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Gender Equality and Sustainable Development Goals: Efforts of Nigerian Successive 

Regimes Military to Civilians 

 

 
Abdulkadir Nasir AHMAD1, El-Yakub Juwairiya IBRAHIM2, Muhammad Najaatu AHMAD3,  

Isa Salamatu IBRAHIM4 
 

 
Abstract 
 
It was declared at Beijing conference in 1995, that gender bias should be eliminated globally by giving 
Men and Women equal chances in day-to-day life activities. Since that time the gender equality has 
become a hot topic internationally. The idea holds that gender issues become central to social efforts to 
ensure gender equality. Nigeria is among the nations that ratified the convention on gender equality as 
a genuine strategy in social development. However, the United Nation rated Nigeria as low in achieving 
all Millennium Development Goals (MDGs). Achieving gender equality was one of the central goals of the 
MDGs, which meant that women benefited equally as men from the policies of the Federal Government 
of Nigeria. Most of the Successive Nigerian governments have put together excellent programs to 
advance the process, but none have addressed the huge gender inequality gap in all areas of life in a 
meaningful way. Compared to men, women are significantly underrepresented in decision-making 
positions, access to education and economic resources. Therefore, this paper aims to examine the 
problems hindering achievements of sustainable development goals in Nigeria. Therefore, authors 
concluded that for Nigeria to achieve the new sustainable development goals (SDG) which was signed 
by 193 members states of the UN in 2015, implementation of gender equality program must be given 
proper attention and overcome other challenges such as, lack of monitoring and evaluation, corruption 
and also religious issues.  
 
Keywords: Gender, Equality, Nigeria and Women Empowerment  
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Finansal Varlık Oluşumunun Teorik Esasları 
 

 
Abdullayev Logman İMRAN OĞLU1 

                   
Öz 

 
Ekonomik faaliyetin istikrarı; finansal kapasitenin sürekli artışının yanı sıra ekonominin öncelikli 
alanlarındaki etkin ödemelerin mevcudiyeti ve bu ödemeleri nasıl kullandıkları ile belirlenir. Dünya 
ülkeleri örneklerine bakıldığında, finansal varlıkların, bu yöndeki artış ve gelişimlerinin o ülkelerin 
ekonomilerinde önemli bir etken olduğu görülmektedir. Farklı ekonomik faaliyet alanlarında uzun 
vadeli kalkınmanın temel özelliği, varlıkların yüksek düzeyde likiditesi ve sürdürülebilirliğidir. Bu 
faaliyet alanlarındaki işletmelerin gelişme beklentileri ve diğer büyük işletme ve kuruluşlarla 
bütünleşme yetenekleri bu göstergeler temelinde belirlenir. İşletmelerin ekonomik istikrarı, her ülkenin 
ekonomik ve politik alandaki gücünü ve yeteneklerini belirleyen ana faktörlerden biridir. Bu nedenle, 
iyi bir finansal varlık arzı önemli bir konudur. Genel olarak ana etkenler, finansal varlıklar alanındaki 
araştırmaları artırmak, gelişmiş ülkelerde kullanılan en iyi uygulamaları ülke ekonomisinde etkin bir 
şekilde uygulamak, ülkeleri ekonomik kalkınma koşullarına uyarlamaktır. Ülke ekonomisindeki temel 
konulardan biri ekonomik sektörlere yapılan yatırımlar ve bunların özellikleridir. Dolayısıyla ülke 
ekonomisinde yabancı yatırım, finansal varlıkların önemini keskin bir şekilde arttıran faktörlerden 
biridir. Her açıdan, büyük yabancı yatırım girişi, ülkedeki sosyo-ekonomik çevre üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir. Ayrıca işletmelerin ve kuruluşların finansal istikrarını güçlendirmede de önemli bir 
faktördür. 
 
Anahtar Kelimeler: Finansal varlıklar, Finansal araçlar, Hisseler, Tahviller, Yatırım, Likidite 
 
 

Principles of the Formalization of Financial Activities 

Abstract 
 
In any case, the stability of economic activity is determined by the continuous increase in financial 
capacity, as well as the availability of effective payments in the priority areas of the economy and how 
they use these payments. turns out to be a concept. The main feature of long-term development in 
different fields of economic activity is a high level of liquidity and sustainability of assets there. The 
development prospects of enterprises in these fields of activity and their ability to integrate with other 
large enterprises and organizations are determined on the basis of these indicators. The economic 
stability of enterprises, the power and capabilities of each country in the economic and political field. 
one of the main determining factors. Therefore, a good supply of financial assets is a particularly 
important issue. In general, the main directions are to increase research in the field of financial assets, 
to effectively apply the best practices used in developed countries in the country's economy, to adapt 
the countries to the conditions of economic development. One of the main issues in the country's 
economy is the investments made in economic sectors and their characteristics. Therefore, foreign 
investment in the country's economy is one of the factors that sharply increase the importance of 
financial assets. In any case, large influx of foreign investment has a positive impact on the socio-
economic environment in the country and is also an important factor in strengthening the financial 
stability of enterprises and organizations. 
 
Keywords: Financial assets, Financial instruments, Stocks, bonds, Investment, Liquidity 
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dünya Entegrasyon Sürecine Katılımının Devlet 

Düzenlemesi 

 

Adilova Novruze GEYİS KIZI1 
                                                                            

Öz 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra hızlı ve dinamik kalkınmanın ön saflarında 
yer alan beş ülkeden biri haline gelmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti yakın ve uzun vadede bir kalkınma 
stratejisi belirleme yeteneğine sahiptir. Günümüzde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dünya ekonomisine 
entegrasyonu, niteliksel olarak yeni bir aşamaya girdiğini kanıtlamaktadır. Bu bağlamda genel olarak, 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin modern dünya ile tüm entegrasyon alanları ve doğal olarak yeni fırsatlar 
yarattığı söylenebilir. Küreselleşme sürecinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası ekonomik 
ortama serbest entegrasyonu yeni bir süreçtir ve bu süreçle başarılı bir şekilde başa çıkılmaktadır. Öyle 
ki, küreselleşme artık neredeyse tüm dünyada etkisini gösteren karmaşık bir süreç olarak görülmelidir. 
Genel olarak, dünya kapitalist sisteminin yeni bir biçimi olarak küreselleşmenin, aslında karmaşık bir 
kavram olduğu ifade edilebilir. Araştırmalara dayanarak, ekonomik küreselleşmenin birbirini 
tamamlayan üç alanda geliştiği görülmektedir. Bu alanlar; ekonomik, politik ve kültürel alanlardır. 
Unutulmamalıdır ki, küreselleşmenin temel biçimi olan ekonomik küreselleşmenin temelinde, yabancı 
ülkelerin kendi aralarındaki ekonomik entegrasyona dahil olmaları yatmaktadır. Burada esas mesele, 
ekonomik bütünleşme durumlarının ekonomik ve siyasi entegrasyonudur. Ekonomik entegrasyon 
sürecinde, ulusal ekonomik sistemdeki iş bölümü, her devlet için farklı düzeylerde gerçekleşmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, Dünya ekonomisi, Küreselleşme, Uluslararası ekonomik çevre, Bakış 
açısı 

State Organization of the Participation of the Republic of Azerbaijan in the World Integration 

Process 

                                                          
Abstract 
 
After gaining independence, the Republic of Azerbaijan has become one of the five countries at the 
forefront of rapid and dynamic development. The Republic of Azerbaijan already has the ability to define 
a development strategy in the near and long term. proves. In general, we can say that our country has 
created some problems at the same time, created entire areas of integration with the modern world, and 
naturally created new opportunities. In the process of globalization, the free integration of the Republic 
of Azerbaijan into the international economic environment is a new process, and our state is coming to 
an end with this process perfectly. In general, it should be noted that globalization as a new form of the 
world capitalist system is in fact a complex concept. Based on research, it should be noted that economic 
globalization has developed in 3 complementary areas. In fact, these are economic, political and cultural 
areas. It should not be forgotten that the basis of economic globalization, which is the basic form of 
globalization, lies in the integration of foreign countries into their economic integration. The key issue 
here is the economic and political integration of economic integration situations. In the process of 
economic integration, the division of labor in the national economic system is carried out at different 
levels for each state. 
 
Keywords: Integration, World economy, Globalization, International economic environment, 
Perspective 
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Sürdürülebilirlik Açısından Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Webinar 

Pazarlamasının Kullanılması 

 

 
Adnan DUYGUN1 

 
 
Öz 
 
Sürdürülebilirlik için iklim değişikliği önem arz eden bir konudur. İnsan faaliyetlerinin, karbondioksit 
cinsinden ölçülebilen sera gazı üretmesi ve üretilen miktar açısından çevreye zarar vermesi, karbon 
ayak izi olarak nitelendirilmektedir (Bekiroğlu, 2011). Hükümetler ve işletmeler sürdürülebilir 
kalkınma amaçlarına ulaşabilmek adına, karbon ayak izlerini azaltmak için operasyonları sürekli olarak 
izlemeli ve kontrol etmelidir (Gunawan vd., 2020). Son dönemde; iş hayatındaki artan dijitalleşme 
sayesinde toplantı, seminer, konferans, satış görüşmeleri vs. eylemlerin dijital ortamda “webinar” 
şeklinde yapıldığını gözlemlemek mümkündür. Yapılan araştırmalar webinarların karbon ayak izini 
azalttığını ortaya koymaktadır. Özellikle taşıma ve seyahatin ortadan kalkması bu durumu destekler 
niteliktedir. Nature Communications dergisinde 2021 yılında yayımlanan makaleye göre konferansları 
tamamen çevrimiçi düzenlemek karbon ayak izini %94, enerji kullanımı da %90 oranında 
azaltmaktadır. Konferans katılımcılarının yarıdan fazlasının çevrimiçi olarak katılmadığı hibrit 
konferanslarda dahi karbon ayak izi ve enerji kullanımı, üçte iki oranında azalma potansiyeline sahip 
olmaktadır (Tao vd., 2021). Bu bilgiler ışında; pazarlama faaliyetlerinin de webinarlar vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesinin, karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak 
açısından önem taşıdığını ifade etmek mümkündür. Pazarlama amaçlı webinar kullanıldığında ise 
webinar pazarlaması ortaya çıkmaktadır. Webinar pazarlaması, webinar yardımıyla; ürün, hizmet, 
marka ve işletmeyi tanıtmayı sağlayan (Derinözlü, 2020; Marka Fikirleri Editör; Güçlü, 2020), satış 
gerçekleştirmek, yeni müşteriler elde etmek, başka müşterilere tavsiye edilmek gibi amaçlar içeren yeni 
nesil bir pazarlama türüdür (Derinözlü, 2020). Webinar pazarlamasının dijitalleşen dünyada çok daha 
fazla kullanım alanına ve sıklığına sahip olacağını söylemek mümkündür. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Karbon Ayak İzi, Webinar, Pazarlama, Webinar Pazarlaması 
 

Using Webinar Marketing to Reduce the Carbon Footprint in Terms of Sustainability 
 
Abstract 
 
Climate change is an important issue for sustainability. Human activities produce greenhouse gases that 
can be measured in terms of carbon dioxide and harm the environment in terms of the amount produced 
is described as a carbon footprint (Bekiroğlu, 2011). To achieve sustainable development goals, 
governments and businesses must constantly monitor and control operations to reduce their carbon 
footprints (Gunawan et al., 2020). In the last period by increasing the digitalization in business life, it is 
possible to observe that such actions as meetings, seminars, conferences, sales meetings, etc. are carried 
out in the form of "webinars" in the digital environment. Studies show that webinars reduce the carbon 
footprint. Especially the disappearance of transportation and travel supports this situation. According 
to the article published in the journal of Nature Communications in 2021, holding conferences 
completely online reduces the carbon footprint by 94% and energy use by 90%. Even in hybrid 
conferences where more than half of conference attendees do not attend online, the carbon footprint 
and energy use have the potential to decrease by two-thirds (Tao et al., 2021). In the light of this 
information, it is possible to state that the realization of marketing activities through webinars is 
important in terms of reducing the carbon footprint and achieving sustainable development goals. When 
a webinar is used for marketing purposes, webinar marketing emerges. Webinar marketing, with the 
help of webinar, provides to promote product, service, brand and business (Derinözlü, 2020; Marka 
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Fikirleri Editör; Güçlü, 2020). It is a new generation marketing type that includes purposes such as 
making sales, acquiring new customers, and being recommended to other customers (Derinözlü, 2020). 
It is possible to say that webinar marketing will have much more usage areas and frequency in the 
digitalized world. 
 
Keywords: Sustainability, Carbon Footprint, Webinar, Marketing, Webinar Marketing 
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Sustainability in Business: Issues and Challenges 

 

 

Ahmad JAMAL1 

 

Abstract  

 

A growing number of firms have integrated sustainability into their business strategy realising the 

importance of conducting business with least impact on the environment, communities and the society 

in general (e.g., Morioka and de Carvalho, 2016; Sharma et al. 2010). Sustainability in business can take 

various forms such as having a formal governance of sustainability in place, working with different 

stakeholders such as as those in the supply chain to reduce greenhouse gas emissions, utilize eco-

friendly raw materials and encouraging the use of renewable energy sources. While issues like climate 

change and global warming needs response at a global level and by promoting sustainable development, 

issues like economic inequality and social injustice are handled via corporate social responsibility 

programs and practices. At the heart of a sustainable business development strategy is the ability of the 

business for meeting current customer needs without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs (e.g., Hofenk et al., 2017; Kuşakcı, 2018) with the aim of achieving intra-

generational and inter-generational equity (Kamali, 2016; Hasan, 2006). However, individuals, 

communities and nations around the world continue to suffer from extreme poverty, environmental 

pollution, global warming, deforestation, rising sea levels and depletion of natural resources (e.g., Hasan, 

2006; Khan, 2001; Kamali, 2016). Moreover, businesses around the world face the challenge of getting 

customers on board with sustainability agenda as many lack the resources and the subsequent 

motivation to follow prudent decision-making (e.g., Luchs & Mick, 2018) when it comes to making 

sustainable consumption choices. This paper aims to review some of the issues and challenges that 

businesses face while integrating sustainability into their business strategy (Conard, 2013). The aim is 

to trigger a theoretical discussion and subsequently some research agenda around important issues 

such as globalization, international migration pattern, diffusion of new technologies including the 

significant rise in customer advocacy via social media engagement, COVID19 and its impact of society 

and communities and the extent to which business and governmental systems at local and global level 

can change and respond to the emerging needs of the society.  

 

Keywords: Sustainability, Sustainable Business Development, Business Strategy, Challenges  
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Girişimcilik Faaliyetlerinin Stratejik Yönleri ve 

Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü 

 

 

Ahmedova Gulnara SABIR1 

 

Öz 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki girişimcilik gelişimi, ekonomik başarı ve endüstriyel üretimin yüksek 

büyüme oranlarının elde edilmesinde paha biçilmez bir rol oynamaktadır. Ekonominin yenilikçi ve 

üretken doğası ile, ekonomik varlıkların inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarını gösterme fırsatı ne kadar fazla 

olursa, gelişmenin potansiyel ve fiili sonuçları arasındaki fark o kadar az olmaktadır. Tüm üretim 

kaynaklarının bu hareketliliği için gerekli olan yaratıcı gücün kısıtlanması, ekonomik girişim özgürlüğü 

koşullarındaki yenilikçi ekonomik büyümeye ket vurmaktadır. Ekonomik girişimcilik, gelecek vaat eden 

yeni endüstrilerin gelişmesini sağlayarak eski ürünlerin "kaldırılmasına" yardımcı olmaktadır. 

Devletlerin sürdürülebilir kalkınması ve iş geliştirmeleri için stratejik yönleri olan hamleleri vardır. Bu 

bağlamda, gelişmiş ülkelerden geri kalmadığını defalarca kanıtlamış olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

de girişimcilik alanında büyük hamleler yaptığı görülmektedir. Bu makalenin temel amacı; girişimciliğin 

günümüzdeki mevcut durumunu, bu alandaki devlet desteğini, mevcut sorunları ve bu sorunların çözüm 

yollarını analiz etmektir. Makalede yeni ekonomik ilişkiler bağlamında girişimciliğin gelişme stratejisini 

belirlemek için son yıllardaki petrol dışı sektörün GSYİH içindeki payı, ticari kuruluşların sayısı ve 

yapısal dinamikleri ile birlikte diğer önemli faktörler analiz edilmiştir. Bu alandaki rekabet ortamının 

oluşumunu iyileştirmenin yolları ve girişimcilik faaliyetinin geliştirilmesinde kullanılacak olan fırsatlar 

araştırılmıştır. Ayrıca ülkedeki iş geliştirmenin stratejik yönleri belirlenmiş ve bu alanı geliştirmenin 

yolları gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Gelişime, Stratejik gelişme yönleri, Ulusal öncelikler 

 

Strategic Ways of Interventional Activities in the Republic of Azerbaijan and the Role that Can 

be Dropped 

 

Abstract 

 

Entrepreneurship development, economic success and high growth rates of industrial production play 

an important role in achieving high growth rates in our country. The more the opportunity to show the 

initiatives and creativity of economic beings, as well as the basis of the innovative, productive nature of 

the economy, the less the difference between the potential and actual results of development. It is not 

possible to artificially limit the creative power required for this mobility of all production resources, to 

master the art of innovative economic growth in the conditions of economic initiative freedom. 

Entrepreneurship promotes the development of new industries that promise the future and helps to 

"remove" old products. Any state takes important steps for sustainable development, and there are 

strategic aspects of business development between these steps. Our country, which has repeatedly 

proved that it does not lag behind the developed countries, has done great work in the field of 

entrepreneurship and continues to do so. 
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The main purpose of writing the article is to analyze the current state of entrepreneurship in modern 

times, state support for it in this area, the existing problems and ways to overcome them in the article. 

Along with its structural dynamics, several important factors were analyzed, ways to improve the 

formation of a competitive environment in entrepreneurship and opportunities for its use in the 

development of entrepreneurial activity were investigated, and strategic aspects of business 

development in the country were identified and identified. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Development, Strategic development aspects, National priorities 
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Ailede Kardeşler Arası Adalet Durumuna Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışması 

 

 

Ahmet AKIN1, Aydanur Mert SARİNÇ2 

 

Öz 

 

Ailede birden fazla çocuğun olması aile içinde bazı sorunları barındırabilmektedir. Günümüz aile 

tablolarına baktığımızda çocuklar açısından, ebeveynlerin onlara yaklaşımı bir kardeşten diğerine 

değişebilmektedir. Bu durum karşısında çocukların gösterdiği reaksiyonlar farklı olabilmektedir. Bu 

durumu etkileyen faktörler incelendiğinde bunlar hem ebeveyn kaynaklı olabilmekte hem de çocukların 

kişilik karakterlerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı Ailede Kardeşler Arası Adalet 

Durumuna Yönelik Tutum Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 18 

yaş ve üzeri 152’si kadın 58’i erkek 210 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ailede kardeşler 

arası adalet durumlarına yönelik tutumlarını ölçmek üzere 20 maddelik bir madde havuzu 

hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik, ailede kardeşler arası adalet tutumları ölçmesi 

açılarından incelenip 15 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Ailede Kardeşler Arası Adalet Tutum 

Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir 

derecelendirmeye sahiptir. Ailede Kardeşler Arası Adalet Yönelik Tutum Ölçeği'nin madde analizi için 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ailede Kardeşler Arası Adalet Yönelik 

Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 28 programı ile yapılmıştır.  

Ailede Kardeşler Arası Adalet Durumuna Yönelik Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliği için uygulanan 

açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %62’sini açıklayan, öz-değeri 9.3 olan tek boyutlu 

ve 15 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .68 ile .88 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık 

güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları 

.64 ile .85 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Ailede Kardeşler Arası Adalet Durumuna Yönelik 

Tutum Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ailede Kardeşler Arası Adalet, Geçerlik, Güvenirlik 

 

Scale of Attitude to Situation of Justice between Brothers in the Family Validity and Reliability 

Study 

Abstract 

 

Having more than one child in the family can have some problems in the family. When we look at today's 

family tables, the approach of parents to children can vary from one sibling to another. Children's 

reactions to this situation may be different. When the factors affecting this situation are examined, they 

can be both parent-based and affect the personality traits of the children. The aim of this research is to 

develop the Attitude Scale towards Sibling Justice in the Family and to examine its validity and 

reliability. The research was carried out with 210 participants aged 18 and over, 152 women and 58 
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men. An item pool of 20 items was prepared to measure the attitudes of the participants towards justice 

between siblings in the family. These items were examined in terms of grammar, intelligibility, and 

measures of justice between siblings in the family and a 15-item application form was obtained. The 

Sibling Justice Attitude Scale has a 5-point Likert-type rating with 1 “strongly disagree” and 5 “strongly 

agree”. Corrected item-total correlation coefficients were calculated for the item analysis of the 

Attitudes Towards Siblings Justice Scale in the Family. The construct validity of the Attitudes Towards 

Siblings Justice Scale in the Family was examined by exploratory factor analysis, and its reliability was 

examined by the Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability 

analyzes were performed with SPSS 26 program. As a result of the exploratory factor analysis applied 

for the construct validity of the Attitudes towards Siblings Justice in the Family Scale, a one-dimensional, 

15-item measurement tool with an eigen-value of 9.3, which explains 62% of the total variance, was 

obtained. The KMO sample fit coefficient of the scale was found to be .96. The factor loadings of the scale 

ranged from .68 to .88. The Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient was found to be 

.95. The corrected item-total correlation coefficients of the scale ranged from .64 to .85.  These results 

show that the Attitude Scale Towards Siblings Justice in the Family is a valid and reliable measurement 

tool. 

 

Keywords: Attitude Scale Towards Siblings Justice, Reliability, Validity 
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Dijital Terminoloji Bilgi Düzeyleri Ölçeği (DTBDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

 

Ahmet AKIN1, Nisa Nur UZUNLAR2 

 

Öz 

 

Bu araştırmanın amacı Dijital Terminoloji Bilgi Düzeyleri Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir. Araştırma 18 yaş ve üzeri 305’i kadın 72’si erkek 377 katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların dijital terminoloji bilgi düzeylerini ölçmek üzere 22 maddelik bir 

madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik, dijital terminoloji bilgi 

düzeylerini ölçmesi açılarından incelenip 18 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Dijital 

Terminoloji Bilgi Düzeyleri Ölçeği 1 “katılmıyorum”, 2 “kararsızım” ve 3 “katılıyorum” şeklinde 3’lü 

Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Dijital Terminoloji Bilgi Düzeyleri Ölçeği'nin madde analizi 

için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Dijital Terminoloji Bilgi 

Düzeyleri Ölçeği'nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 26 programı ile 

yapılmıştır. Dijital Terminoloji Bilgi Düzeyleri Ölçeği'nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda toplam varyansın %37’ini açıklayan, öz-değeri 6,6 olan tek boyutlu ve 18 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .91 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .39 ile .77 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık 

güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları 

.33 ile .70 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Dijital Terminoloji Bilgi Düzeyleri Ölçeği'nin geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital, Terminoloji, Farkındalık, Bilgi Düzeyi 

 

Digital Terminology Knowledge Levels Scale Validity and Reliability Study 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to develop the Digital Terminology Knowledge Levels Scale and to 

examine its validity and reliability. The research was carried out with 377 participants, aged 18 and 

over, 305 women and 72 men. An item pool of 22 items was prepared to measure the digital 

terminology knowledge levels of the participants. These items were examined in terms of grammar, 

intelligibility, and digital terminology knowledge levels, and an application form with 18 items was 

obtained. The Digital Terminology Knowledge Levels Scale has a 3-point Likert-type rating with 1 

“disagree”, 2 “undecided” and 3 “agree”. Corrected item-total correlation coefficients were calculated 

for the item analysis of the Digital Terminology Knowledge Levels Scale. The construct validity of the 

Digital Terminology Knowledge Levels Scale was examined by explanatory factor analysis, and its 

reliability was examined by the Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity 

and reliability analyzes were performed with SPSS 26 program. As a result of the explanatory factor 

analysis applied for the construct validity of the Digital Terminology Knowledge Levels Scale, a one-

                                                           
1 Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek 

Lisans Programı, ahmet.akin@medeniyet.edu.tr ORCID: 0000-0002-5194-5202 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve 

Eğitimi Yüksek Lisans Programı, nisauzunlar@hotmail.com ORCID: 0000-0001-6421-7848 

mailto:ahmet.akin@medeniyet.edu.tr
mailto:nisauzunlar@hotmail.com


12 

 

dimensional, 18-item measurement tool with an eigen-value of 6.6 and explaining 37% of the total 

variance was obtained. The KMO sample fit coefficient of the scale was found to be .91. The factor 

loads of the scale range from .39 to .77. The Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient 

was found to be .89. The corrected item-total correlation coefficients of the scale ranged from .33 to 

.70. These results show that the Digital Terminology Knowledge Levels Scale is a valid and reliable 

measurement tool. 

 

Keywords: Digital, Terminology, Awareness, Knowledge Level
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Anne-Eş Karşılaştırması Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

 

 

Ahmet AKIN1, Saliha FINDIK2 

 

Öz 

 

İnsanların hayatlarındaki ilk kadın ve öğretici kişi, “bakım ve sevgi veren kişi” anne olmaktadır. Anne, 

kız çocukları için de erkek çocukları için de varoluş sebebidir. Onun varlığıyla bireyler kendilerini 

güvende hissetmektedir. Bu nedenle anne-oğul arasındaki ilişki çok özeldir. Erkekler hayatı ve insanları, 

özellikle de kadınları sevmeyi annelerinden öğrenmektedir. Diğer bir değişle, annelerin erkeklerin 

gelecekteki ilişkilerinde belirleyici bir rolü olmaktadır. Erkek çocuk annesinin yanında hissettiği güveni 

karşı cinste de aramaktadır. Annesi onu koruyup kollarken şartsız bir destek sunmaktadır. Bu davranışı 

eşinden de bekleyen erkek, annesiyle eşini kıyaslama sürecine girebilmektedir. Bu davranış biçimi 

evliliklere zarar verebilmektedir. Bu nedenle insan yaşamında önemli bir yere sahip olan 

birlikteliklerde, çiftlerin anne-eş karşılaştırmasına yönelik bakış açılarını görebilmek amacıyla bir ölçek 

geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Anne-eş Karşılaştırması Ölçeği’ni geliştirmek 

bunun yanında ise geçerliğini ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 18 yaş ve üzeri 382’si kadın 25’i 

erkek 407 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların Anne-eş Karşılaştırılmasını ölçmek üzere 30 

maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik, Anne-eş 

Karşılaştırmasını, ölçmesi açılarından incelenip 18 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Anne-eş 

Karşılaştırması Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi 

bir derecelendirmeye sahiptir. Anne-eş Karşılaştırması Ölçeği' nin madde analizi için düzeltilmiş madde 

toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Anne-eş Karşılaştırması Ölçeği' nin yapı geçerliği 

açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. 

Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Anne-eş Karşılaştırması Ölçeği'nin 

yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %57’sini açıklayan, 

öz-değeri 10,3 olan tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO 

örneklem uygunluk katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .59 ile .83 arasında 

sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .55 ile .81 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Anne-

eş Karşılaştırma Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Anne-Eş karşılaştırması, Geçerlik, Güvenirlik 

 

Mother-Spouse Comparison Scale: Validity and Reliability Study  

 

Abstract 

 

The first woman and teaching person in people's lives, "the person who gives care and love" is the 

mother. The mother is the reason for existence for both girls and boys. With her presence, individuals 

feel safe. Therefore, the relationship between mother and son is very special. Men learn to love life and 

people from their mothers, especially they learn to love women from their mothers. In other words, 
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mothers have a decisive role in the future relationships of men. The boy seeks the trust in the opposite 

sex that he feels with his mother. His mother offers unconditional support while protecting him. The 

man, who expects this behavior from his wife, may enter the process of comparing his mother with his 

wife. This type of behavior can harm marriages. For this reason, it is very important to develop a scale 

in order to see the perspectives of couples on mother-spouse comparison in relationships that have an 

important place in human life. Purpose of this study is to develop the Mother-Spouse Comparison Scale 

and to examine its validity and reliability. This research was conducted on a total of 407 participants, 

382 females and 25 males, 18 years and over. In process of developing this scale, a 30-item pool was 

created first and then these items were examined in terms of their grammar, intelligibility, whether it 

really measure the mother-spouse comparison,  and a 18-item application form was obtained in the end. 

The Mother-Spouse Comparison Scale has a 5-point Likert-type rating with 1 “strongly disagree” and 5 

“strongly agree”. Corrected item-total correlation coefficients were calculated for the item analysis of 

the Mother-Spouse Comparison Scale. The construct validity of the Mother-Spouse Comparison Scale 

was examined by exploratory factor analysis, and its reliability was examined by the Cronbach alpha 

internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability analyzes were performed with the 

SPSS 22 program. As a result of exploratory factor analysis applied for construct validity of scale, a one-

dimensional and 18-item measuring tool with an eigenvalue of 10,3 was obtained explaining 57% of 

total variance. KMO sample fit coefficient of scale was found to be .95. Factor loads of scale were ranged 

between .59 and .83. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient was found to be .95. 

Corrected item-total correlation coefficients of scale range from .55 to .81 These results show that scale 

is a valid and reliable measurement tool. 

 

Keywords: Mother-Spouse comparison, Reliability, Validity 
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Eş İlişkilerinde Esneklik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

 

 

Ahmet AKIN1, Tuğçe ÖZMEN2 

 

Öz  

 

Evlilik paylaşım ve uyum odaklı bir yaşam biçimidir. İnsan ilişkilerinde en önemli şey sağlıklı iletişimdir. 

Bu iletişimi geliştirebilen insanlar, sonucunda şans elde eder.  Örneğin, günlük hayatta ve çatışma 

halindeyken, anlayışlı kişiler başarılı olur. Bireyler, partnerinin duygularının farkında olmalıdır. Bu 

nedenle insan yaşamının önemli bir dönemini oluşturan evlilikte, eşlerin ilişkilerinde esneklik bakış 

açılarını görebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Eş 

İlişkilerinde Esneklik Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 18 yaş ve 

üzeri 206'sı kadın 14’ü erkek 220 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların eş ilişkilerinde 

esnekliğe yönelik tutumlarını ölçmek üzere 15 maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler 

gramer, anlaşılabilirlik, eş ilişkilerinde esnek olmaya yönelik tutumları ölçmesi açılarından incelenip 13 

maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Eş İlişkilerinde Esneklik Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” 

ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Eş İlişkilerinde 

Esneklik Ölçeği'nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Eş İlişkilerinde Esneklik Ölçeği'nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa 

iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 26 programı ile 

yapılmıştır. Eş İlişkilerinde Esneklik Ölçeği'nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda toplam varyansın %57’sini açıklayan, öz-değeri 7,4 olan tek boyutlu ve 13 maddeden oluşan 

bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .95 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin faktör yükleri .62 ile .85 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı 

.94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .57 ile .81 arasında 

sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eş İlişkilerinde Esneklik Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eş İlişkilerinde Esneklik, Geçerlik, Güvenirlik 

 

Flexibility in Spouse Relationships: Validity and Reliability Study 

           

Abstract 

 

Marriage is a lifestyle focused on sharing and harmony. The most important thing in human relations is 

healthy communication. People who can develop this communication get luck as a result. For example, 

in everyday life and in conflict, the most important thing is to be understanding. It is very important to 

be aware of your partner's feelings. For this reason, it is very important to develop a scale in order to 

see the perspectives on the flexibility and understanding of spouses in marriage, which constitutes an 

important period of human life. The purpose of this research is to develop the Flexibility in Spouse 

Relationships and to examine its validity and reliability. 
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This research was conducted on a total of 220 participants, 206 females and 14 males, 18 years and over. 

In process of developing this scale, a 15-item pool was created first and then these items were examined 

in terms of their grammar, intelligibility, and whether it really measure attitudes about the perspectives 

on the flexibility of spouses in marriage, and a 13-item application form was obtained in the end. 

Corrected item-total correlation coefficients were calculated for item analysis of scale. Construct validity 

of scale was examined by exploratory factor analysis and its reliability was examined with Cronbach 

alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability analyzes were made with SPSS 

26. As a result of exploratory factor analysis applied for construct validity of scale, a one-dimensional 

and 13-item measuring tool with an eigen value of 7.4 was obtained explaining 57% of total variance. 

KMO sample fit coefficient of scale was found to be .95. Factor loads of scale were ranged between .62 

and .85. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient was found to be .94. Corrected item-

total correlation coefficients of scale range from .57 to .81. These results show that scale is a valid and 

reliable measurement tool. 

 

Keywords: Flexibility in spouse relationships, Validity, Reliability 
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Hizmet Sektöründe Bağlılık ile Tükenmişlik İlişkisi: Çağrı Merkezleri Örneği 

 

 

Ahmet DENİZ1, Sezer Cihan GÜNAYDIN2 

 

 

Öz  

 

Çağrı merkezleri gerek operasyonel gerekse çalışanların iş süreçleri bakımından birçok karmaşık 

sistemin iç içe geçtiği bütünsel hizmet uygulamaları alanıdır. Bir çağrı merkezi gelen çağrı, giden çağrı 

ve karma çağrı yapısı biçiminde incelendiğinde, birbiriyle paralel yürüyen birçok sürecin işlediği 

görülmektedir. Bu ekosistem içindeki tüm bileşenlerin (personel, müşteri, bayi kanalı, tedarikçi vb.) 

etkili bir iletişim içinde olması gerekmektedir. Çağrı merkezi sektöründe hizmet sunumunu 

gerçekleştirirken müşterilerle doğru iletişim kurma ve çalışan bağlılığı yaratabilme, iş yeri 

sürdürülebilirliği ve başarının kalıcılığı noktasında etkili olmaktadır. Çağrı merkezleri, hizmet 

sektörünün son yıllarda en fazla gelişim gösteren alanlarından biridir.  Çağrı merkezi faaliyetleri yapılan 

işin doğası gereği planlama, gÖzim ve denetim fonksiyonlarını fazlasıyla taşımaktadır. Bu noktada 

özellikle personel bağlılığı ve kalıcılığı, oluşacak müşteri memnuniyeti ve kurum başarısının 

sürdürülebilirliği ile de doğrudan ilgilidir. Müşteriler ile birebir ve düzenli ilişki kurma zorunluluğu 

bulunan bu çalışanlar zaman içinde yıpranmakta ve tükenme yaşayabilmektedirler. Müşterinin veya 

kurumun iletişim kurmaya karar vermesi ile başlayan ve telefon başta olmak üzere herhangi bir iletişim 

kanalı üzerinden iletişime geçilmesi ile devam eden tüm bu süreç içindeki; tanıtım, bilgilendirme, 

rezervasyon, satış, pazarlama, destek gibi çağrı merkezi hizmeti faaliyetleri çalışanlar ile müşteriler 

arasında gerçekleşen birebir hizmet fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonun yerine getirilmesi esnasında 

yapılan iş tanımının yapısı gereği iş yoğunluğu ile stresli iş ortamı oluşması ve gerekli önlemler 

alınmazsa tükenmişlik yaşanması kaçınılmazdır. Tükenmişliğin işten ayrılmaya kadar giden olumsuz ve 

maliyetli sonuçları bulunmaktadır.  Diğer yandan bağlılığı yüksek olan çalışanlar karşılaştıkları olumsuz 

ve zorlayıcı durumlar ve de stresli çalışma ortamları ile daha güçlü bir şekilde mücadele 

edebilmektedirler. Bu noktada kuruma olan bağlılıkları yüksek olan çalışanların tükenmişlik düzeylerini 

azaltabildikleri ve bu durumu yönetebildikleri görülmektedir. Bağlılığın özellikle duygusal bağlılık 

fonksiyonu kurumların çalışanlarında bulunmasını istediği en önemli bağlılık fonksiyonudur. 

