed yet despite the significant gains accomplished thanks to intense efforts for nearly
two decades. Lacking enough resources and means to solve these problems, Afghanistan
remains dependent on aid. Hence, international aid should continue in the field of education
as in the other fields more systematically and comprehensively for Afghanistan which is
regrettably does not seem to be able to disentangle from this deadlock in the short or medium
run and geographical imbalances in the distribution of both public services and international
aid should be eliminated.
Keywords: Afghanistan, Education System, International Aid, Humanitarian Aid,
United Nations, Non-Governmental Organization (Ngo)
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