Çalışmamızda da bağlılığın duygusal bağlılık fonksiyonu incelenmiştir. Bağlılık, çalışanlar ve örgüt 

arasında bulunan güçlü temel bağı veya bu bağı yansıtan psikolojik bir durumu açıklamaktadır ve sosyal 

sürdürülebilirlik bağlamında değerli bir unsurdur. 21. yüzyılın modern toplumunda önemli bir konu 

haline gelen sürdürülebilirlik; sürdürülebilirliğin insan tarafı ile de ilgilenmeye başlayarak sosyal 

sürdürülebilirlik kavramının da oluşmasını sağlamıştır. Sosyal sürdürülebilirlik katılım başta olmak 

üzere eşitlik, güçlendirme, erişilebilirlik ve paylaşım gibi kavramları bünyesinde barındırmaktadır. Tüm 

bu fonksiyonlar iş yeri sürdürülebilirliğine ve çalışanların kurum içi bağlılıklarına olumlu katkı sağlayan 

unsurlardır. Bu çalışmanın amacı bağlılıkları arttırılmış olan çağrı merkezi çalışanlarının tükenmişlik 

düzeylerinde azalmalar olacağını araştırmaktır. Araştırma kapsamında teorik bir model oluşturularak 

çağrı merkezi sektöründe duygusal bağlılık-tükenmişlik ilişkisi incelenmiştir. Anket yönetimi ile çağrı 

merkezi çalışanlarından toplanan veriler yapısal eşitlik modeli ile test edilmiş ve hipotezin desteklendiği 

görülmüştür.  
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Anahtar Kelimeler: Bağlılık, Tükenmişlik, Çağrı merkezi sektörü 

 

The Relationship between Commitment and Burnout in the Service Sector: 

 The Example of Call Centers 

 

Abstract  

 

Call centers are the fields of holistic service applications in which many complex systems are 

intertwined in terms of both operational and work processes employees. When a call center is analyzed 

in the form of inbound call, outbound call and mixed call structure, it is seen that many processes run 

parallel to each other. All components in this ecosystem (personnel, customer, dealer channel, supplier, 

etc.) must be in effective communication. While providing service in the call center sector, establishing 

correct communication with customers and creating employee commitment are effective in terms of 

workplace sustainability and permanence of success. Call centers have become one of the most 

developed areas of the service sector in recent years. Call center activities carry the functions of 

planning, supervision and controling due to the nature of the work. At this point, especillay the 

commitment and permanence of the personnel is directly related with the customer satisfaction and the 

sustainability of the corporate success. These employees, who are obliged to establish one-to-one and 

regular relations with customers, could wear out over time and may experience exhaustion. In this 

whole process, which starts with the decision of communication with the customer or the institution 

with communication via any communication channel, especially the telephone; Call center service 

activities such as promotion, information, reservation, sales, marketing and support are one-to-one 

service functions between employees and customers. Due to the nature of the job description made 

during the fulfillment of this function, it is inevitable that a stressful work environment will occur with 

the workload and if necessary precautions are not taken, burnout will be experienced. Burnout has 

negative and costly consequences, including leaving the job. On the other hand, employees with high 

commitment are able to cope with negative and challenging situations and stressful working 

environments more powerfully. At this point, it is seen that employees with high commitment to the 

organization can reduce their burnout levels and manage this situation. Affective commitment function 

is the most important commitment function that organizations want their employees to have. In our 

study, the affective commitment function was examined. Commitment describes the strong fundamental 

bond between employees and the organization, or a psychological state that reflects this bond, and is a 

valuable element in the context of social sustainability. Sustainability, which has become an important 

issue in the modern society of the 21st century; By starting to deal with the human side of sustainability, 

it also led to the formation of the concept of social sustainability. Social sustainability includes concepts 

such as equality, empowerment, accessibility, sharing and especially participation. All these functions 

are factors that contribute positively to workplace sustainability and internal commitment of 

employees. The aim of this study is to investigate whether there will be decreases in the burnout levels 

of call center employees whose commitment is increased. Within the scope of the research, a theoretical 

model was created and the relationship between emotional commitment and burnout in the call center 

sector was examined. The data collected from the survey management and call center employees were 

tested with the structural equation model and it was seen that the hypothesis was supported. 

 

Keywords: Commitment, Burnout, Call center sector 
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STEAM Etkinlikleriyle Kodla-Tasarla-Üret: Öğretmen Eğitimi 

 

 

Alaattin BAHŞİ1, Ferhat BAYAR2, Esra AÇIKGÜL FIRAT3 

 

Öz  

 

Bilimsel gelişmelerin hızlı bir ilerleme kaydettiği günümüz dünyasında, özellikle iş gücü niteliğinin 

arttırılmasını sağlamak amacıyla, bireylere yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimi sunan 

yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının popülerliği giderek artmıştır. Bu eğitim yaklaşımlarının başında 

STEM eğitimi gelmektedir. Son 10 yılda pek çok ülkenin eğitim politikalarını yenilediği ve STEM 

eğitimlerine yer verdikleri görülmektedir. Bireylere deneyerek öğrenme, üretme, araştırma-geliştirme 

ve buluş yapma imkânı sağlayarak, günlük yaşam problemlerine pratik çözümler bulabilme becerisi 

kazandıran STEM eğitimleri, süreç içerisinde yaratıcı tasarım becerilerinin de katılmasıyla birlikte, 

STEAM eğitimleri olarak güncellenmiştir. Bu çalışmamızda TÜBİTAK 4004 kapsamında hazırlamış 

olduğumuz STEAM Etkinlikleriyle Kodla-Tasarla-Üret adlı projemize katılan öğretmenlerin STEAM 

eğitimlerine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

başlangıcında Sınıf Öğretmeni, Bilişim Teknolojileri ve Matematik branşlarından toplam 12 öğretmenin 

katılımıyla yürütülmüştür. Eğitim etkinliği Lego ile kodlama, tasarlama ve yeni ürünler ortaya çıkarma 

gibi temel becerilerin yer aldığı 5 günlük program şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 

uzman görüşüne göre hazırlanan 13 adet yarı yapılandırılmış soru kullanılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın geçerliliğini ve 

güvenirliğini sağlamak amacıyla, hazırlanan sorular iki öğretmenin görüşüne sunulmuştur. Veriler 

istatistiksel işlemlerden yüzde kavramı kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin tamamı eğitim içeriğini faydalı bulmuş, %75’i eğitimin alanına katkı sağlayacağını 

belirtmiş, %91’i ilgili eğitimin, öğrencilerin temel beceriler edinmesine katkı sağlayacağını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin %66’sı disiplinler arası çalışmaya istekli, %91’i eğitimleri sınıflarında uygulamak 

istediklerini ve öğretmenlerin tamamı eğitimlerin cinsiyet açısından anlamlı bir farklılığa yer olmadığını 

belirtmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: STEAM eğitimi, Sınıf öğretmeni, Matematik, Bilişim teknolojileri 

 

Code-Design-Produce with STEAM Events: Teacher Education 

 

Abstract  

 

In today's world, where scientific developments are making rapid progress, the popularity of 

constructivist education approaches that offer individuals learning by doing-living experience has 

increased, especially in order to increase the quality of the workforce. STEM education comes first 

among these educational approaches. In the last 10 years, it is seen that many countries have renewed 

their education policies and included STEM education. STEM trainings, which provide individuals with 

the opportunity to learn, produce, research and develop, and make inventions by experimenting, giving 

them the ability to find practical solutions to daily life problems, have been updated as STEAM trainings 
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with the participation of creative design skills in the process. In this study, it was tried to determine the 

opinions of the teachers who participated in our project named Code-Design-Produce with STEAM 

Activities, which we prepared within the scope of TUBITAK 4004, about STEAM training. The research 

was carried out at the beginning of the 2021-2022 academic year with the participation of 12 teachers 

from Classroom Teacher, Information Technologies and Mathematics branches. The training event was 

held in the form of a 5-day program that included basic skills such as coding, designing and creating new 

products with Lego. The research was carried out with the case study method, one of the qualitative 

research designs. As a data collection tool, 13 semi-structured questions prepared according to expert 

opinion were used. The data obtained from the research were analyzed by content analysis and 

descriptive analysis methods. In order to ensure the validity and reliability of the research, the prepared 

questions were presented to the opinions of two teachers. The data were interpreted using the 

percentage concept from statistical operations. As a result of the research, all of the teachers found the 

educational content useful, 75% stated that it would contribute to the field of education, and 91% stated 

that the relevant education would contribute to the students' acquisition of basic skills. 66% of the 

teachers were willing to work interdisciplinary, 91% of them wanted to apply the trainings in their 

classrooms, and all of the teachers stated that there was no room for a meaningful difference in terms 

of gender. 

 

Keywords: STEAM education, Classroom teacher, Mathematics, Information technologies 
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Does A Dysregulated Stress Response Predict Weight Gain Over Time in Type 2 

Diabetes Mellitus? 

 

 

Alessia GAREDDU1, Ruth HACKETT2 

 

 

Abstract 

 

Introduction: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is one of the most prevalent chronic conditions and has 

now reached epidemic proportions.  Its causes are complex and still under study, however, obesity was 

found to be intrinsically related to the disease.  The presence of both conditions together significantly 

increases the risk of severe complications, mortality and healthcare costs.  Interestingly, various studies 

found that people with either T2DM or obesity show a blunted response to stress.  This dysregulation, 

equally detrimental as a heightened response to stress, has been linked to increased BMI.  Therefore, 

the aim of the current study was that of investigating whether a dysregulated stress response in 

individuals with T2DM could lead to weight gain over time.  

Method: A secondary data analysis was carried out with 66 eligible individuals (BMI = 30.79 kg/m2) 

who took part in the Diabetes Follow-Up Study by Panagi (2020). Multiple linear regressions were 

performed to investigate whether biological markers of stress (blood pressure, laboratory and daily 

cortisol, inflammatory markers) predicted BMI after controlling for various covariates.  

Results and conclusion: Results partially supported the initial hypothesis as systolic and diastolic 

blood pressure, heart rate, daily cortisol, and two inflammatory markers (interleukin 1 receptor 

antagonist and mitochondrial pyruvate carrier 1) were found to be associated with BMI at follow-up.  

Further longitudinal studies on this topic incorporating objective measurement at follow-up and 

including measures of central adiposity and perceived stress are needed.  Stronger evidence on the link 

between a dysregulated response to stress and weight gain could help with the development of 

interventions to promote weight loss, therefore limiting the severe complications and mortality rate of 

those suffering from T2DM.  

 

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Obesity, BMI, Dysregulated Stress Response 
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AB-15 Ülkelerinde Teknolojik İlerleme ile Vasıflı ve Vasıfsız Kadın Emeği İlişkisi: Panel 

Eşanlı Denklem Sistemi Çözümlemesi 

 

Ali ÇELİK1, Nuran AKDAĞ2 

 

Öz  

 

Üretim araçlarındaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerin tarihin akışına önemli ölçüde yön verdiğini 

söylemek mümkündür. Fakat teknolojik atılımlar sağlamış olduğu pek çok avantajın yanında, iklim 

değişikliği başta olmak üzere önemli sayıda sorunun da kaynağı olarak görülmektedir. Teknolojinin 

istihdam alanlarına etkisi de uzun yıllardan beri süregelen bir tartışma konusudur. Bu çalışmada 

teknoloji ile kadın emeği ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı teknolojik ilerlemenin vasıflı ve 

vasıfsız kadın istihdamını hangi düzeyde etkilediğini saptamaktır. Böylece teknolojik ilerlemenin vasıflı 

ve vasıfsız kadın emeğine etkisi 2000-2020 yılları aralığındaki dönem için AB-15 (Avusturya, Belçika, 

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 

İspanya, İsveç ve İngiltere) ülkeleri ekseninde panel eşanlı denklem sistemi yardımıyla sınanmıştır. 

Çalışmanın önemi teknolojideki ilerlemenin vasıflı kadın emeğini mi yoksa vasıfsız kadın emeğini mi? 

daha çok etkilediğini açığa çıkarmaktır. Analiz bulguları, teknolojik gelişmelerin vasıflı kadın işsizlik 

oranını düşürürken, vasıfsız kadın işsizlik oranlarını arttırdığına işaret etmiştir. Başka bir ifadeyle, 

teknolojik gelişmeler vasıf sahibi kadın emekçilerin istihdamını olumlu olarak etkilemişken, vasıf sahibi 

olmayan kadın emekçilerin istihdam koşullarını zedelemekte olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik ilerleme, Vasıflı kadın emeği, Vasıfsız kadın emeği, Panel eşanlı denklem 

sistemi 

 

The Relationship between Technological Progress and Qualified and Unqualified Women Labor 

in EU-15 Countries: A Panel Data Simultaneous Equation System Analysis 

 

Abstract  

 

Considering the advantages and disadvantages of the developments in the means of production and 

technological advances together, it is likely to declare that they have directed the course of history to a 

great extent. Because technological breakthroughs are seen as the advent of many problems, especially 

climate change, in addition to the many advantages they provide. The effect of technology on 

employment areas has been an ongoing debate for many years. In this study, the relationship between 

technology and women's labor is examined. The study aims to determine at what level technological 

progress impacts the employment of skilled and unskilled women. Therefore, the effect of technological 

progress on qualified and unqualified women's labor is the EU-15 (Austria, Belgium, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and 

England) for the period 2000-2020. It has been tested with the help of the panel simultaneous equation 

system on the axis of the countries. The importance of the study is the advancement in technology the 

skilled women's labor or the unskilled women's labor to reveal more influence. Analysis findings 

indicated that technological developments decreased the unemployment rate of qualified women while 
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increasing the unemployment rate of unqualified women. In other words, while technological 

developments have positively affected the employment of qualified women workers, it has been 

observed that unqualified women workers are harming the employment conditions.  

 

Keywords: Technological progress, Qualified women's labor, Unqualified women's labor, Panel data 

simultaneous equation system 
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Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Malatya Mutfak Kültürü 

 

 

Ali ÖZDEMİR1, Gülçin ÖZBAY2 

 

Öz  

 

Hızla artan dünya nüfusu, şehirlere göç ve değişen tüketim alışkanlıklarının neticesinde yeryüzünde 

küresel çapta sosyo-ekonomik değişimler olduğu gibi başta iklim değişikliği tehdidi olmak üzere birçok 

sorun ortaya çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Organizasyonu'nun (FAO) 2006 yılında 

yayımladığı raporda et endüstrisi, çevresel sorunlara neden olan önemli faktörler arasında 

gösterilmiştir. 2050 yılına kadar özellikle artan et tüketiminin küresel ısınma açısından bir tehdit 

oluşturacağı, dünya nüfusunun yarısının vegan beslenmeyi benimsemesi durumunda bu tehdidin büyük 

ölçüde ortadan kalkacağı savunulmaktadır. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi mutfak kültürü bir bütün 

halinde değerlendirildiğinde et yemeklerinin ve hayvansal gıdaların çok önemli bir yeri olduğu 

görülmektedir. Malatya mutfağının, içinde bulunduğu bölgenin bu karakteristik özelliğinden ayrışmış 

bitkisel yemeklerin baskın olduğu bir kültüre sahip olduğu mütalaa edilmektedir. Bu araştırmayla 

Malatya mutfağını sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirmek ve bilinilirliğini arttırmak 

amaçlanmaktadır. Çalışma vegan ağırlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip Malatya mutfağının ve 

reçetelerinin bilinirliğine katkıda bulunması bakımından önemlidir. Araştırmada literatür taramasının 

yanı sıra kartopu yöntemi ile belirlenmiş kişi ve kurumlar ile yapılan görüşmeler ve gözlemlerden elde 

edilen veriler betimsel veri analizi yapılarak sunulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında Malatya mutfak 

kültürünün sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarına hizmet eden bir yapısı olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Beslenme, Malatya mutfağı, İklim değişikliği 

 

Malatya Cuisine Culture within the Framework of Sustainability 

 

Abstract  

 

The rapidly increasing world population, migration to cities and changing consumption habits cause 

global socio-economic changes in the world and many problems, especially the threat of climate change. 

In the report published by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) in 2006, the 

meat industry has been shown as one of the important factors causing environmental problems. It is 

argued that until 2050, especially increasing meat consumption will pose a threat in terms of global 

warming, and if half of the world's population adopts a vegan diet, this threat will largely disappear. 

When the culinary culture of the Eastern Anatolia region is evaluated as a whole in our country, it is seen 

that meat dishes and animal foods have a very important place. It is considered that Malatya cuisine, 

unlike this characteristic feature of the region it is in, has a culture dominated by herbal dishes. With 

this research, it is aimed to evaluate Malatya cuisine within the framework of sustainability and to 

increase its awareness. The study is important in that it contributes to the awareness of Malatya cuisine 

and its recipes, which have a predominantly vegan diet. In addition to the literature review in the 

research, the data obtained from the interviews and observations with the people and institutions 

determined by the snowball method were presented to the reader by making descriptive data analysis. 
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In the light of the findings, it has been seen that Malatya culinary culture has a structure that serves 

sustainable eating habits. 

 

Keywords: Sustainability, Nutrition, Malatya cuisine, Climate change 
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Azerbaycan’ın Ekonomik Bölgelerindeki Nüfusun Yaşam Standardının Mevcut Durumu 

ve Onun Değişim Eğilimi 

 

Aliyeva Jale REHMAN1 

 

Öz  

 

Bu çalışmada, Azerbaycan'ın ekonomik bölgelerindeki nüfusun yaşam standardının mevcut durumunu 

analiz etmek amaçlanmaktadır. Hanehalkı verilerinin analizi, ekonomik bölgelerde nüfusun yaşam 

standartlarında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Yapılan analizlere göre, karşılaştırılan dönemde 

Nahçıvan ekonomik bölgesinin gelir ve tüketim verilerinin Bakü dışında diğer tüm ekonomik bölgelerin 

önünde yer aldığı görülmektedir. Çalışmada, nüfusun yaşam kalitesinin ekonomik bölgelere göre 

değerlendirilmesinde ve bölgesel farklılıkların belirlenmesinde Azerbaycan'ın ekonomik bölgelerinin 

Yaşam Kalitesi Endeksi (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü tarafından 

hazırlanan ve yayımlanan "Azerbaycan'da Yaşam Kalitesi-2018: Ekonomik Bölgelerin, Cumhuriyet 

Bağımlı Şehirlerin ve İdari Bölgelerin Sıralaması") kullanılmıştır. Endeks sonuçlarına göre; yaşam 

kalitesinin en yüksek olduğu bölge Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti'dir. Bu ekonomik bölge, yedi alt 

endeksin dördünde (Maddi Refah, Sağlık, Güvenlik ve Boş Zaman Fırsatları) liderdir. Ayrıca bu çalışma 

kapsamında, ekonomik bölgelerdeki bazı sosyo-ekonomik göstergeler ve yeni oluşturulan işler kolları 

analiz edilmiştir. Böylece, Nahçıvan ekonomik bölgesindeki nüfusun yaşam standartlarının diğer 

ekonomik bölgelere göre daha iyi olduğu açıkça ifade edilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, Ekonomik Bölge, Yaşam Standartları, Gelir ve Tüketim Harcamaları 

  

The Current Situation and its Tendency of Change of the Living Standard of the Population in 

the Economic Regions of Azerbaijan 

 

Abstract 

 

The article analyzes the current state of living standards in the economic regions of Azerbaijan. Analysis 

of household inspection data shows that there are differences in living standards of the population in 

the economic regions. During the compared period, Nakhchivan economic region is ahead of others in 

terms of income and consumption expenditures. According to these indicators, it lags behind only Baku. 

To assess the quality of life of the population by economic regions and to identify differences between 

the regions was used The Quality of Life Index of the economic regions of Azerbaijan ("Quality of Life in 

Azerbaijan 2018: List of Economic Regions, Republican-Dependent Cities and Administrative Regions" 

prepared and published by the Institute of Economics of the Azerbaijan National Academy of Sciences). 

According to the results of the index, the region with the highest quality of life is the Nakhchivan 

Autonomous Republic. In other words, this economic region is the leader in 4 out of 7 sub-indices 

(Material Welfare, Health, Security and Leisure Time). The article also analyzes some socio-economic 

indicators and the newly created jobs and obtained results in the economic regions. Thus, the analysis 

gives us to say that the living standards of the population in the Nakhchivan economic region are better 

than in other economic regions of Azerbaijan. 
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Üniversite Eğitim Hizmetleri Pazar Bölümlemesi 

 

 

Aliyeva Leyla HUDADAT KIZI1 

 

 

Öz 

 

Eğitim ve işgücü piyasasının segmentasyonu, üniversitelerde yürütülen pazarlama araştırmaları 

temelinde gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerdeki bölümlendirme, eğitim hizmetlerinin potansiyel 

tüketicilerinin çeşitli parametrelerine göre sınıflandırılmasıdır. Eğitim ve işgücü piyasasının bölümlere 

ayrılması; talebi netleştirmeye ve katmanlaştırmaya katkı sağlarken, yapılandırma ve optimal 

pazarlama stratejisi ile seçim için en uygun koşulları belirlemeye izin vermektedir. Esasında eğitim ve 

işgücü piyasası segmenti, eğitim hizmetinin özelliklerine ve pazarlama uyarıcılarına eşit şekilde yanıt 

veren tüketiciler grubudur. Pazar segmentleri ise, tüketici türlerine ve bu türlere göre oluşan tüketici 

ihtiyaçları, özellikleri ve davranışlarındaki farklılıklara göre katmanlara ayrılmıştır. 

Pazar bölümlendirme süreci aşamaları şu şekildedir: 

 Bölümlendirme ilke ve kriterlerinin belirlenmesi, 

 Seçilmiş segmentasyon ilkelerine göre pazarın uygun şekilde bölünmesi, çeşitli profillerin, 

diyagramların, matrislerin oluşturulması, 

 Seçilen değerlendirme kriterleri temelinde elde edilen bölümlerin çekicilik düzeyinin 

değerlendirilmesi, 

 Gelecek faaliyetler için bir veya daha fazla bölümün seçilmesi, 

 Hizmetin her pazar segmentinde konumlandırılmasına ilişkin bir karar vermek, 

 Her hedef segment için pazarlama stratejisinin geliştirilmesidir. 

Eğitim pazarında üç ana tüketici türü vardır. Bunlar; bireysel tüketiciler, tüketici işletmeleri ve 

kuruluşları ile devlet ve belediye yetkilileridir. Her tüketici ve bu tüketicilerin faaliyet gösterdiği pazar 

türü, özel pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesini gerektiren özelliklere sahiptir. Üniversitelerin 

sunduğu eğitim programı ve hizmetlerinin özelliklerine ve parametrelerine göre bölümlendirme, 

aslında öğrencilerin hizmetin belirli parametrelerine tepkilerinin türüne ve gücüne göre 

sınıflandırılmasıdır. Bu eğitim hizmetleri pazarı, eğitim hizmetleri parametrelerine göre bölümlere 

ayrılmıştır. Bu bölümler şu şekildedir; 

 Eğitim seviyesi, 

 Eğitim profili, 

 Köktencilik seviyesi, 

 Eğitimin genişletilmesi, 

 Uzmanlık seviyesi, 

 Eğitim biçimi, 

 Eğitim süresi, 

 Kullanılan yöntem ve teknikler. 

Eğitim hizmetleri pazarının segmentasyonu; rakiplerin temel avantajlarını tanımlar ve zamanında yanıt 

vermelerini sağlar. Rakiplere göre, pazar bölümlendirmesinin temeli, benzer eğitim profiline sahip olan 

eğitim kurumlarıdır. Öncelikle bu rakipler belirlenmeli, araştırılmalı ve onlara karşı uygun bir pazar 

stratejisi geliştirilmelidir. 
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Anahtar Kelimeler: Üniversite, Pazarlama, Eğitim hizmetleri, Eğitim pazarı, Segmentasyon 

 

Segmentation of the Market of Educational Services in Universities 

                             

Abstract 

 

Segmentation of the education and labor market is carried out on the basis of marketing research 

conducted at universities. Segmentation at the university is a classification of potential consumers of 

educational services on various parameters. Segmentation of the education and labor market allows to 

clarify and stratify the demand, to structure it and to determine the most favorable conditions for the 

selection of the optimal option of marketing strategy and tactics. 

 

Keywords: University, Marketing, Education services, Education market, Segmentation 
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Sürdürülebilir Kalkınma İçin Vergilerin Etkileri Değerlendirme Modelleri 

 

 

Aliyeva Sabina TEBRİZ KIZI1 

 

 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı; petrol dışı sektörün ülke ekonomisindeki payı, rekabet ortamı, bölgesel 

potansiyelin etkin kullanımına dayalı olarak petrol ve gaz sektörüne ekonomik bağımlılığın kademeli 

azaltımı ve yenilikçi bir kalkınma modeline geçiş "Azerbaycan 2020: Gelecek İçin Vizyon" konseptine 

ilişkin bilgileri sunmaktır.  Ayrıca çalışmada; bölgelerin, ekonomik sektörlerin ve özel sektörün hızlı 

gelişimini karşılayan etkin bir vergi ortamının oluşturulması, toplumsal refahın sağlanması ve ekolojik 

dengenin korunması açısından vergi yükünün optimize edilmesi ve bu doğrultuda politika kararlarının 

alınmasına olanak sağlayan metodolojik bir çerçevenin oluşturulması konuları da ele alınmıştır.  

Çalışma; (Azerbaycan Genel Denge Modeli) AzMod'un ilgili senaryolar üzerindeki vergi simülasyonlarını 

ve önceki tüm teorileri sentezleyerek entegre etmesine izin veren modern ve gelişmiş yazılımlarla ilgili 

konuları, AzMod’un mükemmel teorik temelini ve ekonomik yazılım paketinin kullanılabilirliğini 

kapsamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Fikir, Model, Yatırım, Vergi, Kaynaklar, Teknoloji, Altyapı, Petrol dışı sektör, Mikro, 

Makro 

 

The Effects of Taxes for Sustainable Development Evaluation Models 

                                                                                                              

Abstract 

 

First of all, the main goals of the article are to increase the share of the non-oil sector in the country's 

economy, create a competitive environment, gradually reduce economic dependence on the oil and gas 

sector based on the effective use of regional potential and transition to an innovative development 

model, ınformation on the development concept "Azerbaijan 2020: vision for the future" approved by 

the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 29, 2012 is reflected. In 

addition, the article discusses the issues of optimizing the tax burden in terms of creating an effective 

tax environment that meets the rapid development of regions, economic sectors and the private sector, 

ensuring social welfare and maintaining ecological balance, and the formation of a methodological 

framework for policy making. Azerbaijan General Equilibrium Model (AzMod). The article covers issues 

related to modern and advanced software that allows AzMod to conduct tax simulations on relevant 

scenarios and synthesize and integrate all previous theories, and the availability of an economic 

software package with a perfect theoretical base and comprehensiveness and accuracy as AzMod. 

 

Keywords: Idea, Model, Investment, Tax, Resources, Technology, Infrastructure, Non-oil Sector, Micro, 

Macro 
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Sürekli Gelişim İçinde Bölgede Olumlu İş Ortamının Oluşturulması 

 

Aliyeva ŞÖHRET İZZET1 

                                                  

Öz 

 

Bölgenin iş ortamı; bölgede yaşayan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayarak bölgesel işlerin geliştirilmesi 

için gerekli olan bir dizi koşul ve katılımcıdan oluşmaktadır. Bölgenin iş ortamı stratejik yönetim 

kuruluşu olarak benzersiz değildir. Böylece, katılımcılarının motivasyonları, bölgesel düzeydeki zayıf 

dış faktörlerin etkisiyle kolayca değiştirilebilir. Ayrıca iş ortamının iyileştirilmesi ve yatırımların 

çekilmesi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasının hızlandırılmasıdaki önemli koşullar arasındadır. 

Esasında bu koşulların iyileştirilmesi, şirketlerin bölgedeki kendi emek ve kaynaklarına yatırım yapma 

arzusunun artmasına yol açacaktır. Böylece bölge, karlı iş projelerinin geliştirilmesi için uygunsa, altyapı 

ve yerleşim ortamı daha iyi gelişebilecektir. Bölgedeki yatırımların çekiciliği ve iş yapma koşulları 

doğrudan bölgenin rekabet gücü ile ilgilidir. Girişimcilik ve girişimcilik kültürü, yaşam kalitesinin ve 

yeniliğin gelişiminin arkasındaki itici güçtür. Yatırım cazibesi bölgenin ekonomik gelişimi ve refahı için 

ana araçtır. Ayrıca etkili işgücü ve hammadde üretimindeki artış için yapılan yeniliklerin yanı sıra, 

nüfusun refah ve yaşam standartlarında artışı sağlayacak düzgün yönetim biçimi de önemlidir. 

 

 Anahtar Kelimeler: İş Ortamı, Stratejik Yönetim, Altyapı, Rekabetçi, Yatırım      

                                                

Creating a Positive Business Environment in the Region in Continuous Development 

 

Abstract 

 

The business environment of the region is a set of conditions and participants that are essential for the 

development of regional business while meeting the needs of consumers living in the region. The 

business environment of the region as a strategic management entity is not unique. Thus, the 

motivations of its participants can be easily altered by the influence of poorly understood external 

factors at the regional level. Improvement of business environment and attraction of investments 

(investments) is one of the important conditions for accelerating the socio-economic development of 

the region. In fact, improving these conditions will lead to the development of business projects in the 

territories of people and companies, and will increase the desire of consumers, and companies' desire 

to develop business projects in the region and to invest their labor and resources. The more profitable 

the region is, and the better it is for business projects, the better the area, the people there, the 

infrastructure, the residential environment, and the more efficient the relationship. The actual 

attractiveness of investments in the region and the conditions for doing business are directly related to 

the competitive position and the competitiveness of the area. The culture of entrepreneurship and 

entrepreneurship is the driving force behind the quality of life and development of innovation. 

Attracting investments is a key instrument for economic development and regional prosperity. It is 

precisely the investments, along with innovations for effective labor and increase in raw material 

production, that it can be managed properly, leading to an increase in the welfare and living standards 

of the population. 

 

Keywords: Business, Environment, Strategic Management, Infrastructure, Competitive, Investment 
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The Denial of Identity in the Context of Ideologically Sustainable Narratives 

 

Amira BANJIĆ1, Maida ŠLJIVIĆ2 

 

Abstract 

 

The phenomenon of denying Bosniak identity, as one of the social phenomena, is not a novelty within 

Serbian discursive practice, whose explicit narrative strategies, which are used in the process of 

relativizing Bosniak identity, are realized mostly through the denial of the existence of the Bosnian 

language. In the recent history of Bosnia and Herzegovina, this phenomenon has been widespread but 

not stable enough to call into question the stability of the Bosnian language for all those who respect 

historical facts and approach this topic scientifically. However, inevitably, the academic thought in 

Bosnia and Herzegovina is essentially determined by the poststructural paradigm, i.e. relativism as its 

basic concept that establishes narratives of relativization of ethnonational identities, and thus the 

existence of four languages from the Central South Slavic diasystem (Bosnian, Croatian, Serbian and 

Montenegrin language). Through the narrative of insisting on one common language, the process of 

relativization is present in the ideological and political context through the activities of certain political 

parties in Bosnia and Herzegovina, social-liberal and social-democratic. Such narratives present in 

Bosnia and Herzegovina correspond to ideologies that explicitly deny the existence of the Bosnian 

language, and thus violate their real ideological orientations, ideologizing important identity issues. 

 

Keywords: Ethnonational identity, Language denial, Relativism, Social liberalism, Diasystem 
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İşletmenin Ekonomik Potansiyelinin Teorik ve Metodolojik Konuları ve Kullanımının 

Düzenlenmesi 

 

 

Amiraslanova Dilara AMİRASLAN KIZI1, Rzayeva Nurana JAMALADDIN KIZI2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Öz 

   

Ekonominin piyasa ilişkileri ve ülkenin ekonomik büyümesinin sosyo-politik yönelimi, tüm ekonomik 

varlıkların harekete geçirilmesini gerektirir. Bu öncelikle ülkenin reel sektörü için geçerlidir. Ekonomik 

büyüme faktörleri; ulusal, bölgesel, sektörel ve işletme düzeylerinde belirlendiği için çok yönlüdür. Tüm 

bunlar, yönetimin operasyonel yönetim kararlarını ve işletmeyi değişen dış ortama uyarlamayı 

gerektirir. Sorunun temelinde ekonominin aşağıdan yukarıya yani işletmeden ulusal düzeye kadar 

sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması yatmaktadır. Genel olarak; ülke, bölge, endüstri ve işletme 

düzeyindeki ekonomik potansiyel aşağıdakilerle karakterize edilir: 

 Ülkenin milli gelir büyümesinin ve ekonomik gücünün kaynağı, 

 Toplumun üretici güçlerinin gelişmesinin sonucu, 

 Alanın, işletmenin ve kaynakların maksimum üretim kapasitelerinin göstergeleri, 

 Kamu ihtiyaçlarını karşılama araçları, 

 Maddi malların üretim planları, kaynakların kullanımı ve ulusal servetin optimal kriterleri. 

Bu çalışmada, ekonomik potansiyel kavramı hakkında bilgi vermek ve onu etkileyen iç-dış faktörleri 

incelemek hedeflenmektedir. Ekonomik potansiyel tanımı; bilimsel ve teknik ilerleme, yenilik ve en iyi 

uygulamalar, çalışanların profesyonellik düzeyi, optimal üretim yapısı, hammadde kalitesi, mümkün 

olan maksimum ekipman kapasitesi ve üretim potansiyeli gibi faktörleri dikkate alarak ülke, bölge, 

sanayi ve işletmenin üretim yönündeki fırsatlarını belirlemek ve gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik potansiyel, Kalkınma, Üretim, Kaynak, Ekonomik büyüme 

 

Theoretical and Methodological Issues of the Economic Potential of the Enterprise and 

Regulation if its Use 

Abstract 

 

The orientation of the economy to market relations and the socio-political orientation of the country's 

economic growth require the mobilization of the efforts of all economic entities. This is primarily valid 

for the real sector of the country. Economic growth factors are multifaceted as they are determined at 

the national, regional, sectoral and enterprise levels. All of this requires management to make 

operational management decisions and adapt the business to the changing external environment. At the 

heart of the problem lies the sustainable development of the economy from the bottom up, that is, from 

the enterprise to the national level. All these are elements of the economic potential of the enterprise. In 

general, economic potential at the country, region, industry, enterprise level is characterized by: 

 Source of national income growth and economic strength of the country, 
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 The result of the development of the productive forces of society, 

 Indicator of the maximum production capacity of the area, enterprise, resources, 

 Means of meeting public needs, 

 The production plan of material goods, the use of resources and the optimal criteria of national 

wealth. 

The article provides information about the concept of economic potential and examines the internal and 

external factors affecting it. In our opinion, economic potential, scientific and technical progress, 

innovation and best practices, professionalism level of employees, optimal production structure, raw 

material quality, maximum possible equipment capacity, etc. production potential means determining 

and realizing the production opportunities of the country, region, industry, enterprise, taking into 

account the factors. 

 

Keywords: Economic potential, Development, Production, Resource, Economic growth 
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Dijital Ekonominin Kurumsal Finansal Unsurlar Üzerindeki Etkisi 

 

 

Amiraslanova Dilara AMİRASLAN KIZI1 

 

Öz 

 

Dijitalleşme, öncelikleri değiştirmekte ve iş geliştirme için yeni zorluklar yaratmaktadır. Bu çalışmada, 

dijital ekonomideki iş ekosisteminin oluşumunda ortaya çıkan finansal yönetimin ve dönüşümünün 

özellikleri ele alınmıştır. Finansal yönetimi iyileştirmek ve şirket değerini artırmak için dijital 

ekonominin kurumsal finansman unsurları üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Araştırma sonucunda, 

perspektif iş geliştirme modeli olarak ekosistemin özellikleri belirlenmiş, dijitalleşmenin etkisi altında 

şirketin sermaye ve varlık yönetimi alanındaki değişiklikler tespit edilmiş, risk yönetimi yeni yönün 

dönüşüm özellikleri ve yaratım süreci belirlenmiştir. Dijitalleşme, kurumsal finansman da dahil olmak 

üzere tüm alanları ve süreçleri kapsamaktadır. Bu, yalnızca iş süreçlerinin dijitalleşmesinden değil, aynı 

zamanda değer faktörlerindeki ve kurumsal gelişimin perspektif yönlerindeki değişikliklerden de 

kaynaklanmaktadır. Geleneksel finansal yönetim modelleri ve ilkeleri; dijital teknolojilerin genişlemesi 

dikkate alınarak, öncelikle dış faktörlerin etkisi altında ve ikinci olarak yeni iş modeline ve belirlenen iş 

geliştirme hedeflerine uygun olarak dönüştürülmektedir. Bu makalenin amacı, dijital ekonomide iş 

modelinin yenilenmesiyle bağlantılı olarak finansal yönetimin dönüşümünün özelliklerini incelemektir. 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorunlar belirlenmiş ve çözümlenmiştir: 

 Dijitalleşmenin iş süreçleri üzerindeki etkisinin yönleri ve şirketin değer faktörlerinin 

belirlenmesi, 

 Dijital ekonomide finansal yönetim sistemindeki değişikliklerin incelenmesi. 

Günümüzde finansal yönetim sistemi, iş modelinin dijital dönüşümünü dikkate almalı ve iş 

ekosisteminin ayrı bir unsuru olarak gelişmelidir. Kurumsal finans yönetimindeki yenilikler, şirketin 

varlıklarının ve finansal kaynaklarının yapısal çeşitlendirilmesi bağlamında yeni katma değerli itici 

güçler ve risklerle ilişkilidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Finansal Yönetim, Kurumsal Finans, Dijital Ekonomi, Maddi Olmayan Varlıklar, 

Riskler, Ekosistem 

 

The Effect of Digital Economy on Corporate Financial Facilities 

 

Abstract 

 

Digitization is changing priorities and creating new challenges for business development. The article 

discusses the features of the transformation of financial management in the formation of the business 

ecosystem in the digital economy. In order to improve financial management and increase company 

value, the impact of the digital economy on corporate finance elements should be taken into account. As 

a result of the research, the characteristics of the ecosystem as a perspective business development 

model were determined, the changes in the capital and asset management of the company under the 

influence of digitalization were determined, the transformation characteristics of the new direction of 
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risk management and the creation process were determined. Digitization covers all areas and processes, 

including corporate finance. This is due not only to the digitization of business processes, but also to 

changes in value factors and perspective aspects of enterprise development. Traditional financial 

management models and principles are being transformed, firstly under the influence of external 

factors, and secondly, in line with the new business model and set business development goals, taking 

into account the expansion of digital technologies. The purpose of this article is to examine the features 

of the transformation of financial management in connection with the renewal of the business model in 

the digital economy. 

To achieve this goal, the following research tasks have been identified and solved: 

 The aspects of the impact of digitalization on business processes and the company's value factors 

are determined, 

 Attention was drawn to the changes in the financial management system in the digital economy. 

In modern times, the financial management system must take into account the digital transformation of 

the business model and evolve as a separate element of the business ecosystem. Innovations in 

corporate finance management are associated with new value-added drivers and risks in the context of 

structural diversification of the company's assets and financial resources. 

 

Keywords: Financial Management, Corporate Finance, Digital Economy, Intangible Assets, Risks, 

Ecosystem 
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Collective Memory as a Tool of Forming Social Identity 

 

 

Annamaria CSISZER1 

 

 

Abstract 

 

For almost half of a century, the Iron Curtain symbolically devided Europe into two different ideological 

spaces, later on physically marked by the Berlin Wall, separating the totalitarian East from the 

democratic West. Cross cultural studies still evidence value differences between Eastern and Western 

Europe measured at national level, while anthropological studies highlight dissimilarities in identity-

building and identity patterns. Until now there is no definite answer on how to understand the social 

construction of these differences, to reconnect the two ways of configuring reality and to bridge the gap 

between generations, which would be crucial to understand who we are and where do we belong. The 

question addressed in this paper is how an international interdisciplinary educational project –‘I was 

citizen of Stalin town’ – can deepen the understanding of the influence of the Stalinist ideology on 

collective identity in five post-socialist cities. The plot of the project was triggered by the fact that five 

European cities from five diffrent countries took the name of Stalin for various periods during the 

communist regime. The tactic was part of the startegy of ‘Stalinizing’ urban identities by changing the 

names of streets, factories, public squares, parks. The main activities of the project were to collect 

memories, make interviews with still alive Stalinist citizens, share oral histories, facilitate inter-

generational and inter-cultural discussions, to unfold personal stories and to disseminate results 

through museum exhibitions. The findings have implications for EU identity and cultural citizenship of 

the Central and Eastern European citizens and cities.  

 

Keywords: Collectice memory, Cultural citizenship, Social identity, Political strategy, Oral history 
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Toprak Kirliliğinin Göstergeleri Olarak Mikroorganizmalar 

 

 

Asadova Shabnam FAKHRADDIN1 

 

Öz 

 

Toprak mikroorganizmalar açısından dış ortama göre daha zengindir. Bu, mikroorganizmaların normal 

gelişimi için tüm koşulların bulunduğu doğal bir ortamdır. Topraktaki organik maddeler; mineraller, 

nem, çevre, reaksiyon, oksijen vb.dir. Aynı zamanda toprak parçacıkları bu minik canlıları güneşin 

ölümcül etkilerinden korumaktadır. Bu nedenle toprak gerçek bir mikroorganizma kaynağı olarak kabul 

edilmekte ve oradan başka bir ortama (su, hava vb.) yayılmaktadır. Mikroorganizmalar, olumsuz toprak 

koşullarında bile uzun süre hayatta kalabilirler. Çevre kirliliğini ve buna bağlı sonuçları ortadan 

kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınmasına zemin hazırlamaktadırlar. Kirleticilerin toprağa girişi, 

mikrobiyosenozların deformasyonuna ve toksik maddelerin birikmesine yol açmaktadırlar. 

Mikrbiyosenozların bileşimindeki bu tür değişiklikler, fitosenozlardan daha hızlı stabilize olmaktadırlar. 

Bunu mikrobiyotanın hızla çoğalma kabiliyetine bağlamak daha doğrudur. Bu yüzden biyoizlemede 

mikroorganizma kullanma fikri ekolojistler, bakteriyologlar, mikologlar ve protozoologlar için son 

derece önemlidir. Antropojenik etkinin bir sonucu olarak çevrede son zamanlarda meydana gelen 

değişiklikleri gözlemlemek de çok önemlidir. Bu alandaki toprak mikroorganizmalarına olan ilgi, temel 

olarak bunların toprak verimliliği, bitki örtüsü, fauna ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinden 

kaynaklanmaktadır. Tüm toprak bakterileri, toprak biyotasının diğer temsilcileriyle birlikte benzersiz 

işlevleri yerine getirme ve bitki kalıntılarının yok edilmesine katılma yeteneğine sahiptir. 

Mikroorganizmaların toprak kirliliğine karşı direnci, farklı sistematik gruplara ait olup olmamasına 

bağlıdır. Nitrifikasyon yapan mikroorganizmalar olan Bacillus cinsinin türleri, yüksek 

konsantrasyonlarda ağır metallere karşı çok hassastır; streptomycetes, pseudomonas ve selülozu yok 

eden birçok mikroorganizma biraz daha dirençlidir; mantarlar ve aktinomisetler ise en dirençli 

olanlardır. Böylece toprağın ağır metallerle kirlenmesi sonucunda, toprak örtüsünde dönüşüm ve 

mikrobiyal komplekste değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle, toprakların biyolojik aktivite 

göstergelerinin kullanımı iyi beklentilere sahiptir ve teknolojik olarak etkilenen alanların toprak 

örtüsünün ekolojik izleme programına dahil edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyosenoz, Toprak Koşulları, Biyolojik Aktivite, Yıkım 

 

Microorganisms as Indicators of Soil Pollution 

 

Abstract 

 

Soil is richer in microorganisms than the external environment. This is a natural environment in which 

there are all the conditions for the normal development of microorganisms. Sufficient organic matter, 

minerals, moisture, environment, reaction, oxygen etc. in the soil. At the same time, soil particles protect 

these tiny creatures from the deadly effects of the sun. For this reason, the soil is considered a real source 

of microorganisms and spreads from there to another medium (water, air, etc.). Microorganisms can 

survive for a long time even in unfavorable soil conditions. Evaluate and eliminate environmental 

pollution and its consequences. It lays the groundwork for taking the necessary measures to seduce. The 
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ingress of pollutants into the soil leads to the deformation of microbiocenoses and the accumulation of 

toxic substances. Such changes in the composition of microbiocenoses stabilize faster than 

phytocenoses. It would be more accurate to attribute this to the ability of the microbiota to multiply 

rapidly. Therefore, the idea of using microorganisms in biomonitoring is extremely important for 

ecologists, bacteriologists, mycologists and protozoologists. It is very important to observe the recent 

changes in the environment as a result of the anthropogenic influence. The interest in soil 

microorganisms in this area is mainly due to their effects on soil fertility, vegetation, fauna and human 

health. All soil bacteria, together with other representatives of the soil biota, have the ability to perform 

unique functions and participate in the destruction of plant residues. Thus, as a result of soil 

contamination with heavy metals, transformation of the soil cover and changes in the microbial complex 

occur. Therefore, the use of indicators of biological activity of soils has good prospects and can be 

included in the program of ecological monitoring of the soil cover of technologically affected areas. 

 

Keywords: Microbiocenosis, Soil conditions, Biological activity, Degradation 
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Profiling and Assessment of Inclusive Educational Practices in Schools: A Study of 

Initiatives Sarva Shikasha Abiyan in Kerala 

 

 

K. M. ASHIFA1, K. S. SWAPNA2 

 

 

Abstract 

 

The child with disability to should be encouraged to study in a regular school. The inclusive school has 

the primary responsibility for helping children learn alongside their typically developing peers. An 

inclusive school must enable education structures, systems and methodologies to meet the needs of all 

children, particularly those who face the greatest barriers to achieving their right to education. Inclusive 

schools need to be creative, where collaboration among teachers and resource teachers leads to effective 

problem solving, shared and cooperative learning environment. Innovative school and classroom 

practices are required if education is to serve all students, including those with disabilities, in an 

effective way. Enrolment of students with disabilities in regular classes is one of the most significant 

pedagogical challenges for education systems over the last decade. Through redesigning, restructuring 

and modifying the objective, strategies and curricular approaches the general school system can 

promote inclusive approach to meet the needs of children with disabilities. Inclusion is not meant to 

merely place the children with disabilities in a normal classroom, but it must meet the educational needs 

and total development of children with disabilities.  Inclusive educational practices of schools identified 

in Kottayam district of Kerala has been analyzed with help of survey data as school climate, staff 

development, curriculum, instruction, assessment, supportive service, parent and community services 

has been analyzed. The study revealed that the schools are offering the inclusive education without 

promoting the school climate, staff development, curriculum, instruction and assessment for inclusion 

and integration. Students are also even getting supportive service, parent and community services. More 

intervention and improvement is needed in curriculum and instruction. Children with cognitive 

impairment are getting financial assistance from government, but the supportive services in schools are 

not proper for enhancing their competences. 

 

Keywords: Children with disability, Inclusive education, Cognitive impairment  
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İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Üzerindeki Etkisi 

 

 

Aslanova İlhamə EYBULLA KIZI1 

                                                                                          

Öz 

 

Çevrenin kirlenmesi ve bozulması bir dizi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunun temelinde yer almakta 

ve insanların uygun yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesini engellemektedir. Çevresel bozulma ve 

kirlilik, yalnızca bugün insanlık için bir takım ekonomik ve sosyal problemler oluşturmakla kalmayıp, 

aynı zamanda gelecekte yeni büyük ölçekli çevresel sonuçların ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. 

Çevresel bozulma ve kirlilik kaynaklı yeni çevre sorunları arasında iklim değişikliğinin özel bir yeri 

vardır. Dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen kasırgalar, seller, nehir taşkınları, kuraklıklar ve buna 

karşılık dünyanın farklı bölgelerindeki sağanak yağışlar ve nehir taşkınları kentsel ve kırsal altyapıya, 

sanayiye ve tarıma büyük zararlar vermektedir. Sonuç olarak, insanların yaşamları, gıda ve çevre 

güvenliği büyük risk altındadır. İklim değişikliği küresel doğası nedeniyle, dünyanın dört bir yanında 

büyük ilgi görmektedir. Bu sorunları önlemeye yönelik sözleşmeler ve dünya zirveleri de dahil olmak 

üzere çok sayıda uluslararası konferans düzenlenmesi, sorunun ciddiyetini ve çözümü için alınan 

önlemleri göstermektedir. Çevresel olarak istenmeyen veya çevreyi tehlikeye atan insan yapımı 

faaliyetler veya eylemler genellikle bilgisizliğin sonucudur. Bu nedenle, nüfusun çevre sorunları ve iklim 

değişikliğinin nedenleri, bu süreçlerin gerçek ve olası sonuçları hakkında insanları bilgilendirmek 

özellikle önemlidir. Son zamanlarda, doğal faktörler üzerindeki antropojenik etkilere dikkat 

çekilmektedir. Bilimsel ve teknolojik ilerleme, sanayinin gelişmesi, insanların çoğalması, atmosferdeki 

sera gazlarının yıllık artışı iklimi etkileyen en önemli sebepler arasındadır. Bu faktörlerin birleşmesi ise 

dünya atmosferinde küresel değişikliklere neden olmaktadır. Sonuç olarak, yazın anormal ve kalıcı bir 

sıcaklık, kışın ise sürekli soğuk gözlemlenmektedir. Yine de mevcut neslin ihtiyaçlarını karşılarken, 

gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetini sürdürecekleri uzun ömürlü ve 

sürdürülebilir bir dünya mümkündür.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, İklim değişikliği, Çevre güvenliği, Çevre 

 

The Impact of Climate Change on Sustainable Development 

 

Abstract 

 

Pollution and degradation of the environment are the basis of a number of environmental, economic and 

social problems and prevent people from living a decent life as individuals and citizens. Environmental 

degradation and pollution not only pose a number of economic and social problems for humanity today, 

but also contribute to the emergence of new large-scale environmental consequences in the future. 

Climate change has a special place among the new environmental problems caused by environmental 

degradation and pollution. Hurricanes, floods, river floods, droughts in different parts of the world and, 

conversely, torrential rains and river floods in different regions of the world cause great damage to 

urban and rural infrastructure, industry and agriculture. As a result, people's lives, food and 

environmental security are at great risk. Due to the global nature of climate change, it is receiving a lot 

of attention from around the world. Conventions aimed at preventing these problems, holding 

                                                           
1 Doç. Dr., Bakü Avrasya Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Bölümü, aslanovailhama220@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-8399-6285  

mailto:aslanovailhama220@gmail.com


41 

 

numerous international conferences, including world summits, show the seriousness of the problem 

and the measures taken to solve it. Man-made activities or actions that are environmentally undesirable 

or endanger the environment are often the result of ignorance. Therefore, it is especially important to 

inform the population about the environmental problems of the population and the causes of climate 

change, the real and potential consequences of these processes. Mankind can truly be sustainable and 

long-lasting. In this way, it will meet the needs of the current generation, while maintaining the ability 

of future generations to meet their own needs. 

 

Keywords: Sustainable economic development, Climate change, Environmental safety, Environment 
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Hasan Ruhani Dönemi 

 

 

Aylin KARNAP1, Cengiz ÇAĞLA2 

 

Öz 

 

1979 yılında meydana gelen rejim değişikliği sonrasında ABD ile İran arasındaki uzlaşmaz düşmanlık, 

Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yerini diplomatik ilişkilere 

bırakmıştır. Ruhani cumhurbaşkanlığı döneminde hem ulusal hem de uluslararası kriz ve sorunlar 

çerçevesinde rejimin ideallerine sadık kalınarak pragmatist bir yaklaşım benimsenmiştir. Dış politikada 

“itidalli değişim” söylemine vurgu yapan Ruhani, nükleer meselenin çözümüyle petrol ve ekonomik 

ambargoların kalkmasını hedeflemiştir. Yapıcı ve etkili bir dil kullanarak dış politikada güvenlik odaklı 

yönetim anlayışını sona ermesi için adımlar atan Ruhani böylece hem ekonomik darboğazdan 

kurtulmayı hem de halkın özgürlük taleplerine cevap vermeyi amaçlamıştır. Bu çalışma, Hasan Ruhani 

dönemi başlığı altında İran ile ABD arasındaki ilişkilerin, tarihi, politik ve sosyo-ekonomik faktörlerin 

de göz önünde bulundurulması ile günümüzdeki yansımalarını araştırmayı hedeflemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İran, ABD, Devrim, Dış politika ve Ruhani 

 

Under Hassan Rouhani 

Abstract 

 

Since the regime change in 1979, relations between Iran and the United States have culminated to a 

point of hostility and Rouhani administration, starting from such like a point, aimed at a normalization. 

At the face of domestic and international crises, conservative president Rouhani, followed a pragmatic 

path, in an attempt to protect the Islamic system and national security.Seeking to remove economic 

sanctions and embargoes through solving the nuclear problem, Rouhani’s foreign policy was based on 

a “moderate change”. By introducing a discourse moderation in foreign policy. Rouhani moved away 

from securitization policies and focused on resolving economic problems and the people’s demands for 

freedom. The aim of the paper is to evaluate the relations between Iran and the United States in the 

Hassan Rouhani era, with reference to the broader historical, political and socio-economic framework. 

 

Keywords: Iran, United States, Revolution, Foreign policy and Rouhani 
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Kamu Yatırımlarının Kullanımı Verimliliği Artırma Yönleri 

 

 

Aynura Yusif Kizi YAHYAYEVA1 

 

 

Öz 

 

Azerbaycan'da modern zamanların temel şartı, ulusal ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını 

sağlamaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ise devletin yatırım politikasına, ülke 

ekonomisindeki yatırımların hacmine ve kalitesine bağlıdır. Büyümenin ana kaynağı, ekonominin yeni 

rekabetçi sektörlerine yapılan kamu ve özel yatırımlardır. Bununla birlikte, kamu yatırımları, özel 

yatırımdan farklı olarak öncelikle kâr elde etmekle ilgili değil, olumlu, sosyal ve politik olarak önemli 

sonuçlar elde etmekle ilgilidir. Kamu yatırımları arttıkça ekonomik büyüme de artar. Ancak, bu büyüme 

ancak uzun vadede kamu yatırımlarının karlı olması durumunda mümkün olacaktır. Başka bir ifadeyle, 

kamu yatırımları üretken, verimli ve karlı olmalıdır. Gelişmiş ve yükselen piyasa ekonomilerine sahip 

ülkeler; kamu yatırımları yoluyla en keskin ve en derin küresel ekonomik gerilemenin ardından kısa ve 

uzun vadede ekonomik aktiviteyi canlandırmayı ve milyonlarca iş yaratmayı başarmaktadırlar. Bu 

bağlamda, kamu yatırımlarının herhangi bir ülkenin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol 

oynadığı açıkça ifade edilebilir. Bu açıdan bunların bilimsel olarak doğru bir şekilde kanıtlanması ve 

uygulanması teorik ve pratik öneme sahiptir. Çalışmanın amacı, kamu yatırımlarının verimliliğini 

artırmanın yollarını araştırmaktır. Bu amaca uygun olarak aşağıdaki ana görevler belirlenmiştir: 

 Kamu yatırımları alanındaki yasal ilişkilerin özelliklerini incelemek, 

 Ulusal ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kamu yatırımlarının rolünü incelemek, 

 Kamu yatırımlarının kullanımı ile mevcut durumu analiz etmek, 

 Kamu yatırımlarının gelişiminin perspektif yönlerini incelemek, 

 Kamu yatırımlarının verimliliğini artırmanın yolları konusunda önerilerde bulunmak. 

Araştırma metodolojisi; gruplama, karşılaştırma, matematiksel-istatistiksel, sistematik ekonomik 

analiz, kalkınma dinamikleri ve bireysel verilerin analizi, göreceli ve ortalama miktarlar vb. analiz 

yöntemlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre ise; kamu yatırımlarının özel yatırımlardan 

farklı özellikleri, bütçe fonları, devlet bankaları ve Girişimcilik Gelişimi analizine dayalı olacak şekilde 

Azerbaycan'da kamu yatırımlarının etkin kullanımını sağlamak ve bunların uygun şekilde dağıtılması 

için bir mekanizma oluşturma ihtiyacını karşılamanın önemi ortaya çıkartılmıştır. Bu doğrultuda 

verimliliği artırmak için fon önerileri yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu yatırımı, Kredi, Yatırım harcaması, Bütçe harcaması, Yatırım projeleri, 

Finansman 

Improving the Efficiency of Public Investment Directions 

 

Abstract 

 

The main requirement of modern times in Azerbaijan is to ensure the sustainable development of the 

national economy. Ensuring sustainable development depends on the state's investment policy, the 

volume and quality of investments in the national economy. The main source of growth is public and 
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private investment in new competitive sectors of the economy. However, public investment, unlike 

private investment, is not primarily about making a profit, but about achieving some positive, socially 

and politically significant outcome. As public investment increases, so does economic growth. However, 

this growth will be possible only if public investment is profitable in the long run. In other words, public 

investment must be productive, efficient and profitable. Developed and emerging market economies 

have been able to revive economic activity and create millions of short- and long-term jobs after the 

sharpest and deepest global economic downturn through public investment. As can be seen, public 

investment plays a very important role in the economic development of any country. From this point of 

view, their scientifically correct substantiation and application are of theoretical and practical 

importance.  The purpose of the study is to study the ways to increase the efficiency of public investment. 

In accordance with this goal, the following main tasks have been set: 

 o study the characteristics of legal relations in the field of public investments, 

 to study the role of public investment in the sustainable development of the national economy, 

 to analyze the current situation with the use of public investments, 

 to study perspective directions of development of public investments, 

 to make recommendations on ways to increase the efficiency of public investment. 

The research methodology includes grouping, comparison, mathematical-statistical, systematic 

economic analysis, development dynamics, analysis of individual data, relative and average quantities, 

etc. organizes methods of analysis.    

The results of the study: The distinctive features of public investment from private investment were 

identified, the need to create a mechanism for their proper distribution to ensure the efficient use of 

public investment in Azerbaijan was substantiated, budget funds, on the basis of the analysis of 

statistical data of state banks and the Fund for Entrepreneurship Development, the current state of use 

of public investments in our country was assessed and recommendations have been made to increase 

the efficiency of their use. 

 

Keywords: Public investment, Credit, Investment expenditure, Budget expenditure, Investment 

projects, Financing                                                                                         
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Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Bankaların Skor Değerlerinin İstatistiksel 

Değerlendirilmesi 

 

 

Ayşegül ERTUĞRUL AYRANCI1 

 

 

Öz 

 

Yaşanan iklim değişimleri, işsizlik, yoksulluk ve doğal kaynakların ciddi anlamda azalmaya başlamasının 

küresel anlamda hissedilmesinin sonucu olarak yanlızca ekonomik anlamda kalkınmaya dayanan 

yaklaşım artık yerini sürdürülebilir kalkınma kavramına bırakmıştır. Sürüdürülebilir bir kalkınmanın 

sağlanabilmesi amacıyla bir çok kurum ve kuruluşta artık doğrudan ve dolaylı olarak bu sistemi 

etkilemeye bağlamışlardır. Ülkemizde finans sektöründe ise çevresel ve sosyal konulara yönelik 

farkındalık, diğer sektörlere gore daha yavaş gelişim göstermektedir. Finans sektörünün temel unsuru 

bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektörü gerek geniş müşteri profili, gerekse de çalışan ve paydaşları 

olması dolayısıyla geniş bir kitleye sahiptir. Bu kitle sayesinde bankacılık sektörü sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşılmada büyük katkı sağlayacaktır. Çalışmanın amacı, BIST Sürüdürülebilirlik 

Endeksi çerçevesinde altı adet bankanın 2018, 2019 ve 2020 yılları için sürdrürülebilirlik endeks 

skorlarında anlamlı farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Paired t testi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda, son üç yıl için sürdürülebilirlik genel skorlarında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılık elde edilememiştir. Sürdürülebilirlik endeksi yeni bir endekstir ve derinlik 

kazanmamıştır. Bankaların skorlarının yükselmesi için gerekli adımlar henüz yetersizdir ve eksikler 

bulunmaktadır. Zaman içinde daha olumlu gelişmeler olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik endeksi, Bankalar, Borsa performansı, İstatistik analiz 

 

Statistical Evaluation of the Score Values of Banks Included in the Sustainability Index 

 

Abstract 

 

As a result of the global feeling of climate changes, unemployment, poverty and the serious decrease in 

natural resources, the approach based only on economic development has now left its place to the 

concept of sustainable development. In order to ensure a sustainable development, many institutions 

and organizations have now linked this system directly or indirectly to influencing this system. 

Awareness of environmental and social issues in the financial sector in our country develops more 

slowly than other sectors. The main element of the financial sector is the banking sector. The banking 

sector has a wide audience due to its wide customer profile, as well as its employees and stakeholders. 

Thanks to this audience, the banking sector will make a great contribution to achieving sustainable 

development goals. The aim of the study is to determine whether there is a significant difference in the 

sustainability index scores of six banks for the years 2018, 2019 and 2020 within the framework of the 

BIST Sustainability Index. For this purpose, Paired t test was used. As a result of the analysis, no 

statistically significant difference could be obtained in the overall sustainability scores for the last three 

years. The sustainability index is a new index and has not gained depth. The necessary steps to increase 
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the scores of the banks are still insufficient and there are deficiencies. It is thought that there will be 

more positive developments in time. 

 

Keywords: Sustainability Index, Banks, Stock market performance, Statistical analysis 
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Simülasyon ve Oyun Kuramları Bağlamında Limitsiz Filminin Göstergebilimsel ve 

Dilbilimsel Analizi 

 

 

Ayten ÇALIŞ KURTÇU1 

 

Öz  

 

İmgelerden ve çeşitli göstergelerden yararlanarak estetize ettiği iletileri hedef kitleye sunan sinema; 

görüntüsel, dilsel ve teknik formda birçok aktarım yapar. Bu aktarımların göstergebilimsel ve dilbilimsel 

örneklerini analiz etmek amacıyla hazırlanan çalışmada; Limitsiz filminin senaryosu özlenmiş ve filmin 

içerdiği ‘görsel’ ve ‘dilsel’ göstergeler incelenmiştir. Kitle kültürü kavramıyla bağlantılı mesajlar içeren 

filmin ‘güce tapan toplum’ ve ‘gücü arzulayan birey’ gibi temel vurgularının hangi görsel ve dilsel öğeler 

üzerinden yapılandırıldığı irdelenmiştir. Çalışmada ele alınan göstergelerin senaryo akışı içindeki 

kullanımları göstergebilimsel ve dilbilimsel yöntem çerçevesinde analiz edilmiş, inceleme yapılırken 

‘simülasyon kuramı’ ile ‘oyun kuramı’ndan yararlanılmıştır. Baudrillard’ın ‘simülasyon kuramı’ 

bağlamında irdelenen film iletisinde, modern dünyaya ait sorunlu değer anlayışı ile insanı insan kılan 

gerçek değerler arasındaki uçurum ortaya koyulmuştur. Söz konusu uçurumun hangi göstergeler 

üzerinden inşa edildiği üzerinde durulmuş ve temel gerçek olarak dayatılan simülatif dünyayı sembolize 

eden göstergelerin gücü ve çekiciliği irdelenmiştir. Ayrıca Huizinga’nın ‘homo ludens’ (oynayan insan) 

kavramından hareketle incelenen film iletisinde; limitsiz bir zekânın bireye sunduğu oyun alanı 

çerçevelenmiş ve ‘limitsizlik’ hâli ile ‘anlamsal boyut’ arasındaki mesafe, ‘görsel’ ve ‘dilsel’ göstergeler 

üzerinden yorumlanmıştır. Bu kapsamda “Filmdeki ‘görsel’ ve ‘dilsel’ gösterge örnekleri, eserin verdiği 

ana mesajlarla uyumlu mudur?” temel sorusuna yanıt aranmış, filmin hedef kitleye sunulan mesajları ile 

kullanılan göstergeler arasında gerekli uyumun sağlandığı sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Limitsiz Filmi, Göstergebilim, Dilbilim, Kitle Kültürü 

 

Semiotic and Linguistic Analysis of the Film 'Limitless' in the Context of Simulation and Game 

Theories 

 

Abstract  

 

Cinema, which presents the messages it aestheticizes to the target audience by making use of images 

and various indicators; makes many transfers in visual, linguistic and technical form. In the study 

prepared to analyze the semiotic and linguistic examples of these transfers; The scenario of the movie 

Limitless is summarized and the 'visual' and 'linguistic' indicators of the movie are examined. The main 

emphasis of the film, which contains messages related to the concept of mass culture, such as 'power-

worshipping society' and 'power-seeking individual', has been examined on which visual and linguistic 

elements are structured. The use of the indicators discussed in the study in the scenario flow was 

analyzed within the framework of semiotic and linguistic methods, and 'simulation theory' and 'game 

theory' were used while examining. In the film message, which is examined in the context of 

Baudrillard's 'simulation theory', the gap between the problematic understanding of value belonging to 

the modern world and the real values that make people human is revealed. It is emphasized on which 
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indicators the said gap is built, and the power and attractiveness of the indicators that symbolize the 

simulative world imposed as the basic reality are examined. In addition, in the film message analyzed 

based on Huizinga's concept of 'homo ludens' (playing person); The playground offered to the individual 

by a limitless intelligence is framed and the distance between the state of 'limitlessness' and the 

'semantic dimension' is interpreted through 'visual' and 'linguistic' indicators. In this context, "Are the 

examples of 'visual' and 'linguistic' signs in the film compatible with the main messages of the work?" 

An answer was sought to the basic question, and it was concluded that the necessary harmony was 

achieved between the messages of the film presented to the target audience and the indicators used. 

 

Keywords: Simulation, Limitless Film, Semiotics, Linguistics, Mass Culture 
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Tarımsal Kalkınmanın Temel Göstergesi Olarak Arazi Kazanımı İyileştirilmesi 

 

 

Azizova Kemale VAQİF KIZI1 

  

Öz 

 

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra bir dizi stratejik meselenin çözümünde ulusal çıkarlar 

çerçevesinde hareket etmiş ve bu konuda aktif bir devlet politikası oluşturmuştur. Bu politikalardan biri 

olarak tarım sektörü ön plana çıkmıştır. Bu durumun başlıca nedenleri: 1) ülkenin geleneksel olarak tarım 

ekonomisinin gelişme özellikleri ile karakterize edilmesi; 2) Ülke nüfusunun yarısından fazlasının kırsal 

kesimde yaşaması nedeniyle tarım ve hayvancılığın her zaman ana uğraş olması; 3) Antik çağlardan 

günümüze kadar, nüfusun toprağa bağlılığı ve topraktan yararlanma yeteneği; 4) Nüfusun önemli bir 

bölümünün geçimi ve gelirinin topraktan sağlanması; 5) Tarımın çeşitli alanlarında istihdam için büyük 

fırsatların olması; 6) Bu alanlarda bireysel ve küçük işletmelerin gelişimini hızlandırmak için büyük bir 

potansiyelin varlığı; 7) Başta gıda ürünleri olmak üzere üretilen ürünlerin yerel nüfusun tüketimi dışında 

ihracat pazarlarına aktarılıyor olması; 8) Bölgelerde ve kırsal alanlarda ekonomik aktivitenin artması, 

nüfusun yerleşik hale gelmesi ve üretici güçlerin verimli kullanılmasına olumlu etkileri; 9) Bu alanlarda 

altyapının oluşturulması ve su temin sisteminin kilit bir faktör olarak organizasyonu, maksimum verimli 

işletme vb. için ana temel olarak değerlendirilmesidir. Unutulmamalıdır ki, ülkemizde önemli gıda 

ürünlerinin yetiştirilmesi açısından tarımsal ürünlerin sürdürülebilir üretimi ve bu konuda gerekli 

tedbirlerin alınması önemli taşımaktadır. Bu doğrultuda önlemler alınmalı, kaynaklar temelden incelenmeli 

ve değerlendirilmelidir. Ayrıca üretim kapasitesinin büyümesine olanak sağlayan her faktör detaylıca 

değerlendirilmelidir. Güvenilir bir gıda kaynağı yaratmak ve gıda bolluğu elde etmek için daha verimli 

topraklara ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun için öncelikle gerekli parametre ve göstergeleri karşılayan verimli 

topraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle toprak, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde önemli bir 

kaynaktır. Bu çalışmada; yenilikçi ekonominin gelişim yönleri belirlenmiş, devletin bu alandaki rolü 

araştırılmıştır. Yenilikçi ekonominin gelişmesinde tarımsal ürünlerin rolü değerlendirilmiş ve bunları 

geliştirmenin yolları belirlenmiştir. Yenilikçi bir ekonominin gelişimi ile bağlantılı olarak öneriler yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Sulama, Gıda Güvenliği, Islah Önlemleri, Toprak ve İklim Koşulları, 

Tuzlanma 

 

Land Acquisition Improvement as a Basic Indicator of Agricultural Development 

 

Abstract 

 

After gaining its independence, Azerbaijan had to act within the framework of national interests in solving a 

number of strategic issues and to create an active state policy in this regard. As one of these areas, the 

agricultural sector and agriculture were at the forefront. Among the main reasons for this are a number of 

factors: 1) our country has traditionally been characterized by the developmental characteristics of the 

agricultural economy; 2) Agriculture and animal husbandry have always been the main occupations, since 

more than half of the country's population lives in rural areas; 3) from ancient times to the present day, our 
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population has been distinguished by its attachment to the land and its ability to exploit it;4) The livelihood 

and income of a significant part of the population came from the land, that is, they reaped what they sow; 5) 

there are great opportunities for employment in various fields of agriculture; 6) there is great potential to 

accelerate the development of individuals and small businesses in these areas; 7) Although the purpose of 

the products produced, especially food products, is related to the consumption of the local population, some 

of them are exported to export markets, that is, the export opportunities in these areas attract attention; 8) 

the increase in economic activity in the regions and rural areas has a positive effect on the settlement of the 

population and the efficient use of productive forces; 9) the creation of infrastructure in these areas and the 

organization of the water supply system as a key factor, maximum efficient operation, etc. considered as the 

main basis for. It should not be forgotten that the sustainable production of agricultural products and taking 

the necessary measures in this regard are important conditions in terms of growing important food products 

in our country. Significant measures must be taken, resources must be studied and evaluated fundamentally, 

and every factor that allows the growth of production capacity to be adequately evaluated. It's no secret that 

more fertile soils are needed to create a reliable food source and achieve food abundance. For this, first of all, 

we need fertile soils that meet the necessary parameters and indicators. Therefore, soil is an important 

resource for the cultivation of agricultural products. The results of the research: the development aspects of 

the innovative economy were determined, the role of the state in this area was investigated. The role of 

agricultural products in the development of innovative economy was evaluated and ways to improve them 

were determined. Recommendations were made in connection with the development of an innovative 

economy. 

 

Keywords: Agriculture, Irrigation, Food Safety, Reclamation Measures, Soil and Climatic Conditions, 

Salinization 
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Genç Yetişkinlerin Su Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği1 

 

 

Azra BULUT2, Dilara KIZILHAN3, Ebru Çağlayan AKAY4 

 

Öz  

 

Dünyada su kaynaklarının azalması, su kalitesinin bozulması, su kıtlığının yaşanması çok ciddi sorunlar 

ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında bireylerin su tüketimi konusunda bilinçsiz ve 

duyarsız olmaları, su israfına yol açan davranışları da sorunun ciddiyetini arttırmaktadır. Günümüzde 

her bireyin su tüketimi ile ilgili bilincini ve farkındalığını artırmak sürdürülebilirlik açısından önemlidir.  

Çalışma, farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip “Genç Yetişkin” olarak tanımlanan yaş grubu için su 

tüketimi bilincini, davranışını ve farkındalığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, dönem 

içinde İstanbul'da ikamet eden 15-45 yaş arası bireylere anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Bu 

anket sosyo-demografik özellikler, su tüketim davranışı ve farkındalığı, su kıtlığı ve Covid-19 pandemisi 

sürecindeki değişiklikler ile ilgili 66 sorudan oluşmaktadır. Anketten elde edilen veriler, çalışmada 

grafikler ve istatistiksel analizler yardımıyla analiz edilmiştir. “Genç Yetişkin” yaş grubundaki bireylerin 

çevreye karşı farkındalıklarının en fazla olduğu dönemlerdir. Bu nedenle özellikle bu gruptaki bireylerin 

su tüketimi bilincinin ve farkındalığının oluşturulması gelecek kuşaklar için de oldukça önemlidir. Suyun 

tüketiminin azaltılması veya verimli hale getirilmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi ve bu konuda 

eğitilmeleri gereklidir. Bu yolla su tüketimin hem verimli olması hem de su tasarrufunun arttırılması 

sağlanabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Su tüketimi, Su tasarrufu, Su kullanımı, İstanbul 

 

A Study on Water Consumption Behavior of Young Adults: The Case of Istanbul 

 

Abstract  

 

The decrease in water resources in the world, deterioration of water quality, and water shortage cause 

serious problems. In addition, individuals being unconscious and insensitive about water consumption 

and their behaviors leading to water waste increase the seriousness of the problem. Today, it is 

important for sustainability to increase the awareness of every individual about water consumption. 

The study aims to reveal the consciousness, behavior, and awareness of water consumption for the age 

group defined as "Young adults" with different socio-economic characteristics. For this purpose, data 

were collected by applying a questionnaire to people between the ages of 15-45 and residing in Istanbul 

in the period. This questionnaire consists of 66 questions on socio-demographic characteristics, water 

consumption behavior and awareness, water shortage, and changes in the process of the Covid-19 

pandemic. The data obtained from the questionnaire were analyzed with the help of graphics and 

statistical analysis in the study. These are the periods when individuals in the “Young Adult” age group 

are most aware of the environment. For this reason, it is very important for future generations to create 

awareness and awareness of water consumption, especially in this group of individuals. In order to 
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reduce the consumption of water or make it more efficient, it is necessary to raise awareness of 

individuals and to train them in this regard. In this way, it will be possible to increase the efficiency of 

water consumption and increase water savings. 

 

Keywords: Water consumption, Water saving, Water using, Istanbul 
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Cinsiyet Eşitliğinin Uluslararası Hukuki Yönleri 

 

Bağirli Vugar DAVİD OĞLU1 

Öz 

 

Kasım 1995'te Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nda hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir 

devlet inşa etme hedefi yer almaktadır. Bu süre zarfında vatandaşlar, belirlenen davranış normlarını ve 

kavramlarını kabul etmek ve özümsemek zorunda kalmışlardır. Çünkü insan haklarına ilişkin ilk resmi 

yasal belgeler 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. (ABD Anayasası-1787 ve İnsan ve Medeni Haklar 

Bildirgesi-Fransa, 1789). Bu eylemler modern insan hakları kavramının temelini oluşturduğundan, 

Azerbaycan mevzuatı da bu temel ilkelere bağlı kalmalıdır. Avrupa Konseyi'nin, Eylül 2015'teki BM 

Zirvesi'nde dünya liderleri tarafından kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi"nde 

yansıtılan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne ulaşmak için kapsamlı belge koleksiyonu ve 

çalışmaları, Avrupa Konseyi'ne önemli bir katkı sağlamıştır. Avrupa Konseyi ayrıca, Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin BM Sözleşmesi, Pekin Eylem Platformu ve BM 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi gibi ilgili uluslararası belgelerde belirtilen hedeflere ulaşılmasını da 

desteklemektedir: 

 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011), 

 İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi, 16 Mayıs 2005), 

 Çocukların Cinsel Sömürü ve Şiddetten Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

(Lansarot Sözleşmesi, 25 Ekim 2007). 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun himayesinde, Avrupa Konseyi'nin 2018-2023 için yeni 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi; mevcut araçların uygulanmasını desteklemekte ve Avrupa 

Konseyi'nin bu alandaki deneyimini güçlendirmektedir. Ayrıca Avrupa Konseyi üye devletlerinde etkili 

cinsiyet eşitliğini sağlamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadın hakları, Kadın erkek eşitliği, Kadına yönelik 

şiddet     

 

International Legal Aspects of Gender Equality 

 

Abstract 

 

The article is devoted to the research of the international standards of gender equality fixed in is 

international-legal acts.  As a result of the research of international-legal documents, the author, places 

emphasis on the biggest group of international-legal standards which the rights and freedoms of a 

person and citizen belong to. The special attention is paid to the reasons according to which the activity 

of the international organizations was more directed on protection of the rights of women subject to 

discrimination.  

 

Keywords: Gender equality, Women's rights, Equality between men and women, Violence against 

women 
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Exploring the Impact of Organizational Justice on Employee Job Satisfaction in the UAE 

and the Effects of Individualism and Collectivism 

 

 

Baraatu Tajuddeen DANTATA1 

 

 

Abstract  

 

This study explored the impact of organizational justice and job satisfaction in the UAE and the effects 

of individualism and collectivism. Similar research has been conducted, however, mostly in western 

societies and lacked the effects of individualism and collectivism. A quantitative cross-sectional online 

survey was carried out using already established measurements of different constructs. Data was 

sourced through snowball and convenience sampling techniques. A total of 103 participants, 50 males, 

and 53 females conducted the survey. A paired T-test was conducted to examine the differences in 

individualism and collectivism, a correlation to measure the degree of the relationship between 

organizational justice and employee job satisfaction. A multiple regression to measure the strength of 

the association between organizational justice as well as the stronger predictor of job satisfaction. 

Results showed that employees in the UAE are mostly collectivist rather than individualists. After 

analyzing the three types of organizational justice, Procedural justice, distributive justice, and 

interactional justice, organizational justice overall, was found to be a strong predictor of job satisfaction. 

Finally, regression analysis found that procedural justice and interactional justice were significant 

predictors of job satisfaction, but not distributive justice. These findings have important theoretical and 

practical implications in the UAE in terms of human resource management such as individual 

differences, understanding employee behavior and variables that influence employee behaviors.   

 

Keywords: Organizational Justice, Distributive Justice, Interactional Justice, Procedural Justice, Job 

Satisfaction, Individualism, Collectivism, Sustainable Development 
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Alternatif Ekonomik Kalkınmanın Sağlanmasında Bilgisayar Teknolojisinin 

Uygulanması 

 

 

Bayramova Gülnara RAFİG1 

 

Öz 

 

Modern koşullarda, ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimi için bir takım faktörlerin dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu bağlamda dünyadaki gelişme eğilimleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Bugün 

dünyanın önde gelen ülkeleri bilgi ve bilgi ekonomisinin olumlu sonuçlarını başarıyla 

kullanmaktadırlar. Bu nedenle, gelişmekte olan bir ülke olarak, Azerbaycan ekonomisinin oluşum ve 

işleyişinin özelliklerini incelemeye ve bunları gelecekteki kalkınma programlarında dikkate almaya özel 

bir ihtiyaç vardır. Bu nedenle gerek ulusal bilgi toplumu oluşturma stratejisinde, gerekse ülke 

ekonomisinin kalkınması için stratejik yol haritalarında bu gereksinimler bir görev olarak 

belirlenmiştir. Şu anda, ekonominin yenilikçi gelişiminin sağlanması, teknolojik yenilikler temelinde 

modernizasyon, yüksek teknoloji sektörlerinin oluşumu, yapay zeka ve robotik, biyo, nano, bilgi ve 

iletişim, uzay vb. gibi yeni alanların geliştirilmesi, reel ekonomik sektörlerin daha hızlı gelişmesini 

sağlamanın ana yollarından bazılarıdır. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun Kapsayıcı Kalkınma 

Endeksi ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Bilgi Toplumu Endeksi arasında doğrudan 

bir bağlantı bulunmaktadır. İlgili endekslerin karşılaştırmalı analizinde, farklı dönemlerde ve ülkelerde 

yapılan hesaplamalarla da gösterilmektedir. Bilgi ve bilgi ekonomisinde (BİT), inovasyon süreçleri, yani 

bilginin üretimi, elde edilmesi, yayılması ve pratik uygulaması, kalkınmanın en önemli itici gücü haline 

gelmeli ve ulusal bir inovasyon sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistemi oluştururken, dünya bilgi 

kaynaklarına erişim yolları, yeni bilginin yaratılması ve uyarlanması, bilginin pratik uygulaması gibi 

konulara da dikkat çekilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ulusal Bilgi Sistemi, Alternatif Ekonomik Kalkınma, Entelektüel Ekonomi, Bilgi 

Teknolojisi 

 

Application of Computer Technology in Ensuring Alternative Economic Development 

 

Abstract                     

                  

In modern conditions, a number of factors should be taken into account for the sustainable and 

sustainable dynamic development of the country's economy. In this sense, the development trends in 

the world should be analyzed in detail. Today, the leading countries of the world successfully use the 

positive results of the knowledge and knowledge economy. Therefore, as a developing country, there is 

a special need to study the features of the formation and functioning of both knowledge and the next 

stage of the Azerbaijani economy and take them into account in future development programs. These 

requirements have been determined as a task both in the strategy of creating a national information 

society and in the Strategic Roadmaps for the development of the country's economy. At present, 

innovations in the economy, modernization on the basis of technological innovations, the formation of 

high-tech sectors, artificial intelligence and robotics, bio, nano, information and communication, space, 
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etc. developing new fields such as The analysis shows that there is a close link between the inclusion of 

a community and its level of knowledge. There is a direct link between the Davos World Economic 

Forum's Index for Inclusive Development and the Information Society Index of the International 

Telecommunication Union (ITU). In the knowledge and knowledge economy (ICT), innovation 

processes, that is, the production, acquisition, dissemination and practical application of knowledge 

should become the most important driving force of development and a national innovation system 

should be established. When creating this system, ways of accessing world information resources, 

creation and adaptation of new knowledge, practical application of knowledge, etc. issues should be 

considered. 

 

Keywords: National Information System, Alternative Economic Development, Intellectual Economy, 

Information Technology 
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Tüketimde Sürdürülebilir Çözüm: Grafik Tasarım Ürünler Üzerinden Bir 

Değerlendirme 

 

 

Begüm Aylin ÖNDER1 

 

Öz  

 

Modern hayatın başlangıcı ile toplumların bilgi ve becerinde artış, teknoloji öngörülemeyen bir ivmeyle 

yükselişe geçmiş ve doğrudan bireyin hayatına teshir etmeye başlamıştır. Çeşitli dürtülerle mutlak 

varlığını ve doğaya karşı üstünlüğünü her daim kanıtlamak isteyen insan, takvimler 1960’ları 

gösterdiğinde gözle görülür ölçüde ekolojik dengenin bozulmasında birincil dereceden sorumlu olarak 

sanık koltuğuna oturmuştur. Çok boyutlu tahribatlara bağlı olarak ortaya çıkan ekolojik yıkımlar, 

yerküreden silinen türlerin artışını tetiklemiş, peşi sıra gerçekleşen afetlerle küresel iklim krizinin boy 

göstermesine neden olmaya başlamıştır. Dahası, sanayi sonrası artan tüketimde birey saf tüketen 

konumuna gelmiş, birey bilinçsiz tüketimin bir sonucu olarak ekolojik krizin yaşanmasına bilerek ya da 

bilmeyerek katkı sağlamıştır. Bu kriz bütün bir sistem olan doğanın olağan akışının bozulduğunun 

vahim bir göstergesi olmakla birlikte, doğanın parçası olan insan yaşamını da tehdit etmektedir. Bu 

tehlikenin yayılımını önlemek ya da kısmen önüne geçmek için hükümetlerin ortak ve çok boyutlu 

politikalar geliştirme zorunluluğunu ve insanlığa bütün-parça ilişkisinin yüksek ve koyu tonda 

hatırlatılması ve aşılanması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Doğaya yabancılaşan insanı yeniden özüne 

döndürecek şekilde inşa etmek ve ekolojik tahribatın önüne geçmek için sosyal sorumluluk bilincine her 

zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.  Kaldı ki, tüm disiplinlerin ve alanların kendi üstüne 

düşeni yapması bugün için artık bir seçenek değil zorunluluktur. Tam da bu noktada fenomen 

sürdürebilirlik, ekoloji ve ekonomi arasında yakın temasa sahip bir kavram olarak öne çıkmaktadır. 

Tüketimin artmasıyla insan hayatına doğrudan nüfuz eden ve önemli hale gelen alanlardan birisi de 

grafik tasarımdır. Sürdürebilirlik bilincinin gelişmesinde grafik tasarım alanı iletişimin kurulmasında 

baş roldedir. Bu çalışma saf tüketim oburluğunun önüne geçmek maksadıyla sürdürebilirlik bilincinin 

gelişmesinde önemli iletişim aracılarından grafik tasarım disiplinin potansiyel gücü ve çözüme ne yönde 

katkı yapabileceği üzerinedir. Araştırmada grafik tasarım çatısı altında tüm birleşenlerin mevcut 

sorunlara karşı etki ve sorumluluğu üzerine bir tartışma yaratılması amaçlanmaktadır. Çalışma 

kapsamında ekolojik duyarlılığa sahip markaların son 5 yılda piyasaya sürdükleri çevre dostu tasarımlar 

seçmece bir yöntemle incelenecek olup, disiplinin tüketici-ürün ve çevre üzerindeki gücünün ortaya 

çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışma bu alanda sürdürebilirlik kavramını gündeme taşıması açısından 

önemli olup, alan dahilinde yeni çalışmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.    

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Grafik Ürün 

 

Sustainable Solution in Consumption: An Evaluation on Graphic Design Products 

 

Abstract  

 

With the beginning of modern life, the knowledge and skills of societies have increased, technology has 

risen with an unpredictable momentum and has started to directly affect the life of the individual. 

People, who always wanted to prove their absolute superiority against nature with different impulse, 
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was in the seat of the accused as the primary responsible for the deterioration of the ecological balance 

visibly when the calendars showed the 1960s. Ecological destructions due to multidimensional 

destructions triggered the increase of species wiped out from the world and started to cause the global 

climate crisis to emerge with successive disasters. Moreover, in the post-industrial consumption, the 

individual has become a pure consumer, and the individual has deliberately or unknowingly contributed 

to the ecological crisis as a result of unconscious consumption. While this crisis is a grave indication that 

the normal flow of nature, which is a whole system, is disrupted, it also threatens human life, which is a 

part of nature. In order to prevent or partially prevent the spread of this danger, governments need to 

develop common and multidimensional policies, and the whole-part relationship should be reminded 

to humanity in a high tone. Social responsibility awareness is needed more than ever in order to build 

the individual who is alienated from nature in a way that will return her to her essence and to prevent 

ecological destruction. Moreover, it is no longer an option but a necessity for all disciplines and fields to 

do their part. At this point, sustainability comes to the fore as a concept that has close relationships 

between ecology and economy. With the increase in consumption, one of the fields that directly 

penetrates human life and becomes important is graphic design. In the development of sustainability 

awareness, the field of graphic design plays a leading role in establishing communication. This study is 

about the potential power of graphic design discipline, which is one of the important communication 

tools in the development of sustainability awareness in order to prevent pure consumption gluttony and 

how it can contribute to the solution. In the research, it is aimed to create a discussion on the impact and 

responsibility of all components under the umbrella of graphic design against existing problems. Within 

the scope of the study, environmentally friendly designs released by environmentally sensitive brands 

in the last 5 years will be examined with a selective method and it is aimed to reveal the power of the 

discipline on consumer-product and environment. The study is important in terms of bringing the 

concept of sustainability to the agenda in this field, and it is thought that it will create a source for new 

studies to be done in the field. 

 

Keywords: Sustainable Design, Graphic Design, Visual Communication Design, Graphic Product 
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Bosna Hersek’te Sürdürülebilir Dil Politikası-Dil Hukuku Bağlamında Boşnakça Dili 

 

 

Bernes ALJUKIĆ1, Sead NAZIBEGOVIĆ2 

 

 

Öz 

 

Katmanlama bh. Bosna-Hersek'in bir bölümünde Boşnakça dilinin isimlendirilmesi konusu ile ilgili 

olarak, özellikle diğer iki resmi dil ve Bosna dilinin statüsü söz konusu olduğunda toplumun yapısı 

özellikle incelenir. Bu anlamda ilgimizi çeken konu, komşu Hırvatistan Cumhuriyeti'nde dille ilgili 

varsayılan yasanın getirebileceği olası çözümlerin karşılaştırılması ve bu yasanın bazı çözümlerinin 

ülkemizde Boşnakça dilinin statüsüne uygulanmasıdır. Bazı Avrupa dilleri için var olan benzer yasal 

çözümleri araştırırken, bu durumda toplumdilbilimsel / sosyopolitik gerçekliği dikkate alarak, öncelikle 

çoğunluğun aralarında dilsel farklılıkların (ki yok) varlığına yönelik tutumunu göz önünde 

bulundurarak, söz konusu üç dili tanımlama kriterlerini ele alıyoruz. Diller arasındaki benzerlikleri veya 

farklılıkları belirleme kriterleri ve özellikle ayrı ayrı diğer iki dile karşılıklı anlaşılabilirlik kriteri ile ilgili 

olarak dillerle ilişki ve bu üç dilin her birinin tercüme edilmesi ihtiyacının (ki yok) varlığı da ilgimizi 

çeken konudur. Çalışma ile Ortak Dil Bildirgesi ile bağlantılı olarak bu prosedürlerin karmaşıklığını ve 

Boşnakça dilinin öğretim sürecindeki statüsünü, öğretim pratiğindeki zorlukların üstesinden gelmenin 

yollarını ve kendi dillerinde derslere katılan öğrencilere karşı ayrımcılıktan kaçınma tutumu 

sorgulanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dil politikası, Boşnakça dili, Öğretim, Dil hukuku 

 

Sustainable Language Policy in Bosnia and Herzegovina Bosnian Language in the Context of 

Language Law 

 

Abstract 

 

The stratification of Bosnia and Herzegovina society is especially recognizable when it comes to the 

status of the Bosnian language, especially in relation to the other two official languages and the issue of 

naming the Bosnian language in one part of Bosnia and Herzegovina. In this sense, the subject of our 

interest is the comparison of possible solutions that the presumed law on language in the neighboring 

Republic of Croatia could bring and the application of certain solutions of that law to the status of the 

Bosnian language in our country. Researching similar legal solutions that exist for certain European 

languages, we deal with the criteria for defining languages, in this case, sociolinguistic / sociopolitical 

reality, primarily considering the attitude of the majority towards the (non) existence of linguistic 

differences between the three languages. The subject of our interest is also the criteria for determining 

similarities or differences between languages, and especially the relationship to languages in relation to 

the criterion of mutual intelligibility and (non) existence of the need to translate each of these three 

languages separately into the other two languages. We observe the complexity of these procedures in 

connection with the Declaration on a Joint Language and the status of the Bosnian language in the 
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teaching process, ways to overcome difficulties in teaching practice, while avoiding discrimination 

against students who listen to classes in their own language.  

 

Keywords: Language policy, Bosnian language, Teaching, Language law. 
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz Stratejisi 

 

 

Buğra SIZAN1 

 

Öz 

 

Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik olarak Avrupa ve Asya arasında köprü konumunda olan bir ülkedir. 

Bölgesinde barış ve istikrar noktası olan Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

iddialar ortaya atmaktadır. Yunanistan, bir ada ülkesi olduğunu iddia ederek, Meis adası ve Rodos 

arasını kıta sahanlığı sayarak Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal edip, Türkiye’yi Antalya körfezi kıyılarına 

sıkıştırmak istemektedir. Türkiye anakarası, kara, hava ve deniz kıta sahanlığından oluşmaktadır. 

Denizlerde egemenliğini sağlamayan bir ülke kara topraklarına sıkışmış bir vaziyette kalmaktadır. 

Türkiye’nin bir kara ülkesi olduğu, deniz ülkesi olmadığı iddiaları gerçeklikten uzaktır.  Türkiye, bir kara 

ve deniz ülkesidir. Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon yatakları bölgeye dış güçlerin yönelmesine 

neden olmuştur. Doğu Akdeniz’in stratejik önemine eklenen doğalgaz arama çalışmaları bölgenin dış 

güçlerin nüfus elde etme çabalarını artırmıştır. Türkiye, belirlediği münhasır ekonomik alanlarda milli 

arama gemileri ile çalışmalar yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının verdiği yetki 

ile KKTC kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde doğalgaz arama çalışmaları devam etmektedir 

Türkiye, Kıbrıs çevresinde çıkarılacak doğal kaynakların KKTC ve GKRY arasında hakça bölüşümünü 

savunmaktadır. Türkiye, belirlemiş olduğu Münhasır Ekonomik Alanlarında Libya ile yapılan Deniz 

Yetki Antlaşması ile Türkiye-Libya arasında deniz yetki alanları belirlenmiş, Türkiye’nin Mavi Vatan 

stratejisi için büyük bir adım atılmıştır. Türkiye ile kıyıdaş olan ülkeler ile yapılacak olan Deniz Yetki 

Antlaşmaları ile, Yunanistan’ın haksız iddialarına karşı bir, Türkiye’nin haklı ve kararlı tutumu ortaya 

çıkacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanacak bir Deniz Yetki Antlaşması ile KKTC’nin 

uluslararası alanda tanınması yolunda önemli adım olacaktır. Türkiye, deniz sınırlarında kıta sahanlığını 

ve Münhasır Ekonomik alanlarını korumaktadır. Türkiye’nin savunduğu uluslararası hukuka dayanan 

haklarıdır. Doğu Akdeniz’de çıkarılacak hidrokarbon kaynaklarının Mavi Vatan politikasından ödün 

vermeden, bölge ülkeleri arasında uluslararası hukuka dayanarak paylaşılması ve Doğu Akdeniz’in 

dünya için yeni bir sorun alanı olmaması için çalışmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin Doğu Akdeniz 

stratejisi ve jeopolitik, jeostratejik, ekonomi politik açısından konu bütünlüğü korunarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

   

Turkey's Eastern Mediterranean Strategy 

 

Abstract 

 

Turkey is a country that is a bridge between Europe and Asia geopolitically and geostrategically. The 

Greek Administration of Greece and Southern Cyprus is making allegations against Turkey, which is a 

point of peace and stability in its region. Greece, claiming to be an island country, wants to violate the 

continental shelf of Turkey by counting the continental shelf between dec island of Meis and Rhodes and 

squeeze Turkey into the shores of the gulf of Antalya. The Turkish mainland consists of the continental 
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shelf by land, air and sea. A country that does not ensure its sovereignty on the seas remains stuck on 

land. The claims that Turkey is a land country and not a sea country are far from reality. Turkey is a land 

and sea country. Hydrocarbon deposits discovered in the Eastern Mediterranean have caused external 

forces to turn to the region. The natural gas exploration activities added to the strategic importance of 

the Eastern Mediterranean have increased the efforts of the region's foreign powers to obtain dec. 

Turkey is engaged in work with national search vessels in the exclusive economic areas it has 

designated. dec. Natural gas exploration activities are underway on the TRNC continental shelf and 

exclusive economic zone with the authorization of the authorities of the Turkish Republic of Northern 

Cyprus Turkey dec decisively advocates the division of natural resources to be extracted around Cyprus 

between the TRNC and the GKRY. According to the Maritime Jurisdiction Treaty concluded with Libya 

in the Exclusive Economic Areas determined by Turkey, maritime dec between Turkey and Libya have 

been determined, a major step has been taken for Turkey's Blue Homeland strategy. With the Maritime 

Authorization Agreements that will be made with Turkey and the riparian countries, there will be a 

justified and determined attitude of Turkey towards the unfair claims of Greece. A Maritime 

Authorization Treaty to be signed with the Turkish Republic of Northern Cyprus will be an important 

step towards international recognition of the TRNC. Turkey maintains its continental shelf and Exclusive 

Economic areas on its maritime borders. It is their rights based on international law that Turkey 

defends. It is working dec ensure that the hydrocarbon resources to be extracted in the Eastern 

Mediterranean are shared among the countries of the region on the basis of international law without 

compromising the Blue Homeland policy and that the Eastern Mediterranean is not a new problem area 

for the world. In this study, the Eastern Mediterranean strategy of Turkey and its subject integrity in 

terms of geopolitics, geostrategics, and economic policy were evaluated by preserving 

 

Keywords: Eastern Mediterranean, Turkey, Greece, Turkish Republic of Northern Cyprus 
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Kolektif Belleğin Sürdürülebilirliği Bağlamında Belgesel Sinemada Kullanılan Belge 

Çeşitleri  

        

    

Cenk DEMİRKIRAN1 

 

 

Öz 

 

Toplumlar tarihsel yaşanmışlıklarını ve kültürlerini kolektif belleklerinde saklarlar. Kolektif bellekler 

her gün güncellenir. Bellek içeriğinin yeni kuşaklara aktarımının sürekliliği elzemdir. Bu aktarımın 

önemli bir kısmı günlük kültürel pratikler ve sanat eserleri ile gerçekleşir. Teknolojinin gelişmesi ile 

kolektif bellek kaydında sinema işlevsel bir rol üstlenmiştir. Malzemesi gerçeklik olan belgesel film 

bizzat kendisi geleceğe bırakılan işitsel ve görsel bir belge niteliğindedir. Ona belge niteliği kazandıran, 

aynı zamanda içinde kullandığı çeşitli belgelerdir. Bu çalışmada belgesel sinemada kullanılan belge 

çeşitleri ele alınmakta ve kültürel belleğin sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmektedir. Çalışmada 

efemeradan amatör video ve film kaydına kadar geniş bir yelpazede belge kullanılabileceği sonucuna 

erişilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kolektif, Bellek, Belgesel, Belge, Sinema 

 

Types of Documents Used in Documentary Cinema in the Context of the Sustainability of 

Collective Memory 

Abstract 

 

Societies keep their historical experiences and cultures in their collective memories. Collective 

memories are updated daily. It is required the transmission of the memory content to new generations. 

A significant part of this transfer is done by daily cultural practices and works of art. With the 

development of technology, cinema has assumed a functional role in the collective memory recording. 

The documentary film, using the reality as a material, is itself an audio and visual document. The 

documentary film, whose material is reality, is itself an audio and visual document left to the future. The 

elements that make it a document are also the various documents it uses in its content. In this study, the 

types of documents used in documentary cinema are discussed and evaluated in terms of the 

sustainability of cultural memory. It is concluded that a wide range of documents can be used, from 

ephemera to amateur video and film recording. 

 

Keywords: Collective, Memory, Documentary, Document, Cinema  
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İç Girişimciliği Destekleyici Örgütsel Değişim Süreci ve İnsan Kaynakları Yönetimi 

Politikaları 

 

 

Demet ÖZCAN BİÇİCİ1 

 

 

Öz 

 

Günümüz rekabet koşullarında, değişim rekabette kalabilmenin ön koşuludur.  Dijitalleşmenin getirdiği 

hızlı dış çevre değişiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, iç çevrenin de paralel bir dönüşüm ile dış 

çevreyle uyumlanmasını gerektirir. Bu uyum sürecinde örgüt içi değişimi destekleyen faktörlerden 

birisi de iç girişimciliktir. Bu çalışmada iç girişimcilik kavramı ve boyutları literatürel olarak 

tanımlanacak ve iç girişimciliğin gerektirdiği örgütsel değişim süreci ile bu değişimi destekleyecek insan 

kaynakları yönetimi politikaları ve iç girişimci özellikleri incelenecek ve iç girişimciliğin 

geliştirilebileceği örgüt özellikleri belirlenecektir. “Pinchot iç girişimciyi herhangi bir iş fikrini uygulama 

sorumluluğunu bulunduğu işletmede üstlenen birey olarak ifade etmektedir” (Tosunoğlu & Öztürk 

Dugan, 2020: 2069). Bu tanımıyla iç girişimci büyümeyi destekleyebilecek ve dönüşümü sağlayabilecek 

bir potansiyel yaratmaktadır. Büyümeye katkıda bulunabilecek iç girişimci özellikleri başarı odaklı, risk 

alma eğilimi yüksek, bağımsız, yaratıcı, rekabetçi, özgüveni yüksek, gerçekçi, sürekliliği sağlayabilen ve 

zamanı etkin yönetebilen, konusunda eleştiriye açık, canlı ve amaçlı olarak tanımlanmıştır (Nazem & 

Benvid, 2015: 478-479). Diğer taraftan, iç girişimciliği destekleyen örgüt iklimi özellikleri ise 

bürokrasiden uzak ve vizyonu geleceğe yönelik olmayı, yaratıcılığı, fırsat yaratabilmeyi ve risk almayı 

gerektirmektedir (Yazgan, Erdirençelebi & Şendoğdu, 2016:58). İç girişimcilik için uygun örgüt 

ikliminin yaratılmasında insan kaynakları yönetimi tarafında uyum desteği ve kariyer desteği de ayrıca 

önem taşımaktadır (Turgut, 2014:32). Dijital çağın değişim ortamına uyumu sağlayan bir faktör olması 

nedeniyle iç girişimcilik konusuna ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma nitel 

olarak tasarlanacak ve başarılı bir iç girişimcilik modelinin oluşturulması için yapılması gerekenler; hem 

örgüt açısından, hem de insan kaynakları yönetimi açısından niteliksel bir araştırma deseni olarak 

betimsel araştırma yöntemi ile incelenecek ve konuya özel ana ve alt temalar belirlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: İç Girişimcilik, İç Girişimcinin Özellikleri, İç Girişimciliği Destekleyen Örgüt 

Özellikleri, İç Girişimcilik Boyutları  

 

The Organizational Change Processes and Human Resources Management Policies Supporting 

the Intrapreneurship 

 

Abstract 

 

In today's competitive conditions, change is a prerequisite for sustaining the competition. Ensuring 

sustainability in the rapid external environment change led by digitalization requires the internal 

environment to be harmonized with the external environment with a parallel transformation.  In this 

study, the concept of intrapreneurship and its dimensions will be defined, the organizational change 

processes required by intrapreneurship, the human resources management policies that will support 
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this change, and the characteristics of the intrapreneurship will be examined and the organizational 

characteristics in which intrapreneurship can be developed will be determined. Pinchot defines an 

intrapreneur as an individual who undertakes the responsibility of implementing any business idea in 

the enterprise. (Tosunoğlu & Öztürk Dugan, 2020: 2069). With this definition, intrapreneur creates a 

potential to support growth and enable transformation. The characteristics of intrapreneurs that can 

contribute to growth are defined as success-oriented, high risk-taking, independent, creative, 

competitive, self-confident, realistic, able to maintain continuity and manage time effectively, open to 

criticism, lively and purposeful (Nazem & Benvid, 2015: 478-479). On the other hand, organizational 

climate features that support intrapreneurship require being away from bureaucracy and having a 

vision for the future, creativity, creating opportunities and taking risks (Yazgan, Erdirençelebi & 

Şendoğdu, 2016:58). Adaptation support and career support are also important on the side of human 

resources management in creating a suitable organizational climate for intrapreneurship (Turgut, 

2014:32). Since intrapreneurship is one of the factors that ensure adaptation to the changing 

environment of the digital age, interest in the subject of intrapreneurship has been increasing in recent 

years. Therefore, this study will be designed qualitatively and the needs to create a successful 

intrapreneurship model will be examined with descriptive research method as a qualitative research 

design in terms of both organization and human resources management and the main and sub-themes 

specific to the subject will be determined. 

 

Keywords: Intrapreneurship, Intrapreneur Characteristics, Organizational Characteristics Supporting 

Intrapreneurship, Intrapreneurship Dimensions 
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Siyasal İletişim Bağlamında Youtube Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi:  

2019 İstanbul Seçimleri Örneği 

 

 

Deniz Keba EKİNCİ1, M. Hamdi EKİNCİ2 

 

Öz 

 

Siyasi aktörler tarafından bilgilendirme, etkileme, ikna etme gibi belirli bir amaca ulaşmaya yönelik, 

özellikle seçim dönemlerinde uygulanan siyasal iletişim, hedef kitleye ulaşmak için son dönemlerde 

gelişen yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan yararlanmak istemekte ve yeni medya 

ortamlarını araç olarak tercih etmektedir. Video içerik paylaşım ağlarından biri olan Youtube, bilgi, 

etkileşim, katılım ve mobilizasyonu kolaylaştıran büyük bir dağıtım ağına sahiptir. Siyasi partiler veya 

adaylar, kullanılan bu sosyal ağ sayesinde, yayınladıkları görsel ve işitsel videolar aracılığıyla seçmene 

ulaşma, etkileme ve desteğini kazanma anlamında çeşitli kazanımlar sağlamaktadır. Bu çalışma, 

Youtube da yer alan siyasal reklamların işitsel ve görsel göstergelerinin siyasal iletişim amaçlı seçmen 

kitlede bırakmak istediği etkinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2019 İstanbul Yerel 

Seçimleri sürecinde seçime katılan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Binali 

Yıldırım için hazırlanan Youtube reklamları göstergebilimsel olarak analiz edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Siyasal Reklamlar, Göstergebilimsel Analiz  

 

Semiotic Analysis of Youtube Advertisements in the Context of Political Communication: The 

Case of 2019 Istanbul Elections 

 

Abstract 

 

Political communication, which is applied by political actors to reach a certain purpose such as 

informing, influencing, and persuading, especially during election periods, wants to take advantage of 

the opportunities offered by the new communication technologies that have recently developed in order 

to reach the target audience and prefers new media environments as a tool. Youtube, one of the video 

content sharing networks, has a large distribution network that facilitates information, interaction, 

participation and mobilization. Thanks to this social network used, political parties or candidates 

provide various gains in terms of reaching, influencing and gaining the support of the voters through 

the visual and audio videos they publish. This study aims to reveal the effect that the audio and visual 

indicators of political advertisements on Youtube want to leave on the electorate for political 

communication purposes. For this purpose, Youtube ads prepared for Nation Alliance candidate Ekrem 

İmamoğlu and People's Alliance candidate Binali Yıldırım, who participated in the 2019 Istanbul Local 

Elections, will be analyzed semiotically 

  

Keywords: Political Communication, Political Advertisements, Semiotic Analysis 
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Reproductive Health and Sustainable Development Goals 

 

 

Didem PEKKURNAZ1 

 

 

Abstract 

 

17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by all United Nations Member States in 2015 state 

the importance of ending poverty and inequality and taking into account the climate change. Third goal 

recognizes the necessity of good health and well-being for all individuals. Fifth goal supports gender 

equality and empowering all women and girls. One common target under these goals is to ensure access 

to sexual and reproductive health care and rights. This common target deals specifically with the 

contraceptive use of women. Hence, aim of this study is to investigate the determinants of contraceptive 

use, source of modern contraceptive methods and reason of discontinuation of the method. For this 

purpose, multinomial logit and logit models are estimated by using data obtained from the 2018 Turkey 

Demographic and Health Survey (2018 TDHS). Results show that the probability of modern method use 

is higher for women with high school and higher education level. Those women are also more likely to 

obtain modern methods from private sector and less likely to use public sector. Being employed 

increases the probability of modern method use. Women employed in services sector are more likely to 

use modern method. Women employed with social security are more likely to use modern methods and 

less likely to use traditional methods than women working without social security. Age, marital status 

and total number of children are significant determinants of the probability of discontinuation of a 

method because of its side/health effects, weak effectiveness and failure. Results suggest that the 

common target under the third and the fifth goals can be achieved through education and ensuring 

reliable universal access to reproductive health care for women. 

 

Keywords: Sustainable development goals, Reproductive health, Women, Turkey 
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Sürdürülebilir Tasarımda Grafik Tasarımın Rolü 

 

 

Dilek ÇULHA1 

 

Öz 

 

Sürdürülebilirlik, habitatın tüm alanlarında insanın doğaya ve geleceğe karşı sorumluluklarının 

farkındalığı çabasında olan ve uygulamacı bir aktivist eylem olarak açıklanabilir. Sürdürülebilirlik doğa 

ve insanlığın sorunlarına dikkat çekmek için bireysel ve toplumsal farkındalığı sağlamayı hedeflemekte 

ve toplulukları bilgilendirmeye, uyarmaya, çözüm üretmeye, çözümleri uygulamaya, aktif olarak 

bireylerin ve toplumların bu eyleme katılmalarına davet etmektedir. Her toplumsal statünün olduğu gibi 

grafik tasarımın ve tasarımcının da yaşamı şekillendirmede sorumluluğu büyüktür. Grafik tasarım 

toplumları bilgilendirmek, mesaj iletmek ve işlevsellik nitelikleriyle (ya görsel ya fikir ya da reklam aracı 

olarak) toplumsal hayatta sosyal rol edinir. Aynı zamanda toplumsalın görsel üreticisi olan tasarımcı, 

toplumun işlevsel yapısını belirleyerek üretimde, yayınlamada, malzemede ve eğitimde en uygun 

çözüme odaklanan kişidir.  Son yıllarda sayısı gittikçe artan bazı grafik tasarım örnekleri, insanın doğayı 

ve insana dair tüm alanları tüketmesini konu ettiğini göstermektedir.  Sürdürülebilirlik sosyal-ekonomi 

ve çevre sarmalında ele alınırken AIGA’nın (Amerikan Grafik Sanatçılar Enstitüsü) bu sarmala kültür 

ögesini eklemesiyle grafik tasarımda sürdürülebilirlik stratejisinde yerini almıştır. Kültür, toplumun 

görsel çözüm bekleyen sorunlarını, bulunduğu kültürün temel niteliklerini gÖzerek oluşturan bir fikir 

etrafında donatmayı, doğru ve iyi bilgiyle harmanlamayı sağlayan en önemli etmendir. Tasarımcının 

burada iki görevi bulunur; 1-Tüm bu bilgilerle yola çıktığı tasarımın kültürel kodlarını belirlemek, 2-

Ortaya çıkan tasarımı uygun teknik veya teknolojiyle üretip çoğaltarak topluma sunmaktır. Birinci 

madde tasarımın düşünsel yönüdür, kültürün ve yaşamın gerçekliğini göstererek güncel hayatta 

rahatsızlık verebilecek görselleri oluşturabilecek bir dil kurarak toplumlara sorumluluklarını da 

hatırlatabilmektedir. Bu nedenle tasarımın bu seslenme hali topluma mesajı iletmede yeniyi önermede 

itici güç olabilmektedir. İkinci madde ise grafik tasarım teknik olarak malzeme, uygulama, teknoloji, 

yeniden üretim gibi alanlardan faydalanarak sürdürülebilirliği sağlayacak etmenlerde etkin rol 

üstlenmektedir. Bu nedenle toplum içerisinde grafik tasarımın düzenli işleyen ve döneme göre 

şekillenen mekanizmaya sahip olduğu söylenebilir. Bu işleyişi sağlama yetkisi tasarımcının niyetini 

ortaya çıkarır. Çünkü tasarımcı, sorunu belirlerken kendini nerede konumlandırdığı ve soruna karşı 

ürettiği görsel çözümleme yöntemleri kadar kime seslendiği, nasıl seslendiği, ne dediği gibi bütünlüklü 

bilgiyi düzenleyebilmektedir. Söz konusu çalışma; hem üretici olarak grafik tasarımcının çevresel 

sorunlara görsel çözümler sağlama ihtiyacı konusunda sorumluluk bilincini hatırlatmayı; hem de 

tüketici olan topluma tasarımın getireceği çözümlerin çevresel sürdürülebilirlik için ne kadar önemli 

olduğunun farkındalığını sağlamayı amaçlamaktadır. 
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The Role of Graphic Design in Sustainable Design 

Abstract 

  

Sustainability can be explained as a practical activist action that strives for awareness of human 

responsibilities towards nature and the future in all areas of the habitat. Sustainability aims to raise 

individual and social awareness to draw attention to the problems of nature and humanity, and invites 

communities to inform, warn, produce solutions, implement solutions, and actively participate in this 

action. As with every social status, graphic design and designer have a great responsibility in shaping 

life. Graphic design acquires a social role in social life by informing societies, conveying messages and 

functionality (either as a visual, idea or advertising tool). At the same time, the designer, who is the 

visual producer of the social, is the person who determines the functional structure of the society and 

focuses on the most appropriate solution in production, publishing, materials and education. Some 

graphic design examples, the number of which has been increasing in recent years, show that human 

beings consume nature and all areas related to humans. While sustainability is handled in the social-

economy and environmental spiral, AIGA (American Institute of Graphic Artists) has taken its place in 

the sustainability strategy in graphic design by adding the cultural element to this spiral. Culture is the 

most important factor that enables equipping the visual problems of the society with an idea that takes 

into account the basic characteristics of the culture in which it is located and blending it with correct 

and good information. The designer has two tasks here; 1-To determine the cultural codes of the design 

with which it set out with all this information, 2-To produce and reproduce the resulting design with the 

appropriate technique or technology and present it to the society. The first item is the intellectual aspect 

of design, it can also remind societies of their responsibilities by establishing a language that can create 

images that may disturb current life by showing the reality of culture and life. For this reason, this 

addressing state of the design can be a driving force in conveying the message to the society and 

suggesting the new. The second item is that graphic design takes an active role in the factors that will 

ensure sustainability by making use of technical areas such as material, application, technology and 

reproduction. For this reason, it can be said that graphic design in society has a mechanism that works 

regularly and is shaped according to the period. The authority to provide this operation reveals the 

designer's intention. Because, while determining the problem, the designer can organize integrated 

information such as where she positions herself and the visual analysis methods she produces against 

the problem, as well as who she calls, how she calls out, what she says. This study both aims to remind 

the graphic designer's sense of responsibility about the need to provide visual solutions to 

environmental problems as a producer; and also to raise awareness about the importance of the 

solutions that design will bring to the consumer society for environmental sustainability. 

 

Keywords: Sustainability, Graphic Design, Graphic Designer 
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Avrupa Bilimlerinin Krizi ve Fenomenoloji 

 

 

Diler Ezgi TARHAN1 

 

Öz 

 

20.yy felsefesinin en önemli isimlerinden olan ve fenomenoloji akımını kurmuş olmakla ünlenen 

Edmund Husserl, 19. yy. itibariyle gelişen pozitivist bilim anlayışının tarihselci, psikolojist ve doğalcı 

yorumlarını eleştirerek tüm bu tutumların, Avrupa insanlığının yaşamasına özgü bir bunalımdan 

kaynaklandığını düşünmektedir. Doğalcı bilimlerin “yaşama dünyası” (Lebenswelt) içindeki anlam 

temellerini unutması ve maneviyat odaklı alanlarda bile olgusal bir kesinlik arayışına girişmesi, Husserl 

açısından önü alınamaz bir değerler krizine, dolasıyla da bir kültür emperyalizmine yol açmaktadır. Bu 

değerler krizine eşlik eden bilimler krizinin ancak evrensel bir felsefe ile aşılabileceğine inanan filozof, 

bu amaçla, tüm bilimlerin ortak anlam temellerini kuran evrensel bir mantık olarak transendental 

fenomenolojiyi kurmuştur. Husserl’e göre tüm bilimlerin kendisinden çıktığı en yüksek bilim ideası, 

fenomenolojidir ve fenomenoloji, tüm bilimlere kaynaklık etmenin yanı sıra hepsinin ortak metodolojisi 

olarak onların yaşama dünyası ile bağının ve kesinliğinin teminatıdır. 

 

Anahtar Sözcükler: Edmund Husserl, Avrupa bilimlerinin krizi, Kültür Emperyalizmi, Fenomenoloji, 

Doğalcılık 

Crisis of European Sciences and Phenomenology 

Abstract 

 

Edmund Husserl, who is one of the most important names of 20th century philosophy and famous for 

establishing the phenomenology movement, criticizes the historicalist, psychologist and naturalist 

interpretations of the positivist understanding of science that developed in the 19th century, and thinks 

that all these attitudes originated from a crisis peculiar to the life of European humanity. For Husserl, 

the naturalist sciences’ forgetting the foundations of meaning in the “living environment” (Lebenswelt) 

and seeking a factual certainty even in spirituality-focused fields, leads to an inevitable crisis of values, 

and thus to a cultural imperialism. The philosopher, who believed that the sciences crisis accompanying 

this crisis of values could only be overcome with a universal philosophy, for this purpose, established 

the transcendental phenomenology as a universal logic that instituted the common foundations of 

meanings of all sciences. According to Husserl, the highest scientific idea from which all sciences emerge 

is phenomenology and while phenomenology is the source of all sciences, it is the guarantee of their 

connection and certainty with the living environment as the common methodology of all of them. 

 

Keywords: Edmund Husserl, Crisis of European sciences, Cultural imperialism, Phenomenology, 

Naturalism 
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Between Solidarity and Autoimmunisation: Humanitarian Frames in UK Broadsheet 

Coverage at the Height of the Refugee Crisis 

 

  

Dino BOZONELOS1 

 

 

Abstract 

 

This paper analyses newspaper articles covering the refugee crisis from two UK broadsheets from both 

sides of the political spectrum, published between March and December 2015. In response to the 

findings of a report commissioned by the UNHCR that analysed press coverage in five EU countries until 

April 2015, we probe changes in discourse at the height of the crisis in mid-to late 2015 in the UK, the 

most polarized of the countries covered in the report. Starting from the premise of recent critical 

approaches that have challenged the idea that humanitarian frames necessarily align more easily with 

open border proposals, we suggest that the height of the crisis provides a productive context to study a 

shift in the role of humanitarian discourses, as even the centre-right in the highly polarized UK media 

landscape could no longer ignore the human costs of the refugee crisis. 

 

Keywords: Reefugee crisis, Discourse analysis, Polarization, Humanitarianism, Autoimmunisation, 

Broadsheet media, United Kingdom, Migration policy, Borders, security 
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Between Producing and Reproducing: Bulgarian Historiography during the Last Three 

Decades 

 

 

Dimitar V. ATANASSOV1 

 

Abstract 

 

After the fall of the socialist regime Bulgarian historiography was face with six main problems. The first 

of them was the most influential: the predominance of the class-party approach, where the role of the 

Communist party was significantly exaggerated. Based on the importance of the problems, the second 

one was the implementation of the nationalistic methodology under the influence of Lyudmila Zhivkova 

– the daughter of Todor Zhivkov, the Bulgarian socialist dictator. She was sure that the place, occupied 

by Bulgarian culture on the culture map of the world is undesirably insignificant. The third problem, 

closely related to the first one, is the implementation of censorship, which restricted the creative 

disobedience of historical thought. Following the order of importance, the fourth one is the inadequate 

archival basis of history studies and inaccessibility of foreign archives with crucial significance for 

Bulgarian history. The fifth problem which Bulgarian historiography of the late socialism was faced with 

was introduction of certain scientific taboos – there were topics of study, which were practically 

forbidden for research work due to political reasons. And, there were topics, where all the signs of the 

narrative were preinstalled and no question about values were possible to be posed. On the sixth place, 

historians were engaged in policy. Officially treated as experts, they were expected to legitimate 

Communist party enterprises, dedicated to anniversaries and impressive celebrations of dates, related 

to history and Party ideology. The seventh problem to overcome was the omni-presence of the security 

services, which created atmosphere of suspicion and fear, limiting creative potentials of all the society. 

It managed to seduce numerous researchers into Party and security services collaborators. The paper 

traces how all the problems listed below were (not) surmounted and why three decades after the 

socialism collapsed. 

 

Keywords: History narrative, Socialism, Postsocialism, Ideological planning of the past, Intellectuals 
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A Gallery of Remarkable Individuals or the Less Known Side of the Early 20th Century 

Balkan Paramilitarism 

 

 

Dmitar TASIĆ1 

 

Abstract 

 

The end of the Great War and establishment of the new world order was followed by intensive 

paramilitary organizing in most of European countries - both victorious and vanquished as well as the 

old ones and newly established successor states of the great continental empires. Causes of such 

developments went from the emergence of cultures of defeat and victory to the revolutionary upheavals 

and follow up civil wars and waves of red and white terrors. Balkan paramilitarism, unlike the one 

elsewhere in Europe, was flourishing ever since the beginning of century. Having origins in the Balkan 

traditions of hayduks and kleftes it reached full potential during the years of so-called Macedonian 

struggle 1903-1912. It played important role during the Balkan Wars 1912-1913 and the Great War and 

during 1920’s continued to exert strong influence in Greece, Albania, Bulgaria and Kingdom of Serbs, 

Croats and Slovenes. Important but often neglected feature of the Balkan paramilitarism is personalities 

of its champions. Thanks to their longevity some of them wrote colorful and adventurous recollections 

of their exploits. This paper aims to present typical examples of Serbian, Bulgarian, Greek and Albanian 

paramilitary champions, their career paths, personal destinies and motivations for choosing this unique 

lifestyle of never-ending activism. In their case official document often tend to either deny or diminish 

what they wrote in their memoirs. 

 

Keywords: Paramilitary champions, Activism, Violence, Cetniks, Komitajis 
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Kibyra’dan İki Yeni Hekim Onurlandırma Yazıtı 

 

 

Elif ALTEN GÜLER1 

 

Öz 

 

Bu makalede, Kibyra Antik Kenti'nde 2014 ve 2017 kazı sezonlarında ortaya çıkarılan iki yeni hekim 

yazıtı tanıtılmaktadır. Amaç, arkeolojik kazılardaki epigrafik çalışmaları sürdürülebilir hale getirerek 

kazıdan ele geçen malzemeleri interdisipliner perspektifte bilim dünyasına sunmaktır. Sunulan 

yazıtların her ikisi de Hellencedir. İlki 2014 yılında kuzey Nekropolis yolunda bulunan başhekim Publius 

Camerius Pius ve eşi Tateis için dikilmiştir. 2014 yılında iki parça halinde kırık bulunmasına rağmen iyi 

korunmuş ve restoratörler tarafından bir araya getirilmiştir. Hem alt hem de üst kısımları kyma 

formunda profillenmiştir. Yazıt iki kısımdan oluşmaktadır. Biri mezar yazıtı, diğeri ise şehirde yaşayan 

Romalı tüccarlar ve demos tarafından bahşedilmiştir. İkinci yazıt ise, 2017 yılında Agora'nın teras 

duvarının güney kısmına bitişik ve ana yol seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Üstte heykel için iki delik 

bulunmaktadır. Yazıt ise, Agathoboulos'un (II) oğlu Asklepiades Lucius tarafından kardeşi Agathoboulos 

Tertius için dikilmiştir. Yazıttan anlaşıldığı üzere Demos'un tıp mesleğinden dolayı kendisini 

onurlandırdığı Asklepiades Lucius, bununla ilgili olarak Caesarea Cibyra'nın demosunu temsil eden bir 

heykel dikmiştir. Şehirde daha önce kaydedilmiş iki doktor vardır. Biri Lucius Bernaklos'u iyileştiren 

Trophimos, diğeri ise Laodikeia'lı birini iyileştiren Dionysios'un oğlu Dionysios'tur. İyileşenlerin ikisi de 

iyileştikleri için hediyelerini şehrin Asklepios ve Tykhe'sine vermişlerdir (I. Kibyra 82-83). Sonuç olarak 

ise kazılardaki sürdürülebilen epigrafik çalışmalarla kazı malzemelerine farklı bir tarih ve perspektiften 

bakabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kibyra, Başhekim, Roma İmparatorluk Dönemi, Onurlandırma yazıtı, 

sürdürülebilir epigrafi 

 

Two New Honorary Inscriptions from Kibyra for Physicians  

Abstract 

 

Two new inscriptions for physicians unearthed during the excavation seasons 2014 and 2017 in the 

ancient city of Cibyra are introduced in this article.  The aim is to make sustainably the epigraphic studies 

in archaeological excavations and to present the materials recovered from the excavation to the 

scientific world in an interdisciplinary perspective. Both are carved in ancient Greek. The first one is 

erected for the chief physician Publius Camerius Pius and his wife Tateis found on the road of the north 

Necropolis in 2014. Though it is found broken in two parts in 2014, it is well preserved, and brought 

together by the restorators. Both the lower and upper parts are profiled in cyma form. It contains two 

parts, one of which is a funerary inscription and the other is honorary by the demos and Roman traders 

living in the city. The second one is unearthed adjacent to the southern part of the terrace wall of the 

Agora and on the level of the main road in 2017. On the top there are two holes for the statue. This one 

is erected by Asklepiades Lucius, son of Agathoboulos (II) for his brother Agathoboulos Tertius. 

Understood from the inscription that demos honored him for his medical profession, regarding this, 

Asklepiades Lucius erected a statue that represents demos of Caesarea Cibyra. There are two physicians 

recorded before in the city. One of them is Trophimos who cured Lucius Bernaklos, the other one is 
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Dionysios, son of Dionysios who cured a person from Laodicea. Both of the healed persons gave their 

gifts to Asclepius and Tyche of the city (I. Kibyra 82-83). As a result, it makes sustainably to look at the 

excavation materials from a different history and perspective with the epigraphic studies that can be 

continued in the excavations. 

 

Keywords: Cibyra, Chief physician, Roman Imperial Period, Honorary inscription, Sustainable 

epigraphy 
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Tarihi Yapılardaki Vandalizmin Mimari Değerler Bakımından Sosyo-Kültürel Açıdan 

İncelenmesi 

 

 

Elif ŞENGEL1, Ali İhsan ÜNAY2  

 

 

Öz  

 

Tarihi yapılar birer kültürel miras ögesidir ve toplumların benliğinin muhafazası açısından büyük önem 

arz ederler, aynı zamanda tarihlerine ışık tutarlar. Bu sebeple tarihi yapıları korumak, bakım ve 

onarımlarını yapmak kültürel mirası korumak adına bir gerekliliktir. Toplumların kültürlerinin 

sürdürülebilmesi ve tarihlerinin unutulmaması açısından önemli olan bu yapılar pek çok farklı şekilde 

hasar görmektedir. Tarihi yapıların hasar görme türlerine bakıldığında birçok farklı sebep ile 

karşılaşılmakta. Bu sebeplerden bazıları kişiler tarafından yapılan ve bazıları da doğal olaylar sonucu 

meydana gelmektedir. Hasar türleri içinde kişilerin sebep olduğu vandalizm yani tahripçilik önemli bir 

rol oynamaktadır. Bu çalışmada, vandalizm, vandal ve kültürel miras kavramlarından bahsedilmiş, farklı 

araştırmacılar tarafından ortaya konmuş çeşitli vandalizm sınıflandırmaları incelenmiş, tarihi 

yapılardaki vandalizmin dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerine yer verilmiş, vandalizme karşı alının 

önlem ve yaptırımlar incelenmiş, özsaygı kavramı vurgulanarak vandalizmin önlenmesi üzerinde 

durulmuştur. Araştırma kapsamında, literatür taraması yapılmıştır ve internet arama motorlarında 

farklı dillerde anahtar kelimeler taranarak bulunan görseller derlenmiştir. Bu görseller örnek olarak 

kullanılmış ve vandalizm çeşitlerine göre kategorize edilmiştir. Bu çalışmada, tarihi yapıların özellikle 

kültürel miras bakımından önemi vurgulanarak korumanın gerekliliği ve vandalizmi önlemenin önemi 

ortaya konmak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, hem ülkemizde hem de yurt dışında çok sayıda tarihi 

yapının farklı türden vandalizmlere maruz kalarak hasar gördüğü saptanmıştır. Bu çalışma bilimsel 

ortama, tarihi yapıların korunması konusunda katkı sağlayacak ve tarihi yapılarda vandalizm 

konusunda farkındalık yaratacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vandalizm, Vandal, tarihi yapılar, Kültürel miras, Özsaygı 

 

A Socio-Cultural Examination of Vandalism in Historical Buildings in Terms of Architectural 

Values 

 

Abstract  

 

Historical buildings are cultural heritage items and they are of great importance in terms of preserving 

the identity of societies, at the same time they shed light on their history. For this reason, preserving, 

maintaining and repairing historical buildings is a necessity in order to protect cultural heritage. These 

structures, which are important in terms of maintaining the cultures of societies and not forgetting their 

history, are damaged in many different ways. When looking at the types of damage to historical 

buildings, many different reasons are encountered. Some of these reasons are made by people and some 

are the result of natural events. Among the types of damage, vandalism caused by people plays an 

important role. In this study, the concepts of vandalism, vandal and cultural heritage are mentioned, 
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various vandalism classifications put forward by different researchers are examined, examples of 

vandalism in historical buildings in the world and in our country are given, the precautions and 

sanctions against vandalism are examined, the concept of self-respect is emphasized and the prevention 

of vandalism is emphasized. Within the scope of the research, a literature review was made and the 

images found by scanning keywords in different languages in internet search engines were compiled. 

These images are used as examples and categorized according to vandalism types. In this study, it is 

aimed to reveal the necessity of protection and the importance of preventing vandalism by emphasizing 

the importance of historical buildings, especially in terms of cultural heritage. As a result, it has been 

determined that many historical buildings, both in our country and abroad, have been damaged by 

exposure to different types of vandalism. This study will contribute to the scientific environment, the 

preservation of historical buildings and will raise awareness about vandalism in historical buildings. 

 

Keywords: Vandalism, Vandal, Historic buildings, Cultural heritage, Self-Respect 
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İşgal Sonrası Karabağ Bölgesi’nin Yeniden Yapılanması: Uygulanan Projeler ve 

Beklentiler 

 

Elşad YUSİFOV1, Zaur BABAYEV2 

 

Öz 

 

Karabağ'ın kurtuluşundan sonra ülkenin karşılaştığı en önemli meselelerden biri bölgenin restorasyonu 

ve kalkınması olmuştur. Bu bağlamda bölgesel kalkınmanın çeşitli alanlarına odaklanılmıştır. Bunların 

en önemlileri tarımsal sanayi, yeniden yapılanma (şehir planlaması) ve turizm olmuştur. Kısa sürede 

yerli ve yabancı firma ve yatırımcıları çekmek önem kazanmıştır. Günümüzde başta Türkiye olmak 

üzere İtalya, İngiltere, Pakistan ve İsrail'den bölgenin restorasyonuna yönelik yatırım akını 

görülmektedir ve bu sayı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bugüne kadar bölgenin 

kalkınmasında birçok proje hayata geçirilmiştir. Zengilan'daki Akıllı Köy projesi, Fuzuli Uluslararası 

Havalimanı, Zafar Yolu ve yapımı devam eden Togana-Kalbejar yolu, Şuşa'daki Karabağ Oteli’nin 

restorasyonu gibi projeler, buradaki gelişmenin ne kadar hızlı gerçekleştiğinin açık bir göstergesidir. Bu 

projelerin hızla hayata geçirilmesinde dost ve kardeş ülke firmalarının desteklerinin önemi de büyüktür. 

Bu tür projeler şüphesiz ki Karabağ Bölgesi’ndeki turizmin gelişmesine büyük ivme kazandıracaktır. 

Önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında Zengezur koridorunun açılması, 

Fuzuli'de modern teknolojik standartlarda yeni bir toplu konut inşaatı, büyük turizm potansiyeli olan 

Şuşa ve Kelbecer'de yeni otellerin yapılması gibi projeler yer almaktadır. Bu doğrultuda şimdiden büyük 

çalışmaların yapıldığı ve önemli bir yol kat edildiği görülmektedir. Ayrıca tarımsal sanayinin gelişimi 

için dördüncü sanayi devrimi formatı olan “Akıllı Tarım” sisteminin tanıtılması da planlanmaktadır. 

Yeniden inşası için yüz milyarlarca dolara ihtiyaç duyulan Karabağ'ın kamu yatırımları ile birlikte ana 

hedeflerinden biri de bölgenin dünya çapında daha iyi tanıtılması ve böylece hızlı toparlanma için 

bölgeye yoğun yatırım yapmakla ilgilenecek yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karabağ Bölgesi, Proje, Restorasyon, Yatırım, Turizm, Perspektif 

 

Reconstruction of Karabakh Region during Post Occupation: Implemented Projects and 

Prospects 

 

Abstract 

 

One of the most important issues facing the country after the liberation of Karabakh was the restoration 

and development of the region. The focus is on several areas of regional development. The most 

important of these are agro-industry, reconstruction (urban planning), and tourism. It was important to 

attract local and foreign companies and investors in a short period. The results have already been 

achieved in several directions. Today, there is an influx of investment in the restoration of the region 

from Italy, the United Kingdom, Pakistan, and Israel, especially Turkey, and this number continues to 

grow. So far, many projects have been implemented in the development of the region. Projects such as 

the Smart Village project in Zangilan, the Fizuli International Airport, Zafar Road, as well as the ongoing 

Togana-Kalbajar road, which is under construction, are a clear example of how fast development is 
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taking place here. The companies of friendly and brotherly countries are of great importance in the 

speedy implementation of these projects. In addition, the Karabakh Hotel in Shusha has been restored. 

Such projects will give a great impetus to the development of tourism in the Karabakh region. Among 

the projects planned to be implemented in the coming years is the opening of the Zangazur corridor, the 

construction of a new housing estate meeting modern technological standards in Fizuli, the construction 

of new hotels in great tourism potential Shusha, and Kalbajar etc. there are projects like. Great work has 

already been done in this direction and an important road has been covered. In addition, for the 

development of the agro-industry, it is planned to introduce the 4th industrial revolution format “Smart 

agro” system. Karabakh, which requires hundreds of billions of dollars to rebuild, along with public 

investment one of the main goals is better promote the region around the world and thus attract foreign 

investors who will be interested in investing heavily of the region's for rapid recovery. 

 

Keywords: Karabakh region, Project, Restoration, Investment, Tourism, Perspective 
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Money Politics and Electoral Process in Nigeria 

 

 

El-Yakub Rasulova IBRAHIM1 

 

 

Abstract 

 

Nigeria returned to civil rule in 1999 after a long period of military rule. The return to civil rule was 

expected to bring a democratic rule that will bring positive changes in the people and foster a political 

culture that will sustain the democratic governance. Unfortunately, the electoral process since then has 

been weighed down by the problems of rigging, vote buying, unbridled use of money to win or rig 

elections. The use of excessive money to win is now the greatest menace during elections. Despite the 

danger of money politics to any democracy no matter how advanced, there is not much academic 

empirical investigation done to educate on its existence and its dangers to democracy. It is against this 

backdrop that this study first investigated the extent to which money is used in Nigeria during elections 

that corrupts the electoral process and then attempted to identify those responsible for the unbridled 

use of money in Nigeria’s politics. Also, the forms of money politics in Nigeria were investigated. This 

was done through an interview with People’s Democratic Party (PDP) officials and the purposive 

sampling method was used to collect the primary data. The political theory of clientelism was used as 

the framework for analysis of unbridled use of money in Nigeria’s politics. The study revealed that 

money has become the key determinant of not only who wins elections but who is chosen to be in power 

even after winning elections. The study also revealed that despite the laws provided by the constitution 

and the electoral act, the problems of the electoral process are on the increase because many politicians, 

election officials and electorates violate these laws. Bribing election officials, God fatherism, and vote 

buying were revealed to be the key forms of money politics in Nigeria.  

 

Keywords: Money Politics, Vote buying, God Fatherism, Corruption   
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A Systematic Review on the Role of Gender in Sustainable Agricultural Intensification 

(SAI) in Sub-Saharan Africa 

 

 

El-Yakub Juwairiya IBRAHIM1, Hamisu Salihu UBA2, Abdulkadir Nasir AHMAD3 

 

 

Abstract  

 

Sustainable agricultural intensification (SAI) refers to the practice of increasing agricultural output 

levels per unit area by the efficient use of natural resources and the promotion of environmentally 

sustainable practices. These techniques might include agroecological approaches to farming like water 

and land conservation techniques, integrated pest management, regenerative and conservative 

agriculture. Women play an important role in the management and conservation of biodiversity and 

natural resources. Research has shown that women in comparison to men are more adaptive to changes 

in their farming systems despite their lack of access to land and other resources. Despite the key role 

women play, there is a paucity of information on the role of gender in the adoption of SAI in sub-Saharan 

Africa (SSA). The aim of this review is to systematically collate data on the role of gender in the adoption 

and implementation of SAI in SSA; the key challenges or barriers preventing women from adopting SAI; 

and the strategies that can facilitate the inclusion of women in SAI. This review adopts the PRISMA 

method of literature search and selection, limited to peer-reviewed research conducted between 2010 

and 2021. Existing research showed that in households headed by men, decision making on the use of 

productive assets such as agricultural land is reserved for men. Gender-based yield and productivity 

gaps have been documented in several African countries with available data showing that women plots 

have significantly lower yields in comparison to male-controlled plots. The challenges that are peculiar 

to women farmers in SSA include: less access to land; labor and mechanization; inputs, markets and 

access to extension and information. Some of the strategies employed to boost the inclusion of women 

in SAI in SSA include the deliberate inclusion of women in agricultural development programs, access 

to markets and women-centered extension activities and meetings. 

 

Keywords: Gender, Sustainable Agriculture, Women, Sub-Saharan Africa 
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Sürdürülebilirlik: İyi Bir Dünya İdeali/Yeni Bir Pazarlama Stratejisi 

 

 

Enver TATLISU1  

 

 

Öz  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin küresel ölçekte benimsenmesi ile birlikte birey ve toplumların 

sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarında, dolayısıyla çevre dostu ve sürdürülebilir ürünlere 

yönelik tüketici talebinde artış gözlemlenmektedir. Tüketici alışkanlıklarındaki bu hızlı dönüşüm devam 

ederken, kârlılık ve verimlilik hedefi güden her türden şirket, sosyal ve çevresel sorumluluğun gerisine 

düşmemek adına adımlar atmakta, tüketicilerine ‘yeşil’ ve 'temiz' ürün ve hizmetler sunma girişimlerini 

sürdürmektedir. Şirketler tarafından atılan bu adımlar sürdürülebilirlik hedeflerinin 

gerçekleştirilebilmesi adına umut verici olsa da literatürde 'yeşil yıkama' (greenwashing) olarak 

kavramsallaştırılan ve şirketlerin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla 

yayılan yanlış bilgi anlamına gelen olgu nedeniyle bu girişimlerin şüpheci bir yaklaşım ile irdelenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bildiride, ulusal ve uluslararası şirketlerin sürdürülebilirlik temasını ne 

şekilde ele aldıkları yazılı, görsel ve yeni medyada kullandıkları pazarlama materyalleri üzerinden 

incelenecek, bu materyaller ile yürütülen pazarlama stratejilerinin Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri’ne hizmet edip etmediği tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Yıkama, Pazarlama Stratejisi, Tüketici Davranışları 

 

Sustainability: A Better World Ideal/A New Marketing Strategy 

 

Abstract  

 

With the adoption of the Sustainable Development Goals on a global scale, an increase is observed in the 

awareness of individuals and societies on sustainability, and thus the consumer demand for 

environmentally friendly and sustainable products. While this rapid transformation in consumer 

behaviour continues, all kinds of companies aiming for profitability and efficiency take steps to not fall 

behind social and environmental responsibility and continue their initiatives to offer 'green' and 'clean' 

products and services to their consumers. Although these steps taken by companies are promising for 

the realization of sustainability goals, the necessity of examining these initiatives with a skeptical 

approach has emerged due to the phenomenon conceptualized as 'greenwashing' in the literature, which 

means misinformation spread to emphasize the image of companies as having environmental 

responsibility. In this paper, how national and international companies handle the sustainability theme 

will be examined through the marketing materials they use in the written, visual and new media, and it 

will be discussed whether the marketing strategies carried out with these materials serve the 

Sustainable Development Goals. 

 

Keywords: Sustainability, Green Washing, Marketing Strategy, Consumer Behaviour 
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Yeni Üniversitelerin Yeni Yönetimi: Ulusal Üniversitelerde İnovasyon Yönetimi ve 

İnovasyon Eğitimi 

 

 

Esmira KAZİMOVA1 

 

 

Öz  

 

Yükseköğretim sistemi reformunun pratik olarak uygulanması, Azerbaycan Cumhuriyeti eğitim 

sürecinde ulusal araştırma üniversiteleri ve yenilikçi üniversiteler olan yeni yapısal birimleri 

içermektedir. Yeni kurulan üniversitelerin temel amaç ve hedefleri yenilik faaliyetlerinin 

organizasyonu, eğitim modelnin ve öğrencilerin yenilik tasarımına katılımı, bilimsel çalışmanın 

ticarileştirilmesidir. Yükseköğretimdeki yönetim sisteminin analizi, amaç ve hedeflerindeki köklü 

değişikliklere rağmen, birçok üniversitedeki yönetişim yapısının hala değişmediği görülmektedir. 

Mevcut merkezi dikey entegrasyon yönetim modelinin (rektörlük, fakülte ve sandalyeler) modası 

geçmiştir ve yeni pozisyonlara uygun değillerdir. Bunun temel nedeni, bu modelin sadece 

yükseköğretim kurumlarında bir öğrenme deneyimi olarak hizmet etmesi ve orada gerçekleşen yaratıcı 

inovasyon süreçlerini teşvik etmemesidir. Yani pozisyonlar temelde yeni, ancak yönetim sistemi 

bakımından hala eskidir. Bu çalışmada, ulusal üniversitelerin araştırma üniversitelerine 

dönüştürülmesi ve yönetimi meseleleri; günümüzün yenilikçi yönetim faaliyetinde etkisiz olan mevcut 

dikey entegrasyon yönetim yapısından yaratıcı faaliyet bağlamında daha verimli bir yatay yapıya geçiş; 

yükseköğretim yönetimine değişken yaklaşım ve üniversitelerde maliyetleri azaltmanın yolları 

incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yenilik, Dikey entegrasyon yönetimi modeli, Yatay yönetim modeli, Bilimsel 

çalışmanın ticarileştirilmesi 

                                                                                                                                                                          

New Manufacturing Management: Innovation Management and Innovation in National 

Universities 

 

Abstract 

 

Practical implementation of the reform of the higher education system included new structural units - 

national research universities and innovative universities in the educational process in the Republic of 

Azerbaijan.The main goals and objectives of the newly established universities are the organization of 

innovation activities, the training and involvement of students in innovation design, the 

commercialization of scientific work. An analysis of the management system in higher education shows 

that, despite their radical changes in their goals and objectives, the structure of governance in many 

universities is still unchanged. Existing centralized vertical integration management model(rectorate, 

faculty and chairs) are outdated and do not fit into new tasks because the model only serves as a training 

facility in universities and does not stimulate the creative innovation processes taking place there.So, 

the positions are fundamentally new, but the management system is old. The article addresses the 

transformation of national universities into research universities: the shift from a modern, vertical-
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integrated management structure that is ineffective in today's innovative activities to a more horizontal 

structure, a more recent approach to higher education management. 

 

Keywords: Education, Innovation, Direct integration model, Vertical management model, 

Commercialization of knowledge-based work 
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Kişilerarası İlişkilerin Sosyal Medya Platformlarındaki Sürdürülebilirlik Boyutu 

 

 

Esra ÇİZMECİ ÜMİT1 

 

Öz 

 

Bireyler, yaşamları boyunca birçok farklı kişilerarası ilişkiler içerisinde bulunmaktadırlar. Aile ilişkileri, 

arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkileri, romantik ilişkiler gibi çeşitli ilişki biçimlerinin ortak noktası, 

sürdürülebilirlik beklentisidir; çünkü bu ilişkilerin her biri, birey için bazı faydalar sağlamaktadır. Aile 

ilişkilerinde sürdürülebilirlik, aile, kişinin psikolojik olarak destek gördüğü ve aidiyet bağları içerisinde 

olduğu birincil toplumsal kurum olduğu için önemlidir. Arkadaşlık ilişkilerinde sürdürülebilirlik, sosyal 

onay anlamında kişinin benlik gelişimi için büyük önem taşımaktadır. İş ilişkilerinde sürdürülebilirlik, 

kişinin ihtiyacı olduğunda maddi kazanımlar elde edebilmesi için sosyal sermaye biriktirebilmeyi ve 

dolayısıyla bu kaynakları sağlayabilecek kişilerle uzun ömürlü bir iletişim ağı kurmayı gerektirmektedir. 

Romantik ilişkilerde sürdürülebilirlik ise, kişinin sevme-sevilme ihtiyacını giderdiği ve psikolojik iyilik 

halini etkilediğinden bireyler için oldukça büyük önem taşımaktadır. İletişim teknolojilerinin 

kullanımının artması ile birlikte her türlü ilişkisel sürdürülebilirliğin bu mecralar üzerinden sağlanması 

kaçınılmaz bir durumdur. Hatta, iletişim teknolojilerinin başlıca işlevinin kişiler arası ilişkilerde 

sürdürülebilirlik sağlamak olduğunu söylemek mümkündür. İlişkisel sürdürülebilirlik hususunda 

sosyal ağ ortamlarının etkisi ile ilgili literatürde birçok farklı görüş bulunmaktadır. Kimi çalışmalar 

iletişim teknolojileri ile kurulan iletişimin yüz yüze iletişimin yerini dolduramayacağının altını çizmekte, 

kimileri bu teknolojilerin ilişkilerin sürmesinde ek bir destek olarak kullanılabileceğini ifade etmekte, 

kimi çalışmalar ise bu teknolojilere büyük önem atfederek günümüzde ilişkilerin sürmesi açısından 

elzem olduklarını öne sürmektedir. Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, aile, arkadaş çevresi ve romantik 

partnerlerle olan ilişkilerde sürdürülebilirlik açısından sosyal ağ ortamlarının ne şekilde kullanıldığı ve 

etkileri ile ilgili literatürde bulunan araştırmalar incelenerek, günümüz ilişkilerinin 

sürdürülebilirliğinde sosyal medya platformlarının öneminin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Sürdürülebilirlik, Sosyal Medya Platformları, Kişilerarası İlişkiler 

 

The Sustainability Dimension of Interpersonal Relations on Social Media Platforms 

 

Abstract 

 

Individuals are in many different interpersonal relationships throughout their lives. The common point 

of various types of relationships, such as family relationships, friendship relationships, business 

relationships, and romantic relationships, is the expectation of sustainability; because each of these 

relationships provides some benefits for the individual. Sustainability in family relations is important 

because the family is the primary social institution in which the person receives psychological support 

and bonds of belonging. Sustainability in friendship relations is of great importance for the self-

development of the person in terms of social approval. Sustainability in business relations requires the 

ability to accumulate social capital in order to have financial gains when needed, and therefore to 

establish a long-lasting communication network with people who can provide these resources. 
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Sustainability in romantic relationships, on the other hand, is of great importance for individuals as it 

fulfills the need to love and be loved and affects psychological well-being. With the increase in the use 

of communication technologies, it is inevitable to provide all kinds of relational sustainability through 

these channels. In fact, it is possible to say that the main function of communication technologies is to 

provide sustainability in interpersonal relations. There are many different views in the literature on the 

effect of social networking environments on relational sustainability. Some studies underline that 

communication established with communication technologies cannot replace face-to-face 

communication, some express that these technologies can be used as an additional support for the 

continuation of relations, and some studies attach great importance to these technologies and argue that 

they are essential for the continuation of relations today. In this study, it is aimed to reveal the 

importance of social media platforms in the sustainability of today's relationships by examining the 

studies in the literature about how social networking environments are used and their effects in terms 

of sustainability in relationships with family, friends and romantic partners. 

 

Keywords: Relational Sustainability, Social Media Platforms, Interpersonal Relationships 
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Yurttaş Gazeteciliği ve Sürdürülebilirlik  

 

 

Eşber OKAYER1 

 

Öz  

 

Gazeteciliğin tarihi gelişiminde her zaman için insanların bilgiye erişme isteği, çevresindeki olaylara 

olan merakı, toplumsal algı yaratma istemi ve her şeyden daha önemli olan belirli bir kesimin geri kalan 

topluluk üzerinde etkin olma isteği rol oynamıştır. Okur-yazarlık oranının artması, baskı tekniklerinin 

gelişmesi ve şehirlerde yaşayan insan sayısının göçlerle birlikte artmasıyla gazetelere ve günlük habere 

duyulan ilgi de artmıştır. Kitleselleşme, ilgi çekici olayların peşine düşme ve magazinleşmeyi de 

beraberinde getirmiştir. Yurttaş gazeteciliği ise ABD’de 1990’lar başında belirli odakların etkisi altında, 

toplumdan uzaklaşan gazetecilik faaliyetleri ve demokrasi açısından bilgi ve fikir paylaşımı noktasında 

etkisiz kalan medya organları nedeniyle ortaya atılmış bir gazetecilik türü olarak ortaya çıkmış, Web 2.0 

ile gündelik haber alma iletişim merkezine oturma imkânı elde etmiştir. Yeni medyanın bireylere 

sunduğu imkanlar doğrultusunda yeni bir anlayış ile birlikte yurttaş gazeteciliği yaklaşımının da hızla 

yayıldığı, bununla birlikte yurttaş gazeteciliği adı altında çok hızlı bir şekilde toplumsal 

dezenformasyonun arttığı görülmektedir. Bu çalışmada “yurttaş gazeteciliği” gazetecilik mesleği ilkeleri 

bağlamında örnekler ile incelenmiş, bağdaşmayan yönleri tespit edilmiştir. Gazetecilik mesleği altında 

yurttaş gazeteciliğinin mesleki etik ve yarattığı bilgi kirliliği nedeniyle sürdürülebilir olamayacağı 

sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yurttaş gazeteciliği, Gazetecilik, Dezenformasyon 

 

Citizen Journalism and Sustainability 

Abstract  

 

In the historical development of journalism, people's desire to access information, their curiosity about 

the events around them and desire to create social perception, above all, the desire of a certain segment 

to be active on the rest of the community have played an important role. With the increase in literacy 

rate, the interest in newspaper and daily tecnigues and increase in the number of people living in cities 

with migration. Massification has brought with it the pursuit of interesting events and tabloidization. 

Citizen journalism, emerged as a type of journalism that emerged in the USA in the early 1990s, under 

the influence of certain focuses, due to journalism activities that distanced themselves from the society 

and media organs that were ineffective in terms of democracy in terms of information and idea sharing. 

got the opportunity. It is seen that the citizen journalism approach has spread rapidly with a new 

understanding in line with the opportunities offered by the new media to individuals, and social 

disinformation has increased very rapidly under the name of citizen journalism. In this study, "citizen 

journalism" was examined with examples in the context of the principles of the journalism profession, 

and its incompatible aspects were determined. It has been concluded that citizen journalism under the 

profession of journalism cannot be sustainable due to professional ethics and the information pollution 

it creates. 

 

Keywords: Citizen Journalism, Journalism, Disinformation 
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İmam Hatip Ortaokulu Mezunu Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeme 

Sebepleri (Karaman İli Örneği) 

 

 

Faruk KANGER1, Osman ASLAN2 

 

Öz 

 

Ülkemizde ilköğretim eğitiminden sonra gelen ortaöğretim aşamasına geçiş okul tercihini gerekli 

kılmaktadır. Bu durum sınavsız olabildiği gibi belli bir sınava tabi olarak nitelikli bir okula yerleşmek 

şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Araştırmamız ilköğretim eğitimini İmam Hatip Ortaokulunda 

tamamlamış fakat ortaöğretimde İmam Hatip Lisesini tercih etmemiş olan öğrencilerin bu tercihlerini 

etkileyen faktörleri saptanması amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırma tarama modeli niteliği 

taşımaktadır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Karaman İlinde bulunan İmam 

Hatip ortaokulu mezunu olup İmam Hatip Lisesi dışında farklı bir lisede ortaöğretim eğitimine devam 

eden 9. ve 10. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evreni temsil eden örneklem grubu Karaman il 

merkezinde bulunan liselerden rastgele olarak seçilmiş ve 11 okul ziyaret edilmiştir. Çalışmamızda, 

araştırmamıza gönüllü olarak katılan 350 öğrenciye ulaşılmıştır. 350 öğrenciye tesadüfi örnekleme 

yoluyla anket uygulanmıştır. Katılımcılara yöneltilen sorulara verilen cevapların dağılımı frekans analizi 

ile incelenmiştir. İmam Hatip Liselerini tercih etmeme sebeplerine yönelik sorulara verilen cevaplar ile 

birtakım değişkenler arasında anlamlı düzeyde ilişkinin olup olmadığı ki kare analizi ile incelenmiştir. 

Analizler %95 güven düzeyinde SPSS 20.0 yazılımı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin 

İmam Hatip Liselerini tercih etmeme durumunun öğrencilerin kendi bireysel kararları olabildiği bu 

kararlarında ise İmam Hatip Liselerinde bulunan meslek derslerinin bulunması ve öğrencilerin 

kendilerini imam hatip okul kültürüne ait hissetmemeleri ayrıca öğrenciler tarafından imam hatip 

okullarının akademik başarısının yeterli görülmemesi gibi düşüncelerinin bulunması olası etkenlerden 

sayılabilir sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, İmam Hatip Lisesi, Ortaöğretim kurum tercihi 

 

The Reasons for Imam Hatip Secondary School Students not to Prefer Imam Hatip High Schools 

(Sample of Karaman Province) 

 

Abstract 

 

In our country, the transition to the secondary education stage, which comes after primary education, 

necessitates the choice of school. This can happen without an exam, or it can be via being placed in a 

qualified school by taking a certain exam. Our research was carried out to determine the factors affecting 

these preferences of students who completed their primary education at Imam Hatip Secondary School 

but did not choose Imam Hatip High School in secondary education. The research is a scanning model. 

The target population of the research consists of 9th and 10th-grade students who graduated from Imam 

Hatip Secondary School in Karaman in the 2020-2021 academic year and continue their secondary 

education in a different high school other than Imam Hatip High School. The sample group representing 

the population was randomly selected from high schools in Karaman city center and 11 schools were 
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visited. In our study, 350 students, who voluntarily participated in our research, were reached. A 

questionnaire was applied to 350 students by random sampling. The distribution of the answers given 

to the questions asked to the participants was analyzed by frequency analysis. Chi-squared analysis was 

used to examine whether there was a significant relationship between the answers given to the 

questions about the reasons for not prefering Imam Hatip High Schools and some variables. Analyzes 

were performed with SPSS 20.0 software at a 95% confidence level. As a result of the research, it can be 

concluded that the student's own individual decisions regarding not choosing Imam Hatip High Schools 

can be considered as possible factors, such as the presence of vocational courses in Imam Hatip High 

Schools, the fact that the students do not feel they belong to the imam hatip school culture, and the 

students' not thinking the academic success of imam hatip schools sufficient enough.  

 

Keywords: Religious education, Imam hatip high school, Secondary education Institution preference 
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Tarımsal Kalkınmada Dijitalizasyonun Yeri ve Rolü 

 

 

Ferhadi Puste ORUC KIZI1 

                                                                                 

Öz 

 

Bu çalışmada, ekonominin tüm sektörlerinde olduğu gibi tarım sektöründe de dijitalleşmenin önemi ele 

alınmıştır. Bu bağlamda, geleneksel tarımsal üretim ile yenilikçi üretim arasında karşılaştırmalar 

yapılmış ve verimlilikleri analiz edilmiştir. Dijitalleşme sürecindeki asıl görevin sorunları çözmek değil, 

işletmenin 5-7 yıl içinde sürdürülebilir gelişimini sağlayabilecek dijital çözümler sunmak olduğuna 

dikkat çekilmiştir. Çalışmada dijitalleşme araçlarının; yenilikçi ve akıllı tarım, akıllı hayvancılık, 

alanların haritalanması, ortak veri tabanı oluşturmanın avantajları, akıllı sensörlerin aktif kullanımı, 

otonom robotlar, insansız hava araçlarının kullanılması, merkezi veri tabanlarının oluşturulması ve bu 

veri tabanları kullanılarak daha doğru modelleme yapılması, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi 

araçların kullanılması olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ülkemizde dijitalleşme alanında yapılan 

çalışmalar ve bu alandaki fırsatlar değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Yapay zeka, Makine öğrenimi, Elektronik hizmetler portalı 

 

The Place and Role of Digitalization in Agricultural Development 

 

Abstract 

 

The article highlights the importance of digitalization in the agricultural sector, as in all sectors of the 

economy. Comparisons were made between traditional agricultural production and innovative 

production, and their efficiency was analyzed. It is noted that the main issue in the process of 

digitalization is not the solution of current issues, but the provision of digital solutions that can ensure 

the sustainable development of the enterprise in 5-7 years. Are shown the advantages of using tools 

such as innovative smart farming, smart animal husbandry, mapping of territories, creation of a common 

database, active use of smart sensors, use of autonomous robots, unmanned aerial vehicles, 

establishment of centralized databases and more accurate modeling using these databases, artificial 

intelligence and machines as digitization tools. In conclusion, the work done in our country in the field 

of digitalization and perspective opportunities were considered.  

 

 Keywords: Digitalization, Artificial intelligence, Machine learning, E-services portal 
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Bölünmüşlük Üzerine 

Yaşadıkları Sorunları Belirlemeye Yönelik Araştırma Çalışması 

 

 

Ferhat BAYAR1, Alaattin BAHŞİ2 

 

Öz  

 

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı 21. yy.’ın başlarından itibaren, dijital içeriklere olan ilgi ve 

inovasyon, toplumlar arasında pek çok değişime zemin hazırlamıştır. Bu değişim ekonomik alanda daha 

fazla hissedilmiş ve bireyler arasında sosyal eşitsizlik ortaya çıkmıştır. Bu eşitsizlik, yaşanan küresel 

salgınla eğitimde fırsat eşitsizliği olarak daha ciddi sonuçlar doğurmuştur. Salgın sürecinde öğretim 

faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile sürdürülmeye çalışılması, eğitimde fırsat eşitsizliğini belirgin hale 

getirmiştir. Dijital bölünmeyi ele aldığımız bu araştırmamızda, uzaktan eğitim sürecinde farklı 

demografik özelliklere sahip öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital bölünmüşlük üzerine yaşadıkları 

sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayla öğrencilerin ve öğretmenlerin sahip oldukları 

altyapı ve imkanların tespit edilmesi, mevcut imkanların kullanılma düzeylerinin belirlenmesi, dijital 

becerilerinin tespiti adına önem arz etmektedir. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim 

yılında Bingöl ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 

rastgele küme örneklemi yoluyla seçilen, Bingöl iline bağlı merkez, ilçeleri ve köylerinde görev yapan 

toplam 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı, uzman görüşüne göre hazırlanan 10 

adet yarı yapılandırılmış sorudan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler sorulara göre kodlanmış, kodlar kategorilere ayrılmış ve bu 

kategoriler farklı temalar altında toplanmıştır. Araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak 

amacıyla, hazırlanan sorular üç öğretmenin görüşüne sunulmuştur. Veriler istatistiksel işlemlerden 

yüzde kavramı kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin %72’sinin yeterli 

teknik altyapıya sahip olduğu, %80’inin derse hazırlık yaptığı, %80’inin beş ve üzeri farklı yöntem-

teknik kullandığı ve %72’sinin ödevlendirme sürecinde iki ve daha fazla seçeneği kullandıkları tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin ise büyük çoğunluğunun dijital araç imkanının zayıf olduğu, ebeveynlerine ait 

akıllı telefonlarla derse katılım sağlamaya çalıştıkları, bu imkanları kullanabilecek internet alt yapısının 

ise çok yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayıca öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derse 

katılımlarının giderek azaldığı ve motivasyon eksikliği sebebiyle isteksizliklerinin arttığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Dijital bölünme, Sınıf öğretmeni, İlkokul öğrencileri 

 

Research to Determine the Problems that Class Teachers Experience on Digital Division in the 

Process of Distance Education 

 

Abstract  

 

Since the beginning of the 21st century, when technological developments accelerated, the interest and 

innovation in digital content has paved the way for many changes between societies. This change was 

felt more in the economic field and social inequality among individuals emerged. This inequality has had 
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more serious consequences as inequality of opportunity in education with the global epidemic. Trying 

to continue teaching activities with distance education during the epidemic process has made the 

inequality of opportunity in education clear. In this study, in which we discussed the digital divide, the 

problems experienced by students and teachers with different demographic characteristics in the 

distance education process were tried to be revealed. With this study, it is important to determine the 

infrastructure and opportunities that students and teachers have, to determine the level of use of 

existing opportunities, and to determine their digital skills. The universe of the research consists of 

classroom teachers working in the province of Bingöl in the 2021-2022 academic year. The sample of 

the study, on the other hand, consists of a total of 20 classroom teachers working in the center, districts 

and villages of Bingöl province, selected through random cluster sampling. The research was carried out 

with the case study method, one of the qualitative research designs. The data collection tool of the 

research consists of 10 semi-structured questions prepared according to expert opinion. The data 

obtained in the research were analyzed with the content analysis method. The data obtained were coded 

according to the questions, the codes were divided into categories and these categories were gathered 

under different themes. In order to ensure the validity and reliability of the research, the prepared 

questions were presented to the opinions of three teachers. The data were interpreted using the 

percentage concept from statistical operations. As a result of the research, it was determined that 72% 

of the teachers had sufficient technical infrastructure, 80% of them prepared for the lesson, 80% of them 

used five or more different methods-techniques, and 72% of them used two or more options in the 

homework process. It has been concluded that the majority of the students have weak digital tools, they 

try to participate in the lesson with their parents' smart phones, and the internet infrastructure that can 

use these opportunities is very insufficient. In addition, it was observed that students' participation in 

the course decreased gradually during the distance education process and their reluctance increased 

due to lack of motivation. 

 

Keywords: Distance education, Digital divide, Classroom teacher, Primary school students 
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Raising Awareness of Living Heritage for Sustainable Development:  The Case of Olive 

Heritage 

 

 

Francisco DIAS1 

 

Abstract 

 

Olive growing is the most important arboriculture in the Mediterranean, occupying 13 million hectares 

(versus 3.8 million for wine growing), thus participating in the life of 10 million essential farms in this 

area. The olive tree is also the symbol of the Mediterranean: it defines the boundaries of the area, shapes 

the landscape and feeds its people. A symbol of life and prosperity, a sacred tree, its place is central in 

the Euro-Mediterranean world. However, in the last 30 years, it is facing deep territorial challenges, 

because the intensive production of olive groves based on the requirements of automatic production, 

have drastically reduced the economic viability of traditional farms. Consequently, a huge and very 

valuable tangible and intangible cultural heritage of traditional rural communities is condemned to 

disapear. The present research report summarises a set of measures and initiatives developed by the 

project OLIVE4ALL (as part of the EU programme Cultural Heritage, Identities & Perspectives: 

Responding to Changing Societies), aiming to raise awareness of sustainable development through 

heritage. The objective of OLIVE4ALL is to demonstrate that by giving more space to heritage in 

societies, one can respond to the global challenges made more urgent by the current health and climate 

crisis. Enhancing the value of food heritage and the attractiveness of olive oil tourism serves to raise 

awareness of sustainable development, in its human, social, economic and environmental dimensions. 

Aiming to ensure the widest possible impact of this project, this project incentives the participation and 

collaboration of all stakeholders, in order to share knowledge, learn from good practices and induce 

sustainable changes, in order to build the resilient society of tomorrow. As a part of the OLIVE4ALL 

project, author highlights the critical success factors of a regional development strategy for olive oil 

tourism, presenting the preliminary results of a Delphi panel of Portuguese experts. 

 

Keywords: Sustainable development, Olive heritage, Tourism, Cultural mediation, Communities 
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Salgın Hastalıklar Sonrasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Çalışanlarında İş 

Stresinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi 

 

 

Fuat ÇAĞLAYAN1, Deniz SÖNMEZ2 

 

Öz 

 

Amaç: Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) çalışanlarda iş stresi ve tükenmişlik meslek hayatlarında 

yaşamış olduğu durumlardır. Son dönemlerde yaşanan dünyada ve ülkemizde insan sağlığını önemli 

ölçüde tehdit etmekte olan COVID-19 her geçen gün yayılmaya ve ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaya 

devam etmektedir. Bu süreçte görevini yerine getiren sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık 

hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, toplumları derinden etkileyen, salgın hastalıkların iş 

stresi ile tükenmişlik sendromunun fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü çalışanları üzerindeki etkisi 

incelenmektedir.  

Yöntem: Çalışmamızda pandemi boyutunda olan COVID-19 sırasında görevlerini yapmakta olan 

fizyoterapistlerin çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır. Fizyoterapistlerin 

çalışma koşullarında sahada karşılaştıkları sorunlar ve riskler tanımlanarak, üstesinden gelmek 

durumunda oldukları iş stresi ve tükenmişlik sendromunun çalışanlarda oluşan psikolojinin 

proformalarına etkisi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın evrenini İstanbul İli Avrupa 

yakasında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri oluşturmaktadır. Özel eğitim kurumları derneği ve 

İstanbul rehabilitasyon merkezleri derneğinden veriler toplanmış. 292 özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezinde toplam 876 fizyoterapist çalışmaktadır.  

Bulgular ve Sonuç: İnceleme sonuçlarına göre, fizyoterapistlerin iş stresi seviyeleri yüksek 

bulunmuştur. İş stresi algısında demografik değişkenler bakımından farklılık vardır. İş stresi ile 

tükenmişlik arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Tükenmişlik hissi, durgunlaşma ve zayıf 

performans duygusu, iş stresinden etkilenmektedir. İş stresi ile tükenmişlik seviyelerinde pozitif 

anlamlı ilişki görülmektedir. Sonuçlar analiz edilerek fizyoterapistlere tavsiyelerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: İş stresi, Tükenmişlik Sendromu, COVID-19, Fizyoterapist, Sağlık çalışanı 

 

Determination of the Effect of Work Stress on Burnout in Physiotherapy and Rehabilitation 

Department Employees after Epidemics 

 

Abstract 

 

Objective: Work stress and burnout in co-workers with new coronavirus disease (COVID-19) are 

situations that they have experienced in their professional lives. COVID-19, which has been threatening 

human health in the recent world and in our country, continues to spread and pose a serious threat. In 

this process, health workers who fulfill their duties are trying to provide health services under a great 

risk. The aim of the study is to examine the effects of epidemic diseases, work stress and burnout 

syndrome, which affect societies deeply, on physiotherapy and rehabilitation department employees. 
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Method: In our study, it is to evaluate the working conditions of physiotherapists, who are among the 

health workers who are doing their duties during COVID-19, which is at the size of a pandemic. The aim 

of this study is to define the problems and risks faced by physiotherapists in their working conditions 

and to investigate the effect of work stress and burnout syndrome, which they have to overcome, on the 

effect of psychology on employees' proforma. The universe of the study consists of special education 

and rehabilitation centers in the European side of Istanbul. Data were collected from the private 

education institutions association and the Istanbul rehabilitation centers association. A total of 876 

physiotherapists work in 292 special education and rehabilitation centers. 

Results and Conclusion: According to the results of the review, the work stress levels of the 

physiotherapists were found to be high. There is a difference in the perception of job stress in terms of 

demographic variables. It has been observed that there is a significant relationship between job stress 

and burnout. Feelings of burnout, stagnation, and poor performance are all affected by job stress. There 

is a positive significant relationship between job stress and burnout levels. The results were analyzed 

and some recommendations were made. 

 

Keywords: Work stress, Burnout Syndrome, COVID-19, Physiotherapist, Health worker 
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Covid-19 Pandemisinde Yoksulluğun Sosyal Medya Görünümü: Twitter Örneği 

 

 

Gamze ÇAKIR1, Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK2 

 

Öz  

 

Covid-19 sürecinde pek çok işletme kısıtlamalar nedeniyle kapatılmıştır. Bu nedenle işçilerinin maaşını 

ödeyemeyen işverenler küçülme politikasını izlemiş ve işten çıkarmalar başlatmışlardır. Bunun yanı sıra 

piyasadaki açığı kapatmak için de birçok ürüne zam yapılmıştır. Dolayısıyla hem bireylerin maaşında 

azalma hem de giderlerinde artış meydana gelmiştir. Bu durum Covid-19 sürecinde ekonomik 

zorlukların yaşanmasına neden olmuştur. Bireyler Covid-19 sürecine dair tüm deneyimlerini sosyal 

medya üzerinden sık sık dile getirmektelerdir. Nitekim sosyal medya, günümüzde önemli bir güç ve 

protesto kaynağı konumundadır. Bu noktalardan hareketle araştırmada Covid-19 ile yoksulluk ilişkisini 

Twitter söylemleri üzerinden incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada, Maxqda 2020 Nitel Veri Analiz 

Programı kullanılmıştır. Bu programda 1 aylık süre içinde haftada bir periyotlar şeklinde Twitter’dan 

veri çekilmiştir. Her hafta aynı kelime grupları aynı saatler arasında aynı sıra ile taratılmıştır. Veri 

toplama aşamasının ardından tüm veri kodlanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda kullanıcıların Covid-19 ve yoksulluk ilişkisine dair olumsuz, olumlu ve nötr söylemler 

paylaştıkları tespit edilmiştir. Olumsuz söylemler arasında işsizlik, fakir-zengin ayrımı ve bıkkınlık 

duygusu; olumlu söylemler arasında dayanışma ve sosyal yardımların yeterliliği; nötr söylemler 

arasında ise konu ile ilgili haberler ve istatistiksel veriler yer almaktadır. Araştırma sonucunda; çoğu 

sosyal medya kullanıcısının Covid-19 ile yoksulluk arasında ilişki olduğunu belirttiği, birçok kişinin 

işsizlik yaşadığı, herhangi bir işte çalışanların ise oldukça düşük maaşlar aldıkları, mikro düzeyde ise 

toplumdaki zengin-fakir uçurumunun daha da derinleştiği, Covid-19 tedavisine ulaşımda yoksul 

kesimin zorluk yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu nedenle Covid-19 ve yoksulluk ilişkisine dair 

doğrudan bireysel mülakatlar veya anketler yapılarak veri toplanmasının, bu süreçteki çalışma 

deneyimlerinin derinlemesine incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İşsizlik, Yoksulluk, Sosyal yardım 

 

The Social Media Outlook of Poverty in the Covid-19 Pandemic: Twitter Example 

 

Abstract  

 

During the Covid-19 process, many businesses have been closed due to restrictions. For this reason, 

employers who could not pay the salaries of their workers followed the policy of downsizing and started 

layoffs. In addition, many products have been increased in order to close the gap in the market. 

Therefore, both a decrease in the salary of individuals and an increase in expenses occurred. This 

situation has caused economic difficulties during the Covid-19 process. Individuals frequently express 

all their experiences about the Covid-19 process on social media. As a matter of fact, social media is an 

important source of power and protest today. Based on these points, it is aimed to examine the 

relationship between Covid-19 and poverty through Twitter discourses. In the research, Maxqda 2020 
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Qualitative Data Analysis Program was used. In this program, data was extracted from Twitter once a 

week in a 1-month period. Each week, the same word groups were scanned in the same order between 

the same hours. After the data collection phase, all data were coded and analyzed with content analysis. 

As a result of the analysis, it was determined that users shared negative, positive and neutral statements 

about the relationship between Covid-19 and poverty. Negative discourses include unemployment, the 

poor-rich distinction and the feeling of boredom; solidarity and adequacy of social assistance among 

positive discourses; Neutral discourses include news and statistical data on the subject. As a result of 

the research; Most social media users stated that there is a relationship between Covid-19 and poverty, 

many people are unemployed, those who work in any job receive very low salaries, at the micro level, 

the gap between the rich and the poor in the society deepens, and the poor have difficulties in reaching 

the treatment for Covid-19. results have been achieved. For this reason, it is considered important to 

collect data by conducting direct individual interviews or surveys on the relationship between Covid-19 

and poverty and to examine the working experiences in this process in depth. 

 

Keywords: Covid-19, Unemployment, Poverty, Social assistance 
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Sağlık Yönetiminde Sürdürülebilirlik Bağlamında Kurumsal İletişim Alanında Sosyal 

Medya Kullanımı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Örneği 

 

 

Gökmen KANTAR1, Nazlı KOCAÇINAR2 

 

 

Öz  

 

Kurumlar, kurumsal hedeflerini gerçekleştirebilmek için iç ve dış paydaşlarıyla çeşitli yöntemleri 

kullanarak iletişim kurmaktadırlar. Kişiler arasında kurulan iletişim ne kadar önemliyse kurumlar 

tarafından gerçekleştirilen iletişimde bir o kadar önemlidir.   Kurumlar gelişen teknolojiyle birlikte 

geleneksel iletişim araçlarını kullanmayı bırakıp internet tabanlı web sitelerini ve sosyal medya 

araçlarını kullanmaya başlamışlardır. Kişilere zaman ve mekândan bağımsız iletişim kurabilmeyi 

sağladığı için özellikle sosyal medya araçları diğer iletişim araçlarından daha ön plana çıkmaktadır. 

Günlük hayatımızın her alanında kullanılan sosyal medya, kişilere ve topluma sağlık hizmeti sunan 

hastaneler tarafından da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Tam da bu noktada iş bu 

bildiri ile hastaneler için kurumsal iletişim faaliyetlerinde sosyal medyanın yeri ve öneminin ortaya 

koyulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kurumsal iletişim ve sosyal medya kavramı, ilgili literatür 

ve açık kaynaklar taranarak ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi Hastanesi’nin Instagram hesabı incelenerek 2021 yılı içerisinde paylaşımda bulunduğu 

içerikler içerik analizine tabi tutulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İletişim, Sosyal Medya, Sağlık Yönetimi, Hastane, Instagram 

 

The Use of Social Media in the Field of Corporate Communication in the Context of 

Sustainability in Health Management: The Case of Tekirdag Namik Kemal University Research 

Hospital 

 

Abstract  

 

Institutions communicate with their internal and external stakeholders using various methods to 

achieve their corporate goals. The communication carried out by institutions is as significant as the 

communication established between individuals. Institutions have stopped using traditional 

communication tools with the developing technology and have started to use internet-based websites 

and social media tools. Social media provides ease of communication for people independent of time 

and place. Social media tools have come to the fore more than other communication tools because they 

facilitate mutual communication. Social media, which is used in all areas of our daily lives, has also been 

widely used by hospitals providing health services to individuals and the community. With this study, 

the importance and the role of social media in corporate communication activities will be discussed. The 

concept of corporate communication and social media will be examined in detail by scanning the 

relevant literature and open sources. In addition, the Instagram account of Tekirdağ Namık Kemal 
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University Hospital will be examined, and the content shared in 2021 will be subjected to content 

analysis. 

 

Keywords: Corporate Communication, Social Media, Healthcare Management, Hospital, Instagram 
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Milliyetçilik Bağlamında, Batı Balkanlarda Sürdürülebilirlik Bağlamında Milliyetçilik 

ve Toplumsal Yansıması 

 

 

Gökmen KANTAR1, Serbo RASTODER2 

 

Öz 

 

Dünya tarihinin önemli dönüm noktalarında katalizör rolünü üstlenen milliyetçilik, doğuş-gelişim-etki 

sürecinde kültürler arası farklılıklar göstermiştir. Bir çeşit etki ve tepki mekanizması olarak doğan ve 

yükselen milliyetçilik; milletler arası düzlemde gelişen dünyanın dönüştürücü rüzgârları perspektifinde, 

kavram itibari ile çeşitlilik göstererek birçok düşünür tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin son dönemi, milletler sorunu, Fransız Devrimi ve bu bağlamda güçler dengesinin yeniden 

kurulma arzusu ile oluşturulan etki ile dönüşen dünya düzleminde ulus olma sürecinin dinamiği olan 

milliyetçilik, güçler kıskacında emperyalizmin aracı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bir 

etki mekanizmasının sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçiliği, Batı Balkanlarda tarihsel süreç içerisinde 

ele aldığımızda; Osmanlı Devleti’nin içerisinde gelişen modernizm ve emperyalizmin etkisinde bir 

dağılma sürecine sürüklenmesi ve güçler dengesinde ki bölüşüm arzusunun stratejik sonucu olarak 

doğmuştur.  Bu emperyalist etki sonucu Batı Balkanlarda milliyetçilik, Osmanlı Devleti’nin bölünmesi ve 

paylaşımı hususunda stratejik güç olarak belirginleşmiştir. Tek bir etki ve olgu yerine çok yönlü bir 

stratejiye sahip olan Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri, birlik temasından ziyade daha sert ve 

ayrışım getiren bir yapıya sahiptir. Ayrıca milliyetçilik açısından Batı Balkanlar, Rusya’nın yayılmacı 

hedefler doğrultusunda Panslavizm politikalarının hedef noktasındadır. Bu iki kutup stratejik 

politikaların kesişim noktasında buluna Balkanlar, üretilen yıkıcı milliyetçilik ile küçük ulus-devletlere 

bölünerek; emperyalist hedeflere uygun bir havza haline getirilmiştir. Bu çalışmamızda milliyetçiliğin 

Batı Balkanlarda ortaya çıkışı, etki mekanizmaları ile ulus olma süreçlerini ve jeopolitiğini küresel 

bağlamda inceleyeceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Ulus, Balkanlar, Emperyalizm 

 

In the Context of Nationalism, Nationalism in the Context of Sustainability and Social Reflection 

in the Western Balkans 

 

Abstract 

 

Nationalism, which plays the role of catalyst in important turning points in world history, has shown 

differences between cultures in the process of birth-development-influence. Nationalism, which was 

born and raised as a kind of mechanism of action and reaction, has been treated in different ways by 

many thinkers, with a variety of concepts, in the perspective of the transformative winds of the world 

developing on the international plane. Nationalism, which is the dynamic of the process of nationhood 

on the World plane transformed by the influence created by the last period of the Ottoman state, the 

problem of nations, the French Revolution and the desire to restore the balance of powers in this context, 

also appears as the tool of imperialism in the grip of powers. In this context, the nationalism that 

emerged as a result of a mechanism of influence in the Western Balkans is considered in the historical 
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process; It was born as a strategic result of the Ottoman state's disintegration process under the 

influence of modernism and imperialism and the desire for division in the balance of powers.  As a result 

of this imperialist influence, nationalism became evident in the Western Balkans as a strategic force for 

the division and division of the Ottoman Empire. Nationalism movements in the Balkans, which have a 

multifaceted strategy rather than a single effect and phenomenon, have a more rigid and dissociative 

structure rather than a theme of unity. Moreover, in terms of nationalism, the Western Balkans are the 

target point of Russia's panslavism policies in line with expansionist goals. At the intersection of these 

two polar strategic policies, the Balkans have been divided into smaller nation-states by the destructive 

nationalism produced and turned into a basin suitable for imperialist goals. In this study, we will 

examine the emergence of nationalism in the Western Balkans, its mechanisms of influence, nation-

building processes and geopolitics in a global context. 

 

Keywords: Nationalism, Nation, Balkans, Imperialism 
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Sürdürülebilir Marka Amacı Yaratmak İçin Varlık Nedenini Arayan Markalar:  

“Brand Purpose” 

 

Görkem İLDAŞ1 

 

Öz  

 

Sürdürülebilirlik; son yıllarda ekonomi, siyaset, mühendislik, insan ve toplum bilimleri, iletişim, pek çok 

farklı disiplinin odağında ve ortak paydasında yer almaktadır. Bu alanda yapılan çok sayıda çalışma 

ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar gÖzilerek kaynakların etkin ve verimli kullanımına, çevreye karşı 

oluşan duyarlılığa, insan haklarına, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına ulaşmasını tehdit etmeyecek bir 

sosyal sorumluluk anlayışına ve kalkınma ortamına işaret etmektedir. Bu çalışmada farklı şekillerde 

tanımlanan sürdürülebilirlik kavramını marka yönetimi kapsamında ele almak amaçlanmıştır. 

Kurumların paydaşlarıyla güven temelli sürdürülebilir bir ilişki kurması her geçen gün önemini 

artırmaktadır. Markalar artık varlık sebeplerini yansıtacak amaçlarını sadece sağladıkları faydalarla 

değil; yarattıkları anlam inşasıyla ifade etmektedirler. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları alanda hizmet 

alabilecekleri yüzlerce marka içinden bir markaya yönelmeleri için marka vaatlerinin barındırdığı 

derinlikli amaçlar belirleyici olabilmektedir. ‘Brand purpose’ olarak literatüre giren ‘marka varlık 

nedeni’ bu çalışma kapsamında literatür taraması ve güncel uygulama örnekleriyle incelenmiştir. Marka 

varlık nedeninin güçlü ve tutarlı olması sürdürülebilir bir yaklaşımın sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Süreklilik arz etmesi ve marka amacına göre eylemde bulunulması, kısa dönemli adımlar 

atılarak ses getiren projelerin gerçekleşmesine nazaran paydaş nezdinde markaya yönelik güçlü bağlar 

oluşmasında etkili olduğu görülmüştür. Yapılan literatür taramasında tüketicilerin günümüzde şeffaflık, 

kararlılık, süreklilik, değer katan, anlam yüklü ve ortak amaç birliği sunan markalarla kalıcı ilişkiler 

kurduğu tespit edilmiştir. Çalışma ile marka yönetimi hizmetinde bulunan pazarlama profesyonellerine, 

iletişim uzmanlarına ve bu alanda çalışan araştırmacılara katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Marka Yönetimi, Marka Varlık Nedeni, Marka Amacı 

 

Brands Seeking Their Brand of Purpose to Create a Sustainable Purpose for Their Brand: 

“Brand Purpose”                                                                                                          

 

Abstract 

 

Sustainability, in recent years, has been the focus and the common ground of many different disciplines 

such as economy, politics, engineering, human and social sciences, communication and so on. A wide 

range of studies in this field point to an understanding of social responsibility and a development 

environment that will not threaten the effective and efficient use of resources, sensitivity to the 

environment, human rights, and the ability of future generations to meet their needs, by considering 

economic, social and environmental conditions. It is aimed in this study to discuss the concept of 

sustainability, which is defined in different ways, within the scope of brand management. Establishing a 

trust-based sustainable relationship with their stakeholders is becoming more and more important with 

each passing day. Brands no longer aim to express their purposes reflecting their brand of purpose only 

with the benefits they provide, but through the construction of meaning they create. The deep goals of 
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the brand promises can be decisive for consumers to turn to a brand among hundreds of brands from 

which they can get service in the field they need. ‘The brand of purpose’, which entered the literature as 

“brand purpose” and “social purpose”, has been examined within the scope of this study with literature 

review and current practice examples. The strong and consistent brand purposes emerge as a result of 

a sustainable approach. It has been observed that its continuity and taking action in line with the 

purpose of the brand are effective in creating strong ties to the brand in the eyes of the stakeholders, 

compared to the realization of the projects that are notable by taking short-term steps. In the literature 

review, it has been determined that consumers have established lasting relationships with brands that 

add transparency, stability, continuity, value, and provide meaning and common purpose. The aim of 

the study is to contribute to the marketing professionals, communication experts and researchers 

working in this field. 

 

Keywords: Sustainability, Brand Management, Brand of Purpose, Brand Purpose 
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Opportunities for Sustainable Development of Tourism in the Mountainous Regions of 

Georgia 

 

 

Grdzelishvili NODAR1, Kvaratskhelia LAURA2 

 

 

Abstract 

 

The policy implemented towards the mountainous regions is part of the regional development policy of 

country and is aimed at ensuring equal socio-economic development of the whole territory of Georgia 

and solving the social and economic problems of the people living in the mountainous settlements. 

About 49% of Georgia's gross domestic product (GDP) comes from Tbilisi. At the same time, the share 

of trade and industry in Georgia's GDP is 33%. These sectors are mainly typical for large urban 

settlements, except for these two sectors, the share of Georgian regions in Georgia's GDP is less than 

40%. The economy of highland settlements is not diversified. The most acute problems of the population 

of highland settlements are low incomes and unemployment. Most of the highland settlements of the 

Greater and Lesser Caucasus are particularly attractive for outdoor and inland tourism. The 

mountainous settlements are distinguished by both winter and summer resorts, cultural heritage, 

historical, archeological and natural monuments. More than 20 highland settlements have been granted 

the status of a resort by the decree of the President of Georgia. They are of climatic and / or balneological 

type, and their main profiles are: phthisiological, arthrological, neurological, dermatological, 

gynecological, prophylactic, allergological pulmonological, gastroenterological and pulmonological. 

Significant measures and investment projects are being implemented by the state and the private sector 

in tourism potential settlements, including Road construction/rehabilitation, rehabilitation of historical 

monuments, improvement of the appearance of settlements. 

 

Keywords: Tourism, Sustainable development, Mountainous region 

 

Gürcistan’ın Dağlık Bölgelerinde Sürdürülebilir Turizm Gelişimi için Fırsatlar 

 

Öz 

 

Dağlık bölgelere yönelik uygulanan politika, ülkenin bölgesel kalkınma politikasının bir parçası olup, 

tüm Gürcistan topraklarının eşit sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı ve dağlık yerleşimlerde 

yaşayan insanların sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır. Gürcistan'ın gayri safi 

yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık %49'u Tiflis'ten gelmektedir. Aynı zamanda, ticaret ve sanayinin 

Gürcistan'ın GSYİH içindeki payı %33'tür. Bu sektörler, esas olarak büyük kentsel yerleşimler için 

tipiktir. Bu iki sektör dışında, Gürcistan bölgelerinin Gürcistan'ın GSYİH içindeki payı %40'tan azdır. 

Yayla yerleşimlerinin ekonomisi çeşitlendirilmemiştir. Yayla yerleşimlerindeki nüfusun en akut 

sorunları düşük gelir ve işsizliktir. Büyük ve Küçük Kafkasya'nın yayla yerleşimlerinin çoğu, açık hava 

ve iç turizm için özellikle çekicidir. Dağlık yerleşimler, hem kış hem de yazlık tatil yerleri, kültürel miras, 

tarihi, arkeolojik ve doğal anıtlarla ayırt edilir. Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi ile 20'den 

fazla yayla yerleşimine tatil yeri statüsü verilmiştir. İklimsel ve/veya balneolojik tiptedirler ve ana 
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profilleri; fizyolojik, artrolojik, nörolojik, dermatolojik, jinekolojik, profilaktik, alergolojik pulmonolojik, 

gastroenterolojik ve pulmonolojiktir. Devlet ve özel sektör tarafından, yol yapımı/rehabilitasyon, tarihi 

eserlerin rehabilitasyonu, yerleşimlerin görünümünün iyileştirilmesi de dahil olmak üzere turizm 

potansiyeli olan yerleşim yerlerinde önemli önlemler ve yatırım projeleri uygulanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sürdürülebilir kalkınma, Dağlık bölge 
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Gagavuz Türkçesinde Duygu Fiilleri 

 

 

Gülnisa USUBOVA1 

 

Öz 

 

Duygular, dışarıdaki olayların insanların iç dünyasını nasıl etkilediğini anlatırlar. Bazı duyguların 

doğuştan geldikleri ve evrensel oldukları araştırmacılar tarafından kabul görse de, bazı duyguların 

toplumdan topluma, kültürden kültüre ve zamandan zamana değişiklik gösterdikleri bilinmektedir. 

Geçmişten günümüze hemen hemen her dilin söz varlığında duygusal deneyimi tanımlayan sayısız 

duygu fiili vardır. Bu çalışmada, Gagavuz Türkçesi’nin duygu ifade eden fiilleri, duygu fiillerinin 

özellikleri ve sınıflandırılması ele alınmıştır. Dilbilimi açısından duygu fiillerini en iyi tanımanın 

yollarından biri belli bir bakış açısına göre onları gruplandırma ve sınıflamaktır. Gagavuz Türkçesi’nde 

duygu fiillerinin kuramsal çerçevesinin oluşturulması, sözcüksel anlambilim ve durum dilbilimi 

temelinde belirlenen ölçütlere uygun şekilde biçimsel, anlamsal analizlerinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca bu fiillerin kökeninin art zamanlı ve eş zamanlı karşılaştırmalı yöntemlerle 

incelenmesi, duygu fiillerinin özelliklerinin ortaya konulması, tarihi süreç içerisinde anlamsal gelişim ve 

değişimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gagavuz Türkçesi, Duygu Fiilleri, Sözcüksel Anlambilim, Semantik Sınıflama 

 

Emotional Verbs in Gagauz Language 

 

Abstract 

 

Emotions describe how events in the outside üorld affect people`s inner world. Although it is accepted 

by researchers that some emotions are innate and universal, it is seen that some emotions also vary 

from society to society, culture to culture and time to time. From past to present, there have been 

numerous emotional verbs defining emotional experience in vocabulary of almost every language. In 

this study, verbs expressing emotion, characteristics of emotional verbs and classification of emotional 

verbs in Gagauz Turkish are discussed. In terms of linguistics, one of the best ways of identifying 

emotional verbs is grouping and classifying them in a particular way. Forming an institutional frame for 

emotional verbs in Gagauz language is taken under review in conformity with the criteria determined 

on the basis of lexical semantics and case grammar by analysing the verbs morphologically and 

semantically with diachronic and concurrent comparative methods, stating features of emotional verbs 

and inside the historical process studying semantic development and changes. 

 

Keywords: Gagauz Turkish, Emotional Verbs, Lexical Semantics, Semantic Classification 
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Uzaktan Eğitim Sırasında Öğrencilerde Manevi Bilincin Oluşumunda Modern Pedagojik 

Teknoloji Kullanımının Rolü 

 

 

Günay KAZİMOVA1 

 

 

Öz 

 

Genel bir kanıyla Azerbaycan'ın gelişmesi; eğitim, modern bilgi, entelektüel emeğin geliştirilmesi, 

manevi bilincin oluşumu, bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle, 

modern-teknolojik bilgi çağında; eğitim kurumları, yetkilileri, eğitimciler ve öğrenciler yeni pedagojik 

teknolojilere hakim olmalı ve yüksek sonuçlara, hıza ve kaliteye ulaşmak için bunları etkin ve yaratıcı 

bir şekilde kullanabilmelidir. Koronavirüs pandemisi eğitimin yanı sıra dünyanın her yerinde yıkıcı bir 

etkiye sahip olmuştur. Bu etkinin azaltılması için Azerbaycan eğitiminde dikkate değer çalışmalar 

yürütülmüştür. 3 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine 

rağmen 11 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TV dersleri düzenlenmiştir. Öğretim süreci 

gelenekselden uzaktan eğitime geçmiştir. Uzaktan eğitim, eğitim sürecinin elektronik 

telekomünikasyon, yazılım ve donanım temelinde düzenlendiği bir eğitim biçimidir. Uzaktan eğitim 

modeli; öğrencinin yeni öğrenme ve liderlik stratejileri ile desteklenmesi gereken bağımsız öğrenme 

becerilerine sahip olmasını gerektirir. Konuların öğretimi de dahil olmak üzere pedagojik süreçte yeni 

pedagojik teknolojilerin kullanılması çağın bir gereğidir. Geçmişteki geleneksel eğitimden farklı olarak 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) çocukların da dahil olmak üzere insanların yaşamlarına girmesi, 

görsel ve teknik araçların kullanımını yaygınlaştırmıştır. Artık ilkokul öğrencileri internete girerek her 

türlü bilgiye ulaşabilirler. Çocuklardaki bu yetenek, yeni öğrenme teknolojilerini kullanmayı daha da 

kolaylaştırmaktadır. Yeni öğretim yöntem ve teknolojilerinin kullanılması pratik ve teorik eğitim 

konularının incelenmesini kolaylaştırır. Ayrıca ahlaki ve manevi niteliklerin oluşumu üzerinde olumlu 

bir etkiye sahiptir. Yeni nesilde özellikle eğitim kurumlarında milli ve manevi bilincin oluşması 

öğretmenlerin karşı karşıya olduğu en önemli konulardan biridir. Yeni bir öğretmen profili 

oluşturulmuştur. Bu profil; kişisel gelişimi, 21. yüzyıl becerilerini, yeni modeller oluşturma yeteneğini, 

internete erişimini, bilgiyi yönetme yeteneğini vb. kapsamaktadır. Bugün eğitim sürecinde konuların 

öğretiminde yeni pedagojik teknolojilerin, yeniliklerin, aktif ve etkileşimli yöntemlerin uygulanmasının, 

eğitimin kalitesini arttırmada, ahlaki bilincin oluşmasında en güvenilir ve önemli faktör olduğunu 

güvenle söylenebilir. İlköğretimin her kademesinde öğrencinin kişiliğinin ruhsal gelişimi sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini, zihinsel aktivitelerini, ahlaki niteliklerini ortaya çıkarmak özellikle 

önemlidir. Öğrencilere milli ruhu aşılama fırsatlarını artırmak, kamu açısından önem taşıyan gelecekteki 

eğitim faaliyetlerine hazırlanmalarına yeni bir ivme kazandırmak, devlet düzeyinde eğitim kurumlarının 

çalışmalarına gösterilen özeni artırmak, öğrencileri bir kez daha yeni programlar temelinde eğitime 

hazırlamak ciddi bir yaklaşımı gerektirmektedir. 
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The Role of the Use of New Pedagogical Technologies in the Formation of Spiritual 

Consciousness in Students during Distance Education 

 

Abstract 

 

The path of development in Azerbaijan passes through education, modern knowledge, and development 

of intellectual labor, formation of spiritual consciousness, information technology, and broad 

application of computer technologies. Therefore, educational institutions, education authorities, 

educators and students must master new pedagogical technologies and be able to use them effectively 

and creatively to achieve high results, speed and quality in the age of modern technology, information, 

in the age of new technologies. The COVID-19 pandemic has had an undesirable effect on all areas of the 

world, as well as on education. This did not remain unnoticed in Azerbaijani education. Despite the 

suspension of training in all educational institutions from March 3, 2020, TV lessons were organized by 

the Ministry of Education on March 11. The teaching process has shifted from traditional to distance 

education. Distance education is a form of education in which the educational process is organized on 

the basis of electronic telecommunications, software and hardware. Distance education requires the 

student to have independent learning and learning skills that need to be supported through new 

teaching, learning and leadership strategies. The use of new pedagogical technologies in the pedagogical 

process, including the teaching of subjects, is a requirement of the time and century. Unlike traditional 

education in the past, the introduction of Information and Communication Technologies (ICT) into 

people's lives, including children's lives, has expanded the possibilities of use of visual and technical 

means. Now primary school students can access the Internet and get any information they need. This 

ability in children makes it even easier to use new learning technologies. The use of new teaching 

methods and technologies facilitates the study of practical and theoretical issues of training and has a 

positive effect on the formation of moral and spiritual qualities. The formation of national and spiritual 

consciousness in the new generation, especially in educational institutions, is one of the most crucial 

issues that teachers meet. A new teacher profile is already being formed here: personal development, 

21st century skills, and the ability to build new models, access to the Internet, the ability to manage 

information, and so on. Surely, we can say that today in the educational process, the application of new 

pedagogical technologies, innovations, active and interactive methods in the teaching of subjects is the 

most reliable and important factor in improving the quality of education, the formation of spiritual 

consciousness in students. The spiritual development of the student’s personality must be ensured at all 

stages of primary education. It is especially important to reveal the talents and abilities, mental activity, 

moral qualities of students. Increasing the opportunities for inculcating the national spirit in students, 

giving new impetus to their preparation for future educational activities of public importance, 

invigorating care at the state level for the work of educational institutions, preparing students for 

training on the basis of new programs once again confirms the existence of the serious approach. 

 

Keywords: Student, Distance education, New pedagogical technologies, Spiritual consciousness 
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Doğal ve Antropojenik Turizm Kaynaklarının 

Kullanımında Elektronik Medyanın Rolü 

 

 

Günay PAŞAZADE İSAHAN1 

                                                                                                    

Öz 

 

Bu çalışmada, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde turizm hizmet sektöründe hem doğal hem de antropojenik 

turizmde kullanılan kaynaklar ele alınmıştır. Turizm hizmetlerinin son yıllardaki tecrübesine bakılacak 

olursa iç ve dış turizmdeki büyüme oranları dikkat çekmektedir. Ülkedeki bölgesel turizm merkezlerinin 

faaliyeti esas olarak doğal turizm kaynaklarının kullanımına dayanmaktadır. Başkent ve diğer merkezi 

şehirlerde ise hizmet sektörü antropojenik kaynaklara dayanmaktadır. Her durumda, teknolojik 

gelişmelerin düşük kullanımı, bu kaynakların endüstriyel verimliliği üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahiptir ve aynı zamanda üretkenliklerini de azaltmaktadır. Genel olarak, doğası ne olursa olsun, 

herhangi bir endüstride teknolojik araç kullanımının maksimize edilmesi, maddi ve teknik araçların 

modern standartları karşılaması, nihai ürünün yaratılmasında işletmeye fayda sağlamaktadır. Turizm 

hizmet ürünlerinin bileşiminin ve türlerinin karmaşıklığı da zamanla artmaktadır. Bunun temel nedeni 

elbette tüketicilerin ihtiyaçlarının her gün değişmesi ve taleplerin sosyal, ekonomik, politik, psikolojik 

vb. olmasıdır. Bu göstergeler, tüketiciye sunulan nihai turizm ürününün esnekliğini artırmakta ve 

sürekli yenilenmesi için uygun koşulları yaratmaktadır. Tabii ki turizm şirketlerinin tüketicilerine 

sunduğu ürünlere bakıldığında bu esnekliği görmek kolaydır. Böylece aynı turizm kaynakları bazında 

hazırlanan birçok tur paketinin farklı fiyatlar, hizmetler, farklı boş zamanlar, renkli temel ve ek 

hizmetler içerdiğini görmek mümkündür. Turizm türlerinin sayısı arttıkça ürün sayısı da artmaktadır. 

Ülkenin gelişmişlik düzeyi, siyasi istikrarı, fiziki ve ekonomik coğrafi konumu, nüfusun yaşam 

standartları turizmin gelişme düzeyini belirlemektedir. Okyanusa erişimi olan, tatlı su ile iyi beslenen 

ve yılda çok sayıda güneşli gün olan topraklar her zaman ilgi odağı olmuştur ve endüstri için sıcak 

noktalar olarak bilinmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hizmetin Tüketicileri, Antropojenik Turizm Kaynakları, Coğrafi Konumu, Doğal 

Turizm Kaynakları 

 

The Role of Electronic Media in the Use of Natural and Anthropogenic Tourism Resources in the 

Republic of Azerbaijan 

 

Abstract 

 

In the article, the resources used in the tourism service sector in the Republic of Azerbaijan about both 

natural and anthropogenic tourism resources are mentioned. If we look at the experience of tourism 

services in recent years, the growth rates in domestic and foreign tourism prove this. The activity of 

regional tourism centers in the country is mainly based on the use of natural tourism resources. In the 

capital and other central cities, the service sector relies on anthropogenic sources. In any case, the low 

use of technological developments has a negative impact on the industrial efficiency of these resources 

and also reduces their productivity. In general, maximizing the use of technological tools in any industry, 
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regardless of its nature, material and technical means meeting modern standards, benefits the 

enterprise in the creation of the final product. The complexity of the composition and types of tourism 

service products is increasing over time. The main reason for this is, of course, the needs of consumers 

change every day and the demands are social, economic, political, psychological, etc. that is. These 

indicators increase the flexibility of the final tourism product offered to the consumer and create 

conditions for its continuous renewal. Of course, it is easy to see this flexibility when you look at the 

products offered by tourism companies to the consumers of this service. Thus, we can see that many 

tour packages prepared on the basis of tourism resources of the same origin include different prices, 

services, different leisure times, colorful basic and additional services. As the number of tourism types 

increases, the number of products also increases. The country's level of development, political stability, 

physical and economic geographical location, living standards of the population determine the level of 

development of tourism. Lands with access to the ocean, well-fed with fresh water, and many sunny 

days per year have always been the focus of attention and are known as industry hotspots. 

 

Keywords: Consumers of the Service, Anthropogenic Tourism Resources, Geographical Location, 

Natural Tourism Resources 
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Kütüphane ve Bilgi Kurumlarının Turizmin Tanıtımındaki Rolü 

 

 

Hacı KASIMLI1 

 

Öz 

 

Turizm bilgi açısından oldukça zengin bir alandır. Turizm; modern dünyada sosyo-ekonomik ilişkileri, 

farklı ülkeleri ve işletmeleri düzenleyen, halklar arasında etkileşimler yaratan ve ilgi alanlarını 

genişleten küresel öneme sahip bir alandır. Dünya devletleri ve farklı medeniyetler düzeyinde ele 

alındığında turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere büyük bir ilginin olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda halihazırda turizmle uğraşan uluslararası finans kurum ve kuruluşlarının turistik kalkınmaya 

olan ilgilerinin de her geçen gün arttığı ifade edilebilir.  Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti yeterli 

imkanlara ve doğal-coğrafi potansiyele sahiptir. Ülke sınırlarında turizm açısından elverişli olan 11 

iklim bölgesinden 9'unun bulunması, tanınırlığının artmasında olumlu etkiye sahiptir. Azerbaycan 

uluslararası turizm rotasında da büyük ilgi görmektedir. Özellikle ülkenin denizi, dağları, ormanları, 

nehirleri, pınarları, gölleri, çayırları turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Bu sebeple ülke ekonomisinin 

temel taşlarından biri olan turizmin, bu alandaki faaliyetlerini etkin bir şekilde örgütlemesi ve 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu da doğrudan kütüphane ve bilgi kurumlarına bağlıdır. 

Kütüphaneciliğin ve bibliyografyanın temel görevlerinden biri; Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki turizm 

faaliyetlerinin mevcut kütüphane ve bilgi desteği durumunu incelemek ve gelecekteki gelişimi için bir 

model geliştirmek olmalıdır. Turizm alanında belge ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımına turizm 

tesisleri arasındaki bilgi alışverişi eşlik etmektedir. Günümüzde turizmin rekabet avantajları giderek 

bilgi alanında şekillenmektedir. Bu sebeple kütüphane ve bilgi desteği, turizmde rekabet gücünü 

artırmak için modern ve yenilikçi bir kaynaktır. Turizm faaliyetlerinin tüm seviyelerinde yeni rekabet 

avantajları yaratmaya olanak sağlar. Bu durum esasında tamamen bireysel turizm işletmeleri için 

geçerlidir ve turistik destinasyonların rekabet gücünü arttırmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada ele 

alınan ve değerlendirilen temel konular; turizmle ilgili belge ve bilgilerin istatistiksel verileri, ülkeler 

arasındaki turizm bilgi alışverişi, turizmin bölgenin ekonomik kalkınmadaki rolüdür. 

 

Anahtar Kelimeler: Kütüphane, Bilgi ve bilgi toplumu, Turizm, Yenilikçi potansiyel 

                                                                                                                       

The Role of Library and Information Institutions in the Promotion of Tourism 

 

Abstract 

 

It is known that tourism is an area rich in information. Tourism is a field of global importance in the 

modern world, which regulates socio-economic relations, different countries and businesses, creates 

interactions between peoples and expands the scope of interests. There is a great interest in the 

development of tourism at the level of world states and civilizations. That is why international financial 

institutions and organizations currently engaged in tourism are increasing their interest and attention 

to development. The Republic of Azerbaijan has sufficient opportunities and natural-geographical 

potential. The fact that 9 out of 11 climate zones in the world are located in Azerbaijan, which is 

favorable for tourism in this country, has had a positive impact on its recognition as a place. So many 

facts are included in Azerbaijan's international tourism route. The sea, the distance, the mountains, the 
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forests, the rivers, the springs, the lakes, the meadows of our country are the objects of interest to 

tourists here. Tourism as one of the main infrastructures of the country's economy, its effective 

organization and expansion of activities in this field directly depends on the library and information 

provision of the country's tourism activities. One of the main tasks of librarianship and bibliography is 

to study the current state of library and information support of tourism activities in the Republic of 

Azerbaijan and to develop a model for its future development. Effective use of documents and 

information resources in the field of tourism is accompanied by the exchange of information between 

tourism facilities. At present, the competitive advantages of tourism are increasingly formed in the field 

of information. Library and information support is a modern innovative source for increasing 

competitiveness in tourism. It allows creating new competitive advantages at all levels of tourism 

activities. This fully applies to individual tourism enterprises and increases the competitiveness of 

tourist destinations. One of the main issues to be addressed in the article is the harmonization of the 

collection of statistical data of documents and information on tourism, the exchange of tourism 

information between countries, the development of recognition of the role of tourism as a tool for socio-

economic development of the region. 

 

Keywords: Library, Information and knowledge society, Tourism, Innovative potential 
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Azerbaycan’daki Finans ve Para Piyasasının Mevcut Durumunun Ekonometrik Analizi 

 

 

Haciyeva Sakina ABDURAHİM1, Aynur İbrahimli HANLAR2 

 

 

Öz 

 

Bu çalışmada, para piyasalarının ve finansal piyasaların birincil ve ikincil piyasalarının cirosunun 

ekonometrik bir analizi değerlendirilmiştir. Mali piyasaların birincil ve ikincil piyasalarının cirolarının 

ekonometrik analizi sırasında; birincil piyasa, kurumsal mali piyasa, kamu mali piyasası ve son 5 yılın 

verileri kullanılmıştır. Ana faktör, birincil ve ikincil finansal piyasaların toplam hacmini modellemek ve 

önümüzdeki yıllarda verimli kullanımları için çözümler bulmaktır. Bu üç yolu bulmak için bir korelasyon 

tablosu kullanılmıştır. Bu bağlamda; ekonometrik analiz yoluyla Azerbaycan'daki finans ve nakit 

piyasası ile ilgili bilgilerin güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak, belirsizliği en aza indirmek ve böylece 

doğru karar verme koşulları yaratma yöntemleri belirlenmiştir. Analiz ve korelasyon tabloları, 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin para piyasasındaki dinamik gelişiminin yanı sıra finansal piyasadaki 

dinamik gelişimini de açıkça yansıtmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Finans piyasası, Para piyasası, Ekonometrik analiz, Korelasyon tablosu, 

Ekonometrik denklem 

 

Econometric Analysis of the Current State of the Financial and Money Market in Azerbaijan 

 

Abstract 

 

The article provides an econometric analysis of the turnover of money markets and primary and 

secondary markets of financial markets. The level of financial markets in all countries is a key indicator 

of economic activity. During the econometric analysis of the turnover of the primary and secondary 

markets of the financial markets, the primary market, the corporate financial market, the public financial 

market and. Data from the last 5 years were used. The main factor is to model the total volume of 

primary and secondary financial markets and to find solutions for their efficient use in the coming 

years. A correlation table was used to find these three paths. In general, the article maximizes the 

reliability of information related to the financial and cash market in Azerbaijan through econometric 

analysis, minimizes uncertainty, thereby creating conditions for correct decision-making. The analysis 

and correlation tables clearly reflect the dynamic development of the Republic of Azerbaijan in the 

money market, as well as in the financial market. 

 

Keywords: Financial market, Money market, Econometric analysis, Correlation table, Econometric 

equation 

 

 

                                                           
1 Doç. Dr., Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, hajiyevasakina@yahoo.com  
ORCID: 0000-0002-1031-9379 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, 
aynurxanlar99@gmail.com ORCID: 0000-0002-8638-7722 

mailto:hajiyevasakina@yahoo.com
mailto:aynurxanlar99@gmail.com


114 

 

Türk Sigorta Sektörü Bankasürans Prim Üretimine Covid-19’un Etkisi Üzerine Bir 

Çalışma 

 

 

Hakan ÖZCAN1, Handan MİMARBAŞI2 

 

Öz  

 

2019-2021 yılları arasında pek çok sektör sorunlar yaşarken sigortacılık dönemin ihtiyaçlarına bağlı 

olarak hızlı bir büyüme yaşamıştır. Türk sigorta sektöründe prim üretimleri genellikle sigorta aracıları 

ile yapılmaktadır. Şirketlerin direkt (merkez) prim üretimlerinin toplamdaki payı oldukça düşüktür. 

Prim üretimlerinde en bük pay acente ve brokerlerden gelmektedir. Bankasürans (banka sigortacılığı) 

prim üretimleri ise toplam primin yaklaşık %25’i civarında olmaktadır. Banka kaynaklı prim üretiminin 

toplamdaki payı 2019’da %26, 2020’de %27 ve 2021’de ise %25 civarındadır. Bu oralarda büyük 

değişim olmamasına rağmen; pandemi etkisinde geçen 2020-2021 yıllarında sigorta branşlarına göre 

değişimler yaşanmıştır. Bu araştırmanın amacı Covid 19’un banka kaynaklı prim üretimlerine branş 

kırımlı etkilerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye Sigorta Birliğinin 2019-2021 arası yıllık 

sigorta verileri incelenmiştir. Banka kaynaklı üretimin toplamdaki payında bir paralellik olmasına 

rağmen branş dağılımında farklılıklar gözlenmiştir. Bu değişim hem yıllık artış oranlarında hem de 

toplamdaki payında yaşanmıştır. Bu çalışma ile bankacılık kaynaklı prim üretiminin toplamdaki payında 

önemli değişimler olamamasına rağmen; branş değişimlerini tespit etmek ve nedenlerini saptamaktır. 

Bu tespitlere ulaşabilmek için Kasko, Trafik, Mühendislik, Sağlık, Hayat, Ferdi Kaza branşlarında 

dönemsel karşılaştırmalar yapılmıştır. Covid 19 döneminde toplam üretimde en büyük artışın olduğu 

sağlık branşı, aynı değişimi banka üretiminde göstermemiştir. Banka kredilerinin hızlandığı 

dönemlerde kredi içeriğine bağlı sigorta üretimlerinin arttığı gözlenmiştir.     

 

Anahtar Kelimeler: Banka, Sigorta, Prim, Covid19 

 

A Study on the Effect of Covid-19 on the Bankassurance Premium Production in Turkey 

 

Abstract  

 

While many sectors were experiencing problems between the years 2019-2021, the insurance market 

experienced a rapid growth depending on the needs of the period.  Insurance premium production in 

Turkey is generally made with insurance intermediaries. The share of companies' direct (central) 

premium production in the total is quite low. The largest share in premium production comes from 

agencies and brokers. Bancassurance (bank insurance) premium production is around 25% of the total 

premium. The share of bank-based premium production in the total is around 26% in 2019, 27% in 

2020 and 25% in 2021. Although there is no important change there; In the years 2020-2021, which 

was under the effect of the pandemic, there were changes according to the insurance branches. The aim 

of this research is to determine the branch breakdown effects of Covid 19 on bank-sourced premium 

production. For this purpose, the annual insurance data of the Turkish Insurance Association between 

2019-2021 were examined. Although there is a similarty in the share of bank-based production in the 

total, differences were observed in the branch distribution. This change was experienced both in the 
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annual rate of increase and in its share in the total. With this study, although there were no significant 

changes in the share of banking-based premium production in the total; to detect branch changes and 

to determine their causes. In order to reach these determinations, periodical comparisons were made 

in the motor insurance, traffic, engineering, health, life, personal accident branches. The health branch, 

which had the greatest increase in total production during the Covid 19 period, did not show the same 

change in bank production. In the periods when bank loans accelerated, it was observed that insurance 

productions depending on loan content increased. 

 

Keywords: Bank, Insurance, Premium, Covid19 
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Sigortacılık ve Bankacılık Sektörleri İşbirliği ile Sürdürülebilir Bir Model Önerisi 

 

 

Hakan ÖZCAN1, Handan MİMARBAŞI2 

 

Öz  

 

Türk sigorta sektöründe prim üretimleri genellikle sigorta aracıları ile yapılmaktadır. Prim 

üretimlerinde en bük pay acente ve brokerlerden gelmektedir. Bankasürans (banka sigortacılığı) prim 

üretimleri ise toplam primin yaklaşık %25’i civarında olmaktadır. Banka kaynaklı prim üretiminin 

toplamdaki payı 2019’da %26, 2020’de %27 ve 2021’de ise %25 civarındadır. Bankacılık açısından 

sürdürülebilirlik sürecinde verilen krediler ve yatırımcı ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Günümüzde 

bankaların kredilendirme süreçlerinde; yatırımcı firmanın çevresel ve yasal uyumluluğu 

sürdürülebilirlik için önemli bir kriter olmaya başlamıştır. Pek çok banka yatırım tutarının büyüklüğüne 

bakılmaksızın; çevresel ve sosyal risklerin öncelikli değerlendirildiği projeleri desteklemeye 

başlamıştır. Etkin bir sigortacılık sektörü risk analizleri ve erken uyarı sistemleri ile sürdürülebilir 

yaşam alanlarının artmasına olanak sağlamaktadır.  Sigorta ürünlerinin ekonomik gelişme ve toplumsal 

kalkınmayı destekleyen temel bileşenlerden biri olduğu görülmektedir. Bu çalışmada sürdürülebilir 

kalkınmaya destek olabilecek; sigortacılık ve bankacılık sektörleri iş birliğinde uygulanabilecek bir 

model önerisi hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye Sigorta Birliğinin 2019-2021 arası yıllık 

sigorta verileri incelenmiştir. Banka kredilerinin hızlandığı dönemlerde kredi içeriğine bağlı sigorta 

üretimlerinin arttığı gözlenmiştir. Önerilen model sigorta şirketlerince teminat verilen riskler için 

sürdürülebilirlik kavramının ön plana çıkarılması ve bu poliçelerin sigortalıya sunumunda banka 

pazarlaması kurgusu üzerine kurulmuştur. Özellikle kasko, konut-işyeri paket, çevre kirliliği gibi 

poliçelerde; risk analizleri ile çevre duyarlı ürünler hazırlanmalı ve sigortalının tercihinde yönlendirme 

yapılmalıdır. Örneğin elektrikli araç banka kredisi oranında ve kasko sigorta poliçe fiyatlandırmasında 

sigortalı ödüllendirilmelidir. Toplam sigorta prim üretiminde yaklaşık %25 payı bulunan bankaların bu 

sürecin geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında büyük bir etkisi olacağı düşülmektedir.        

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürebilirlik, Banka, Sigorta, Prim 

 

In Cooperation of Insurance and Banking Sectors; A Sustainable Model Proposal  

 

Abstract  

 

Insurance premium production in Turkey is generally made with insurance intermediaries. The largest 

share in premium production comes from agencies and brokers. Bancassurance (bank insurance) 

premium production is around 25% of the total premium. In terms of banking, loans given in the 

sustainability process and investor relations come to the fore. Today, in the lending processes of banks; 

The environmental and legal compliance of the investor company has become an important criterion 

for sustainability. Many banks, regardless of the size of the investment amount; started to support 

projects where environmental and social risks are prioritized. An effective insurance market enables 

the increase of sustainable living spaces with risk analyzes and early warning systems. It is seen that 

insurance products are one of the basic components that support economic and social development. In 

this study, which can support sustainable development; It is aimed to propose a model that can be 
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implemented in cooperation with the insurance and banking sectors. For this purpose, the annual 

insurance data of the Turkish Insurance Association between 2019-2021 were examined. In the periods 

when bank loans accelerated, it was observed that insurance productions depending on loan content 

increased. The proposed model is based on the concept of sustainability for the risks covered by 

insurance companies and bank marketing in the presentation of these policies to the insured. Especially 

in policies such as motor insurance, housing-workplace packages, environmental pollution; 

environmentally sensitive products should be prepared with risk analysis and guidance should be given 

at the preference of the insured. For example, the insured should be rewarded in the electric vehicle 

bank loan rate and in motor insurance policy pricing. It is considered that the banks, which have a 25% 

share in the total insurance premium production, will have a great impact on the development and 

acceleration of this process. 

 

Keywords: Sustainability, Banking, Insurance, Premium 
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Urban Household Solid Waste Management: A Gender Perspective 

 

 

Hambali Mohammed GAZALI1, Felix ASANTE2 
 

 

Abstract  

 

Waste management is a pressing environmental issue. Despite all these efforts to overcome the menace 

of solid waste, much has not been achieved as waste still remains a canker in many urban areas in Ghana 

evidenced in large quantities of solid waste uncollected in many localities, inappropriate disposal 

practices and gutters choked with waste. Gender views in development efforts is now widely 

acknowledged as essential for the successful implementation of development projects. The importance 

of these two concepts has occupied international discourses. The gender of the actors involved, as well 

as their activities, has ramifications for proper waste management policies. The study was driven by the 

poor status of solid waste management in many Ghanaian municipalities and the lack of data on the 

gender dynamics of waste management. The study examined environmental consciousness of men and 

women, their involvement in household waste management and finally, the nature of men and women’s 

jobs in the waste economy. A total of 95 households were randomly selected from three suburbs in the 

Wa Municipality through a mixed methodological approach which involved household surveys, 

institutional questionnaire, focus group discussions and personal observations. In order to acquire 

knowledge of the current situation about the gender dynamics of waste management, the study 

employed the cross-sectional study research design. Data was analyzed using both qualitative and 

quantitative techniques. The findings revealed that, both men and women have a similar concern 

towards ensuring the wellbeing of the environment. However, women make more effort to achieving 

this than men. Analysis of the nature of men and women’s jobs in the waste economy revealed that men 

occupy high decision-making positions, women have limited roles and little participation in decisions 

relating to waste management. The study recommends among other things gender mainstreaming in 

waste management policies and strategies. 

 

Keywords: Waste management, Gender, Environment 
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Gender and Sustainable Rural Communities: Learnt Lessons from Women 

Empowerment by NGOs in Niger Republic 

  

 

Hamidou Taffa ABDOUL-AZIZE1, Moussa SOULE2 

 

 

Abstract  

 

For long decades Non-Governmental Organizations (NGOs) support the governments of Least 

Developed countries to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Though these NGOs focused 

on some key SDGs to build more sustainability especially in rural communities. In Niger Republic, many 

NGOs consider the women an important leader in building sustainable rural communities due to the 

place they occupy in the society. Accordingly, this study aims to explore how NGOs empower the women 

often considered as the most vulnerable societal group to build resilient communities able to cope with 

the adverse impacts of climate change in rural areas of Niger Republic. Secondary data from WoS, google 

scholar and the website of key NGOs intervening in the highly climate change vulnerable communities 

of Niger Republic will be collected, PRISMA and website content analysis will be conducted. The typology 

of women empowerment will be dressed according to the agro ecological zone and socio-economics of 

the most vulnerable region of Niger Republic. In addition, the key climate actions promoted by NGOS to 

empower women for more sustainable rural communities will be carried out. The, the study will end up 

with some recommendations for NGOs leaders and the country policymakers for more NGOs women 

empowerment and sustainable rural communities in Niger Republic.  

 

Keywords: Sustainable communities, Women empowerment, NGOs, Niger Republic 
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Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Eğitimde Uzaktan Eğitim Modellerinin Uygulanması 

ve Kullanılmasında Gerekli Unsurlar 

 

 

Hasanova Nubar AHMEDALİ1 

 

Öz 

 

Uzaktan eğitim teknolojilerinin eğitim sisteminde uygulanmasının amacı; öğrencilerin ikamet yeri, 

sosyal ve sağlık durumu ne olursa olsun kaliteli eğitim almalarına olanak sağlamaktır. Modern 

okullardaki uzaktan eğitim teknolojileriyle öğrencilere daha net bir kariyer rehberliği fırsatı verilerek 

eğitim profillerini önemli ölçüde çeşitlendirmek mümkündür. Uzaktan eğitim, modern eğitimin iki temel 

ilkesinin uygulanmasına izin verir: "herkes için eğitim" ve "yaşam boyu eğitim". Ancak, bu teknolojinin 

dikkatli bir şekilde geliştirilmesi ve materyalinin de oldukça kontrollü olarak hazırlanmasının 

gerektirdiği unutulmamalıdır. Bu, çok üst düzey ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım olmalıdır. Çünkü bilgi 

teknolojisi çağında temel insani değerleri de karşılayan uzmanlaşmış bir eğitim modelidir. Uzaktan 

eğitim teknolojisi, temel işlevleri eğitim sürecindeki tüm katılımcıların etkileşimi olan özel bir eğitim 

türüdür. Uzaktan eğitim materyalden bağımsız bir süreci içerdiğinden öğretmen katılımına gerek 

yoktur. Uzaktan eğitim ile kişi merkezli bir eğitim uygulanmakta ve öğrenmenin maksimum düzeyde 

bireyselleşmesi sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim, hem genel pedagojik didaktik ilkeler hem de özel 

ilkeler ile karakterize edilebilir. Örneğin; etkileşimli televizyona dayalı öğretimin avantajı, öğretmenden 

uzaktaki bir izleyici ile doğrudan görsel olarak iletişim kurmasıdır. Dezavantajı ise, geleneksel bir 

yönteme veya modern pedagojik teknolojilerin kullanılmasına dayanan sıradan bir dersin pratik olarak 

tekrarlanmasıdır. Bu uzaktan eğitim şekli etkileşimlidir ve gelişmiş bir öğrenme sisteminde çok umut 

verici olarak kabul edilebilir. Ama günümğzde bunlar son derece pahalı teknolojilerdir. Uzaktan 

öğrenmeyi organize etmenin diğer yolları ise; e-posta, haber grupları, bölgesel ağlar ve internet bilgi 

kaynakları şeklinde bilgisayar telekomünikasyonunun ve en son telekomünikasyon teknolojilerinin 

kullanımını içermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Eğitim, Teknoloji, Modeller, İnternet 

 

Necessary Factors in the Application and Use of Distance Education Models in Education 

 

Abstract  

 

The purpose of applying distance-learning technologies in the education system is to provide 

opportunities for students to receive quality education, regardless of place of residence, social status 

and health status. With the help of distance education technologies in modern schools, it is possible to 

significantly diversify the areas of profile training by giving students the opportunity for a clearer career 

guidance. There is a wide range of specialized secondary education in this field. Distance education 

allows to implement two basic principles of modern education - "education for all" and "education 

through life". However, we must remember that this technology requires careful development and 

preparation of material. This is a very high-level and well-thought-out approach, because it is a 

specialized education that provides the basic human values in the age of information technology. 
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Distance learning technology is a special type of training, the main functions of which are the interaction 

of all participants in the educational process. There is no need for teacher involvement, as distance 

learning is a process of independent study of material. With distance education, a person-centered 

training is applied, maximum individualization of learning takes place. Distance education is 

characterized by both general pedagogical didactic principles and specific principles. The advantage of 

teaching based on interactive television is that it communicates directly visually with an audience 

located at different distances from the teacher. The downside is that with such training, an ordinary 

lesson based on a traditional method or using modern pedagogical technologies is practically repeated. 

This can only be done if they demonstrate unique methods, laboratory experiments, and if teachers and 

students can participate in the use of new knowledge, methods, new information technologies and 

participate in discussions. This form of distance education is interactive and can be considered very 

promising in an advanced learning system. But now these are extremely expensive technologies. 

Another way to organize distance learning involves the use of computer telecommunications in the form 

of e-mail, newsgroups, regional networks and Internet sources of information, and the use of the latest 

telecommunications technologies. 
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Louisiana Eyalet Mevzuatı Sürdürülebilirlik Politikalarının İçerik Analizi 

 

 

Hicran HAMZA ÇELİKYAY1 

 

Öz  

 

Amerika Birleşik Devletleri Lousiana Eyaleti, kıyı eyaleti olarak tarih boyunca birçok su baskını, tayfun 

ve kasırga gibi afetlerle karşılaşmıştır. Eyalette ciddi yıkım ve ölüme yol açan bu afetler aynı zamanda 

büyük ekonomik zararlar da vermiştir. Afetler sonrası sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi ve takibi 

afetlerin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için önem kazanmıştır. Çalışmada, Louisiana Eyalet Meclisi 

tarafından çıkarılan kanunlar “sürdürülebilirlik” kavramı çerçevesinde taranarak kanunların içerik 

analizi yapılacaktır. Bunun için, Lousiana eyalet mevzuatı web sitesindeki (Louisiana State Legislature) 

arama sayfası kullanılacaktır. Kavram, aynı zamanda afet sonrası iyileştirme politikaları açısından da 

incelenecektir. Bunun için kanunlarda yer alan sürdürülebilirlik kavramı afet, kasırga, tayfun, deprem, 

sel, konut, çevre, iklim gibi farklı kavramlarla birlikte değerlendirilecektir. Geri dönen sonuçlar tarih 

sırasına göre listelenerek kanun içerikleri çalışma metnine aktarılacaktır. Çalışma ile Lousiana Eyaleti 

yasalarında sürdürülebilirlik kavramının ne şekilde ve hangi içeriklerle yer aldığının belirlenmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kamu Politikaları, Sürdürülebilirlik, Afetler, Lousiana Eyalet Mevzuatı 

 

A Content Analysis of Sustainability Policies in Louisiana State Legislature 

 

Abstract  

 

As a coastal state of Louisiana in United States, has faced many disasters such as floods, typhoons and 

hurricanes throughout its history. These disasters, had the potential to cause property damage, personal 

injury and even death. They also caused great economic damage. The development and follow-up of 

sustainable policies after disasters has gained importance in order to recover after the devastating 

effects of disasters. In this study, the laws enacted by the Louisiana State will be examined within the 

framework of the concept of "sustainability" and the laws have been analyzed. The search page on the 

Louisiana State Legislature website will be used. The concept will also be examined in terms of post-

disaster recovery policies. For this, the concept of sustainability in the laws will be evaluated together 

such as disaster, hurricane, typhoon, earthquake, flood, housing, environment and climate. The returned 

results will be listed in chronological order and the contents of the laws will be included to the working 

text. The aim of the study is to determine the content of sustainability concept and in what ways it is 

involed in the Louisiana State Legislature. 

 

Keywords: Public Policies, Sustainability, Disasters, Lousiana State Legislature 

 

 

 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, hicrancelikyay@yahoo.com  
ORCID: 0000-0002-4256-1397 

mailto:hicrancelikyay@yahoo.com


123 

 

Azerbaycan'da Reel Sektörün Gelişim Yönlendirmeleri 

 

 

Humbataliyeva Seadet ASKER KIZI1, Aliyeva Sedakat YUSUP KIZI2 

 

Öz  

 

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması bölgesel ve sektörel kalkınma dengesine dayanmaktadır. 

Son boyut, reel ve finansal sektörlerin etkin etkileşimini içerir. Unutulmamalıdır ki reel sektörün 

gelişimindeki her yeni aşama, finans sektörünü de etkilemektedir. Bu yaklaşım ülke ve bir bütün olarak 

bölge ekonomileri için kabul edilebilirdir. Günümüzde reel sektörün üretim ve ihracat potansiyeli ile 

yatırımların çeşitlenme düzeyi ekonomik kalkınmanın temel dayanaklarıdır. Bu nedenle, işgalden 

kurtarılan topraklar da dahil olmak üzere ülkede gündeme getirilen sorunların bilimsel, teorik ve pratik 

açıdan başarılı bir şekilde çözülmesi sağlanmalıdır. Reel sektör, ülke ekonomisinin temelidir ve 

uzmanlaşma düzeyini belirler. Bu açıdan Azerbaycan ekonomisini karakterize edersek, ham madde ve 

yakıt üretiminin yanı sıra enerji ve malzeme üretiminin de bir öncelik olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 

son on yıldır yabancı ülkelerde ham madde ve akaryakıt üretimindeki üstün gelişim ülkemizde de 

görülmektedir. Petrole bağımlılığın ortadan kaldırılması gerektiği konusunda siyasi çevrelerde 

tekrarlanan açıklamalara rağmen, bütçe ham madde endüstrisine bağlı olmaya devam etmektedir. Bu 

çalışmada, ekonominin reel sektörünün mevcut durumunu istatistiki olarak incelenmektedir. Aynı 

zamanda dinamik gelişim düzeyi analiz edilerek önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Geliştirme, Finans, İhracat, Yatırım, Kredi 

 

Real Sector Development Directions in Azerbaijan 

 

Abstract  

 

The sustainable development of the country’s economy is based on the balance of its sectoral, regional 

and sectoral development. The last aspect implies effective relations between the real and financial 

sectors. This approach is acceptable for the economies of the country and the region as a whole. At 

present, the production and export potential of the real sector, as well as the level of diversification of 

investments are the main foundations of economic development. Therefore, a successful solution of the 

issues raised in the country, including the liberated territories, must be achieved from a scientific, 

theoretical and practical point of view. The real sector is the basis of the national economy and 

determines its level of specialization. From this point of view, if we characterize the economy of 

Azerbaijan, then we can say that the production of raw materials and fuel, as well as energy and material 

production is a priority. For decades, the superior development of raw materials and fuel production in 

foreign countries has continued in our country. Despite repeated statements in political circles about 

the need to eliminate dependence on oil, the budget continued to depend on the raw materials industry. 

The article clarifies the current state of the real sector of the economy in the language of statistics, as 

well as analyzes the level of dynamic development and makes recommendations and suggestions. 
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Sürdürülebilir Kalkınma Koşullarında Azerbaycan Sanayisinde İthal İkame Modelinin 

Uygulama Olanakları 

 

 

Hüseynov Erzuman AYDIN1 

                                                                      

Öz 

  

Halihazırda Azerbaycan halkının tükettiği sanayi ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'i yurt dışından ithal 

edilmektedir. Bu durum ülkemizin ödemeler dengesinde çok önemli bir farklılığa yol açmaktadır ve her 

yıl ithal sanayi ürünlerinin alımına büyük miktarda para harcanmaktadır. Bu durum Azerbaycan'da 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu bağlamda, ithal ikameci 

sanayi politikası modeli, endüstriyel olarak geri kalmış ülkelerde endüstriyel kalkınma için her zaman 

önemli bir araç olmuştur. Modern koşullarda, Azerbaycan ekonomisinin çeşitlendirilmesini sağlayarak 

ekonomik kalkınmanın petrol ve gaz gelirlerine olan bağımlılık düzeyini azaltmak için ülke sanayisinde 

ve kendi sektörlerinde ithal ikameci politikaların uygulanması özel bir önem taşımaktadır. Bütün bunlar 

dikkate alındığında, hükümet tarafından 2025 yılına kadar Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomik 

Beklentileri için Stratejik Yol Haritasında belirlenen dört hedef göstergeden ikincisi “2015 yılında kişi 

başına 170 dolardan en az dolara petrol dışı ihracatın 2025'te 450. dolar kaldırma” olarak tanımlandı.  

Bu makalenin temel amacı, ilgili iktisat literatürüne ve dünya tecrübesine dayalı olarak ithal ikameci 

sanayi politikası modelinin özelliklerini ortaya koymak, yeni bir ekonomik hayata geçişi hedefleyen bu 

modelin Azerbaycan'da uygulanması için fırsatları belirlemektir. büyüme modeli ve öneri ve öneriler 

geliştirmek. Makale, Azerbaycan'da petrol dışı sektörün gelişmesi ve ülke ekonomisinin 

çeşitlendirilmesi gibi sorunların çözümünde ithal ikame modelinin uygulanmasının önemi ve gerekliliği 

hakkında yorum yapmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanayi, Sanayi Politikası, İthal İkame Modeli, Ekonomik Büyüme, Petrol Dışı Sektör 

 

Application Opportunities of the Import Substitution Model in Azerbaijan Industry Under 

Sustainable Development Conditions 

 

Abstract 

 

Currently, approximately 70 percent of the industrial products consumed by the Azerbaijani people are 

imported from abroad. This situation causes a very important difference in the balance of payments of 

our country and every year a large amount of money is spent on the purchase of imported industrial 

products. This situation creates serious problems in ensuring sustainable development in Azerbaijan. In 

this context, the import substitution industrial policy model has always been an important tool for 

industrial development in industrially underdeveloped countries. In modern conditions, the 

implementation of import substitution policies in the country's industry and in its own sectors is of 

particular importance in order to diversify the Azerbaijani economy and reduce the level of dependence 

of economic development on oil and gas revenues. Considering all these, the second of the four target 

indicators determined by the government in the Strategic Roadmap for the National Economic Prospects 

of the Republic of Azerbaijan until 2025 was defined as “450th dollar removal in 2025 of non-oil exports 
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from 170 dollars per capita in 2015 to at least $450”. The main purpose of this article is to reveal the 

characteristics of the import substitution industrial policy model based on the relevant economic 

literature and world experience, and to identify the opportunities for the implementation of this model, 

which aims to transition to a new economic life, in Azerbaijan. to develop a growth model and 

suggestions and recommendations. The article comments on the importance and necessity of applying 

the import substitution modelin solving problems such as the development of the non-oil sector in 

Azerbaijan and the diversification of the country's economy. 

 

Keywords: Industry, Industrial policy, Import substitution model, Economic growth, Non-Oil sector                                                                                         
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Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Yaşam Çevreleri İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: 

İtalya'da Eko Köy Örnekleri 

 

 

Hülya KÜÇÜK BAYRAKTAR1 

 

Öz  

 

Günümüzde yaşam çevremiz, şartlarımız, kentin yoğunluğu, kentte yaşamak için verilen mücadelenin 

zorluğu bizleri hayatımıza dair temel sorular sormaya itmektedir. Daha sakin, sürdürülebilir, doğal bir 

yaşam çevresinde yaşamak mümkün mü sorusunu karşımıza getirmektedir. Kent hayatı bize imkanlar 

sunduğu kadar karşımıza zorluklar da çıkarmaktadır. Sürdürülebilir, erişilebilir alternatif bir yaşam için 

kurulmuş olan eko köyler karşımıza çıkmaktadır. Eko-köy kavramı, ekoloji ve köy terimlerinin 

birleşiminden oluşmaktadır. Eko-köy, sosyal ve doğal ortamları yeniden oluşturmak 

için sürdürülebilirliğin dört boyutu olan sosyal, kültürel, ekoloji ve ekonomi yerel olarak sahip olunan 

katılımcı süreçler aracılığıyla bilinçli olarak tasarlanmış, kasıtlı, geleneksel veya kentsel bir topluluğun 

olduğu modeldir. Eko-köyler, dengeli, sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam şeklinin ne olduğuna dair bir 

vizyonla, ekolojik yaşam ilkeleri üzerine kurulmuş bir yerleşme modeli ortaya koymaktadır. Eko-köy 

aynı zamanda sağlıklı insan aktivitelerini desteklemektedir. Bu yaşam modeli insan aktivitelerinin zarar 

vermeden doğal yaşamla bütünleştiği, insan ölçeğinde tam teşekküllü bir yerleşmedir. Eko-köyler, 

çevresel ve ekolojik olduğu kadar toplumsal ve ekonomik niteliklere de sahiptir. Bu çalışmanın amacı, 

ekolojik sorunların çözümüne, sürdürülebilir yaşam çevrelerine, çevre kirliliğine, doğal yaşamın kentte 

hayata geçirilebilmesine katkı sunabilecek bir model olan ve bu alanda başarılı örneklere sahip olan 

İtalya'daki eko-köyleri incelemek ve bu düzlemde Türkiye için öneriler getirmektir. Çalışma nitel 

yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada sürdürülebilir çevre için oluşturulan sürdürülebilir 

kentsel formların yapıları ayrıntılı şekilde literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Bu kapsamda 

çalışmada örnek olarak seçilen İtalya'da yer alan, Torri Superiore, La Citta Della Luce, Campanara, La 

Comune dı Bagnaia eko-köyler incelenecektir. Çalışmada eko-köylerin yerel katılımcı süreçleri 

geliştirdiği, sosyal ve doğal ortamları aktif olarak yeniden düzenlediği ve yenilediği, çevre kirliliğini 

önlediği, insanların zararlı davranışlarını en aza indirerek doğanın sürekliliğini ve sürdürülebilir 

kalkınmayı sağladığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu bağlamda birçok boyutuyla doğayı koruyan ve doğa 

dostu olan İtalya'daki eko-köylerin, Türkiye için örnek olabileceği söylenebilir. Doğal yaşam 

çevrelerinin ekolojik yapısını yeniden düşünmek ve değerlendirmek için eko-köy örnekleri ele alınmalı 

ve her ülke kendi içerisinde uygulanabilirliğini tartışmalıdır. 
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An Assessment on the Relationship of Sustainable Development and Natural Life Environments: 

Examples of Eco Villages in Italy 

 

Abstract  

 

Today, our living environment, our conditions, the density of the city, the difficulty of the struggle to live 

in the city push us to ask basic questions about our lives. It raises the question of whether it is possible 
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to live in a calmer, sustainable, natural environment. Urban life presents us with opportunities as well 

as challenges. Eco-villages established for a sustainable, accessible alternative life emerge. The concept 

of eco-village consists of a combination of the terms ecology and village. The eco-village is a model of an 

intentional, traditional or urban community that is deliberately designed through the four dimensions 

of sustainability, social, cultural, ecology and economy, locally owned participatory processes to 

recreate social and natural environments. Eco-villages present a settlement model based on ecological 

living principles, with a vision of what a balanced, healthy, sustainable way of life is. The eco-village also 

supports healthy human activities. This life model is a full-fledged human-scale settlement where 

human activities are integrated with natural life without harming them. Eco-villages have 

environmental and ecological as well as social and economic characteristics. The aim of this study is to 

examine the eco-villages in Italy, which is a model that can contribute to the solution of ecological 

problems, sustainable living environments, environmental pollution, and the realization of natural life 

in the city, and which has successful examples in this field, and to make suggestions for Turkey on this 

plane. The study was prepared using the qualitative method. In the study, the structures of sustainable 

urban forms created for sustainable environment were examined in detail by literature review. In this 

context, the eco-villages of Torri Superiore, La Citta Della Luce, Campanara, La Comune di Bagnaia in 

Italy, which are selected as an example in the study, will be examined. In the study, it has been found 

that eco-villages develop local participatory processes, actively reorganize and renew social and natural 

environments, prevent environmental pollution, minimize the harmful behavior of people and ensure 

the continuity of nature and sustainable development. In this context, it can be said that eco-villages in 

Italy, which protect nature in many aspects and are nature friendly, can be an example for Turkey. Eco-

village examples should be considered in order to rethink and evaluate the ecological structure of 

natural habitats, and each country should discuss its applicability within itself. 

 

Keywords: Sustainable development, Natural habitats, Eco-villages, Italy 
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Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik: Karayolu Yük Taşımacılığı Üzerine Bir İnceleme 

 

 

İbrahim UZPEDER1 

 

 

Öz  

 

Yük taşımacılığı, depolama, elleçleme, stok yönetimi faaliyetleri ve bunların eş güdümü için gereken 

bilişim teknolojilerinin karmaşık bir bileşkesi olarak yer alan lojistik faaliyetler, ekonomik aktörlerin 

genelde çantada keklik farz ettiği, velakin o olmadan ekonominin ve toplumların yaşam tarzının 

çökebileceği bir işlevdir. 2020 yılında başlayan tıbbi ismiyle Covid-19 adıyla bilinen koronavirüs 

salgınının ilk aşamalarında gerek maske ve dezenfektan temininde gerekse dünya ticaretinde çeşitli 

aksaklıklar neticesi mal hareketlerinin gerçekleşememesi neticesi “tedarik zincilerinin kırılması” 

ifadesiyle, 2. Dünya Savaşı sonrası önce çıkan lojistik biliminin önemi dünya kamuoylarına sert bir 

biçimde hatırlatılmıştır. 1950'lerden beri uluslararası ticaret ülkelerin GSYİH büyüme oranlarının 

ötesinde katlanarak büyümüştür. Lojistik sektörü, küresel ticaretin büyümesini gerek navlun 

miktarındaki artış gerekse yüklerin katettiği ortalama mesafelerin uzamasıyla desteklemiştir. OECD’nin 

bir organı olan Uluslararası Taşımacılık Forum’una göre 2015 yılında ulaştırma sektörünün küresel 

karbon salınımındaki payı %22’dir. Lojistik sektörü, küresel milli gelirin (GSYİH) %12'sini oluşturmakta 

ve küresel karbon salınımının yaklaşık %10-11'ini açığa çıkartan önemli bir kirletici sebebidir. Bu 

çalışmada sürdürülebilirlik kavramı, işletmelerin karar alma süreçlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyutları dikkate alarak üçlü bilanço sistemi (triple bottom line) bağlamında ele alınmaktadır. 

Sürdürülebilirlik çok boyutlu bir kavram olan sürdürülebilirlikte ölçüm yapma önem arz etmektedir.  
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Sustainability in Logistics Industry a Study on Road Freight Transport 

 

Abstract  

 

Whereas scholars had long ago discovered causal relationship between CO2 concentration in air and 

average temperature, climate change is regarded as the most serious environmental and social challenge 

since the 2015 Paris Agreement known as COP21 and since United Nations published the 2030 Agenda 

for Sustainable Development. In 2018 alone, transportation industry worldwide has been responsible 

for more than 8 billion metric ton CO2 emissions within the annual aggregate of 33 billion metric ton 

energy related CO2 emissions, while road freight contributed to nearly 30% of transportation related 

emissions. Business organizations do have major responsibility for developing and implementing 

reductions in carbon emissions. Nevertheless sustainability is more regarded as a supply chain issue, 

which is beyond capabilities of any individual company to cope with. Both demand for freight movement 

is expected to increase substantially, and freight transport as energy intensive logistics activity is tough 

to reduce its deep dependence on fossil fuels. Supranational voluntary and regulatory initiatives like 

Europe Green Deal’s Sustainable Transport do affect macro environments of corporations’ strategic 

analysis such that energy use for transportation needs to be transformed in order to achieve deep 

carbon emissions’ reductions in mainly five different roadmaps: 1. To moderate demand for freight 
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movement 2. To shift freight to transport modes having lower carbon emissions 3. To make asset 

utilization (e.g. vehicle capacity) better 4. To reduce energy consumption relative to freight tonne-

kilometre 5. To reduce carbon content of energy used in transport  

 

Keywords: Sustainability, Transport, Carbon emissions, Energy 
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Site Management as a Sustainable Model for the Protection of Cultural Heritage 

 

 

İlknur TÜRKOĞLU1 

 

 

Abstract 

 

When it comes to the protection of protected areas, mostly technical protection processes and fencing 

of the remains come to mind. However, protected areas are mostly taken under protection only because 

of their historical or aesthetic importance. A planning based on technical protection alone is not 

sufficient for the long-term survival of the site. A plan made without analyzing the characteristics and 

problems of the protected area well can damage the protected area in the long run. One of the priorities 

should be that the site management plan to be prepared is a sustainable model. Any practices that may 

have an impact on the archaeological heritage of an area should be reviewed with due regard to the 

integrity and preservation of the heritage. Coordinated work of all institutions with authority and 

responsibility in the context of the management model on the site should be ensured. Responsibility for 

the protection and evaluation of sites has a wider scope today and includes not only authorized public 

institutions, but also scientists, local people, relevant NGOs and everyone who is aware. This new 

expansion brings polyphony, but if this polyphony is not well organized, it can cause confusion. This 

shows us that a comprehensive and sustainable planning is needed in field management. In this study, 

the concepts, legislation and application examples related to the site management plan in the world and 

in Turkey will be mentioned and an evaluation will be made on the qualities of a sustainable model. 
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Kültür Mirasının Korunmasında Sürdürülebilir Bir Model Olarak Alan Yönetimi 

 

Öz 

 

Sit alanlarının korunması denilince çoğunlukla teknik koruma işlemleri ve kalıntıların çitlerle 

çevrelenmesi akla gelmektedir. Bununla beraber sit alanları çoğunlukla sadece tarihi veya estetik 

önemleri nedeni ile koruma altına alınmaktadır. Sadece teknik korumaya dayalı bir planlama, sit 

alanının uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için yeterli değildir. Sit alanının özelliklerini ve 

sorunlarını iyi analiz etmeden yapılan bir plan, sit alanına uzun vadede zarar verebilmektedir. 

Hazırlanacak sit alanı yönetim planının sürdürülebilir bir model olması önceliklerden biri olmalıdır. Bir 

bölgedeki arkeolojik miras üzerinde etkisi olacak her türlü uygulama, mirasın korunmasına ve 

bütünlüğünü göz önünde tutacak şekilde gözden geçirilmelidir. Sit alanı üzerinde yönetim modeli 

bağlamında yetkisi ve sorumluluğu olan tüm kurumların koordineli çalışması sağlanmalıdır. Sit 

alanlarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilgili sorumluluk günümüzde daha geniş bir açılıma 

sahiptir ve bunun içine sadece yetkili kamu kurumları değil, bilim insanları, yerel halk, ilgili STK’lar ve 

farkında olan herkes girer. Bu yeni açılım çok sesliliği getirmektedir ancak bu çok seslilik iyi 

düzenlenmediği bir durumda bir karmaşaya sebep olabilmektedir. Bu da alan yönetiminde kapsamlı ve 

sürdürülebilir bir planlamanın gerektiğini bize göstermektedir. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de sit 
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alanı yönetim planı ile ilgili kavramlar, mevzuat ve uygulama örneklerine değinilip, sürdürülebilir bir 

modelin nitelikleri üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.  
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Dimitar Vlahov, Bulgarian or Macedonian Nationalist, Revolutionary or Just 

Progressive Man 

 

 

Igor DESPOT1 

 

 

Abstract 

 

Dimitar Vlahov was one of the most interesting intellectuals from Macedonia living in the first half of 

20th century. He was the member of Bulgarian parties, VMRO's left wing and MEP in the Ottoman 

Empire after the Young Turk revolution, official of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs after the 

dissolution of Macedonia, the associate of the Comintern and vice president of the AVNOJ. He 

participated in the most important events and that is why he is so important in the understanding of the 

Komitadji struggles in the Ottoman Empire and work of the Young Turk Parliament in which he was 

very active participant, elected from the Thessaloniki area. He is also important for the understanding 

of the creation of the Macedonian nation and the development of the revolutionary, communist struggle 

in Yugoslavia before and during the Second World War. Today, he is not the subject of the discussions 

in Bulgarian and Macedonian historiographies because he doesn’t fit in any nation in complete. Vlahov 

left behind lots of written documents, including the most important one, his memoires. They were 

written after his working in Bulgaria, in the period when he published in Yugoslavia so they were written 

from the position of creating of the Macedonian nation. In this work, the author will pay attention 

primarily on the public work of Dimitar Vlahov, on the basis of Vlahov's published works and the 

documents published about him in Bulgaria and Macedonia in the last 70 years. We can declare Vlahov 

either a consistent or a convert politician depends on whether we a talking about national identity or a 

unique identity in which the nation is one of the identification. As my opinion there is only one identity 

with lots of identifications.  I am not inclined to condemn him for changing national identity. He has 

dedicated his entire life to his personal development and helping those in need as we can see from his 

speeches in Young Turk parliament. 

 

Keyword: Dimitar Vlahov, Identity, Identification, Young Turk parliament, Comintern 
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Azerbaycan’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi ve Bu Alanda Yenilik 

Kümelerinin Oluşturulması İçin Beklentiler 

 

 

Ismayilova Lyudmila FAMİL1 

 

Öz 

 

Azerbaycan ekonomisinin şu anki gelişme aşamasında temel stratejik hedef, ekonominin rekabet 

gücünü artırmaktır. Bu, ekonominin çeşitlendirilmesinin yanı sıra altyapının, piyasa kurumlarının 

geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Makale, küçük ve orta ölçekli işletmeleri istikrarlı ve 

sürdürülebilir ekonomik büyümenin temeli olarak nitelendiriyor ve ekonomiyi çeşitlendirmek ve 

inovasyon yönelimini artırmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.Bölgesel kalkınma 

sorunlarını çözmek, ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak, araştırma ve eğitim kurumları 

arasındaki etkileşimin etkinliğini artırmak için bir küme yaklaşımı temelinde Azerbaycan'da küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin genişlemesine odaklanmaktadır. Yenilik kümeleri, ulusal ekonominin ve 

bölgelerinin rekabet gücünü artırmak için gerçek bir araç olarak kabul edilmektedir. Azerbaycan 

ekonomisinin uzun vadeli kalkınma stratejisinde yenilik faktörünün teşvik edilmesi, ülkede küme 

yapılarının oluşturulmasını teşvik etmiştir. Araştırmalar, Azerbaycan ekonomisinin bazı sektörlerinde 

yenilik kümelerinin oluşturulması için potansiyel fırsatlar olduğunu göstermektedir. Yeniliği teşvik 

etmenin özel bir biçimi olarak kümelenme, yenilik sisteminin katılımcıları arasında etkin ilişkilerin 

oluşturulmasında önemlidir. Makale, çeşitli modern kümelenme biçimlerinin yaratılmasına dayalı 

girişimciliğin gelişimini bir öncelik olarak ele almaktadır. Petrol dışı sektörün modernizasyonunun bir 

sonucu olarak, bu sektörün ihracat potansiyelinin artırılmasına, genişlemek için mikro, küçük, orta ve 

büyük işletmelerin karşılıklı verimliliğine dayalı çeşitli işbirliği biçimlerinin uygulanmasına ihtiyaç 

vardır. bilimsel ve yenilikçi üretim ölçeği. 
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Ekonomi 

                                                                                       

Expectations for the Development of Small and Mid-Scale Businesses in Azerbaijan and for the 

Clusters of Innovation in this Area 

 

Abstract           

                                                                              

The main strategic goal at the current stage of development of the Azerbaijani economy is to increase 

the competitiveness of the economy. This is due to the diversification of the economy, as well as the 

development of infrastructure, market institutions.The article characterizes small and medium-sized 

enterprises as the basis of stable and sustainable economic growth, emphasizing that they have great 

potential to diversify the economy and increase innovation orientation.To solve regional development 

problems, increase the competitiveness of the national economy, increase the effectiveness of 

interaction between research and educational institutions focuses on the expansion of small and 

medium enterprises in Azerbaijan on the basis of a cluster approach. 
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Innovation clusters are recognized as a real tool to increase the competitiveness of the national economy 

and its regions. Promoting the innovation factor in the long-term development strategy of the 

Azerbaijani economy has encouraged the creation of cluster structures in the country. Research shows 

that there are potential opportunities for the creation of innovation clusters in some sectors of the 

Azerbaijani economy. Clustering as a special form of promoting innovation is important in establishing 

effective relations between the participants of the innovation system. The article considers as a priority 

the development of entrepreneurship based on the creation of various modern forms of clusters.  As a 

result of the modernization of the non-oil sector, there is a need to increase the export potential of this 

sector, to expand, to implement various forms of cooperation based on the mutual efficiency of micro, 

small, medium and large enterprises. scientific and innovative production scale. 

 

Keywords: Small Business, Innovation Clusters, Competitiveness, Non-Oil Sector, National Economy 
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Sosyal Bilimlerin Genel İşlevleri-Paradigması ve Sosyal Hizmet Disiplini 

 

 

İsmet Galip YOLCUOĞLU1  

 

Öz  

 

Giriş: Modernleşme, 17. yy’dan sonra giderek karmaşıklaşan sosyal yapılarda toplumların ekonomik, 

siyasal, sosyal ve kültürel bakımlardan pozitif ilerlemeci, bilimsel bir toplumsal yapı tipine yönelmesini 

anlatan bir kavram ve önemli bir akımdır. Bu yeni paradigma, ekonomik alanda 

kapitalizme/üretime/sanayileşmeye, siyasal açıdan ulus-devlet yapılanması ve liberal demokrasiye, 

sosyal bakımdan farklılaşmaya, iş bölümüne ve bilimsel açıdan uzmanlaşmaya, kültürel kategoride ise 

bireyciliğe, sekülerleşme/dünyevileşmeye dayanan “yeni değerler sisteminin” inşasını ve “sosyal 

bilimlerin” gelişerek ilerlemesini sağlamıştır.   

Amaç: Bu bildiride, modernleşmenin ve ilerlemeci anlayışın bir üretimi olarak sosyal bilimlerin 

ülkemizde halen neden “modenleşme öncesi” bir yapıda saplanıp kaldığı tespiti yapılmıştır. Bu 

çerçevede, tüm makro değişkenlerle sosyal bilimlerin ilişkisi bilimsel paradigma çerçevesinde 

irdelenerek, derinlikli çözümlemelerin üretilmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem: Bu çalışma, modernist felsefe bakışıyla, sosyal bilim disiplin ve mesleklerinin, Türkiye’deki 

yapısal etmenlerle etkileşimini inceleyen bir literatür taraması ve derleme çalışmasıdır. Konuyla ilgili 

metinler gözden geçirilerek, modernizm-sosyal bilimler ve tüm makro değişkenlerle ilişkisi bakımından 

tutamak noktaları oluşturularak, üst düzey çözümlemelere ve soyutlamalara ulaşılması denenmiştir. 

Bulgular: Modernizm 17. Yüzyıldan sonra dünyada gelişen bir olgu olarak, özellikle Aydınlanma 

Devrimi sonrasında hegamonyasını kurumsallaştırmış ve tanrı merkezli dünya ve anlam dünyaları, 

“bilgi ve bilim merkezli” bir dünyaya evrilmiştir.  

Sonuç: Bu bağlamda ortaya çıkan “sosyal bilimler”, akılcı ve rasyonel anlayışlarla birey-aile ve toplum 

sorunlarına bilimsel bakış açısı, kuramsal yaklaşımlar ve çözüm önerileri getirerek, değişimin 

insancıllaştırılması, yönetilmesi paradigmalarıyla, giderek güçlenmeye başlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmet, Modernizm, Toplumsal Sorunlar 

 

The Functions and Paradigm of Social Sciences and the Discipline of Social Work 

 

Abstract  

 

Introduction: Modernization is a concept and an important trend that explains the tendency of societies 

towards a positive progressive, scientific social structure type in economic, political, social and cultural 

terms in social structures that became increasingly complex after the 17th century. This new paradigm 

includes the construction of a "new value system" based on capitalism/production/industrialization in 

the economic field, nation-state structuring and liberal democracy in political terms, social 

differentiation, division of labor and scientific specialization, individualism in the cultural category, 

secularization/secularization and the "new value system". led to the development of social sciences. 

Objective: In this paper, it has been determined why social sciences, as a production of modernization 

and progressive understanding, are still stuck in a "pre-modernization" structure in our country. In this 
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framework, it is aimed to produce in-depth analyzes by examining the relationship between all macro 

variables and social sciences within the framework of the scientific paradigm. 

Method: This study is a literature review and compilation study examining the interaction of social 

science disciplines and professions with structural factors in Turkey with a modernist philosophy 

perspective. It has been tried to reach high-level analyzes and abstractions by reviewing the texts on the 

subject, creating handle points in terms of modernism-social sciences and all macro variables. 

Findings: Modernism, as a phenomenon that developed in the world after the 17th century, 

institutionalized its hegemony especially after the Enlightenment Revolution, and the god-centered 

world and meaning worlds evolved into a "knowledge and science-centered" world. 

Conclusion: The "social sciences" that emerged in this context have started to gain strength gradually, 

with the paradigms of humanizing and managing change, by bringing a scientific perspective, theoretical 

approaches and solution proposals to individual-family and society problems with rational and rational 

understandings. 

 

Keywords: Social sciences, Social work, Modernism, Social problems 
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Azerbaycan’ın Ulaşım Altyapısının Gelişiminin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

 

 

Jamal HAJİYEV1, Vasif AHADOV2, İsayeva FİDAN3 

 

Öz   

                         

Makale, turizm sektörü ile ulaşım altyapısının gelişimi arasındaki ilişkinin belirlenmesine, ulaşım 

altyapısının Azerbaycan'da turizm sektörü üzerindeki etkisinin araştırılmasına ayrılmıştır. Çalışma 

sırasında öncelikle ulaşımın turizm sektörü üzerindeki olumsuz, olumlu ve tarafsız etkileri analiz 

edilmiş, Azerbaycan'da turizm sektörü kapsamlı ve sistematik olarak gözden geçirilmiş ve ülkedeki 

turizm sektörünün mevcut durumu analiz edilerek değerlendirilmiştir. Makale, Azerbaycan'da turizm 

sektörünün gelişmesinde ulaşım altyapısının önemli rolünü ve ulaşım sisteminin mevcut durumunu, 

mevcut sorunları ve gelişme yönlerini tartışıyor, tamamlayıcı bir işlev olarak hareket etme konularına 

dikkat ediliyor. Büyük turizm potansiyeline sahip kurtarılmış bölgelerde turizm sektörünün 

canlanmasında ulaşım altyapısının kurulmasının önemi ve bu doğrultuda yapılması planlanan projeler 

üzerinde yapılan çalışmalar ele alınmaktadır. Makale, Fuzuli ve Şuşa dahil olmak üzere birçok yerleşimi 

birbirine bağlayan ve Muzaffer Azerbaycan Ordusu tarafından yazılan şanlı tarihe tanıklık eden Fuzuli 

Uluslararası Havalimanı'na odaklanıyor. Şu anda kültürümüzün incisi Karabağ'ı ve Şuşa'yı ziyaret etmek 

isteyen yeterince yabancı turist var ve yeni oluşturulan bu ulaşım altyapısı onları cezbetmek için çok 

uygun. Bu projeler, turistlerin kurtarılmış bölgelere daha karlı ve daha kısa yoldan doğrudan seyahat 

etmeleri için yeni fırsatlar yaratacak ve bu bölgelerde turizmin canlanmasına ivme kazandıracaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ulaşım altyapısı, Turizm sektörü, Ulaşım hizmetleri, Ulaşım ağları, Turizm tesisleri 

                                                        

Evaluating of the Impact of the Development of Transport Infractructure in Azerbaijan on the 

Tourism Sector 

 

Abstract 

 

The article deals with determination of the relation between the tourism sector and the development of 

transport infrastructure; it is devoted to the study of the characteristics of the impact of transport 

infrastructure on the tourism sector in Azerbaijan.  İnitially the negative, positive and neutral effects of 

transport on the tourism sector have been analyzed in the article. The tourism sector in Azerbaijan has 

been comprehensively and systematically reviewed and the current situation of the tourism sector in 

the country has been analyzed and evaluated. The article also the important position of transport 

infrastructure in the development of the tourism sector in Azerbaijan and the contemporary situation 

of the transport system, actual problems and development directions. Based on the analysis of the main 

statistical indicators of different modes of transport in the country, the dynamics of development of this 

field was determined and especially attention was paid to the important role and complementary 

                                                           
1 Doç. Dr., Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, jamalhajiyev@vandex.ru  

ORCID: 0000-0002-6409-3010 
2 Doktora Öğrencisi, Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, vasifahad@gmail.com 
ORCID: 0000-0003-0003-8933     
3 Öğrenci, Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi, fidanisayeva21@gmail.com ORCID: 0000-0003-1137-
2195                                                                        

mailto:jamalhajiyev@vandex.ru
mailto:vasifahad@gmail.com
mailto:fidanisayeva21@gmail.com


138 

 

function of road transport among modes of transport. Thus, the process of building wide, well-

developed roads to the most remote residential and tourist areas is important in ensuring of 

accessibility and affordability for rural tourism facilities. It was stressed that the construction of roads 

that meet modern standards, especially in remote areas of the country and offered transport services 

are an important strategic project that helps to revive tourism.  The issue of the importance of the 

construction of transport infrastructure in the revival of liberated regions, which have great tourism 

potential, and the works carried out according to the projects planned in this direction are discussed. 

The article focuses on the Victory Road that connects several settlements, including Fuzuli city and 

Shusha city, witnessed the glorious history which was written by the Victorious Azerbaijani Army and 

has symbolic and spiritual significance and Fuzuli International Airport, the construction of which was 

completed only 9 months after the war and serves as the gateway to Karabakh. All of these are factors 

that once again confirm the economic power of the country. At present, there are enough foreign tourists 

who want to visit the pearl of Karabakh and our culture and this newly created transport infrastructure 

is very suitable for attracting them. These projects will create new opportunities for tourists to travel to 

the liberated areas in a more profitable and shorter way, which will stimulate the revival of tourism in 

these regions.  

 

Keywords: Infrasctructure of transport, Tourism sector, Transportation services, Tranportation 

networks, Tourism facilities 
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Dijital Dönüşümün Hızlanması ve İnkişafinda Devletin Rolü 

 

                                                                

Jamilzade Shahla VAKİL1 

      

Öz 

 

Makale, dijital ekonominin özünü ve stratejik hedeflerini açıklıyor. Devletin dijital dönüşümü 

hızlandırmadaki rolü araştırılıyor. Dijital ekonominin gelişimi için bir Devlet Programı geliştirme ve 

uygulama ihtiyacı haklıdır. Ayrıca dijital ekonominin ülke ekonomisi üzerinde sahip olabileceği olumlu 

etkileri de ortaya koyuyor. Küreselleşen bir ekonomide çeşitli devlet kurumları, işletmeler, vatandaşlar 

arasındaki etkileşimin derinleşmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, dijitalleşme ve ileri 

teknolojilerin bankacılık sistemi dahil olmak üzere ekonominin çeşitli sektörlerine dönüşmesi 

kaçınılmazdır. Dijitalleşmenin yaygınlaşması ve bankacılık sisteminde yenilikçi teknolojilerin bu 

temelde uygulanması, geleneksel bankacılık anlayışını ortadan kaldıracak, banka-müşteri ilişkilerini 

uzaktan yeni bir boyuta taşıyacak ve yeni işletim modellerinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu süreç, 

bankacılık sisteminde yeni bir rekabet düzeyine, hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarına odaklanmasına, 

güvenlik seviyesinin artırılmasına, yenilikçi ödeme teknolojileri ve çözümlerine dayalı bankacılık 

hizmetlerinin sunulmasına ve yeni bir müşteri segmentinin oluşmasına yol açmaktadır. Araştırmanın 

sonuçları: Dijital ödeme teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştıkça dijital ödemelerin güvenlik düzeyinin 

ve verimliliğinin artırılması ön plana çıkmaktadır. Bu alanda ödeme kartı pazarında en yaygın 

hizmetlerden biri tokenizasyondur. Dijital ödemelerde tokenizasyon hizmeti, ödeme kartları ile işlem 

yaparken hassas ödeme bilgileri olarak kabul edilen kart bilgilerini karmaşık şifreleme algoritmaları 

tarafından oluşturulan kod ile değiştirmenize olanak tanır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ödeme teknolojisi, Ödeme kartı, Elektronik para, Ticari kuruluşlar, Bankacılık 

sistemi 

                                                                                                              

The Role of the Government in Acceleration and Development of Digital Transformation 

 

Abstract 

 

The article explains the essence and strategic goals of the digital economy. The role of the state in 

accelerating digital transformation is explored. The need to develop and implement a State Program for 

the development of the digital economy is justified. It also reveals the positive effects that the digital 

economy can have on the national economy. In a globalizing economy, it is inevitable that the interaction 

between various government institutions, businesses, citizens will deepen, the rapid development of 

information and communication technologies, digitalization and the transformation of advanced 

technologies into various sectors of the economy, including the banking system. The spread of 

digitalization and the application of innovative technologies in the banking system on this basis will 

abolish the traditional understanding of banking, take the bank-customer relations to a new dimension 

from afar, and create new operating models. This process leads to a new level of competition in the 

banking system, focusing services on customer needs, increasing the level of security, offering banking 

services based on innovative payment technologies and solutions, and creating a new customer 

segment. 
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Results of the research: As the use of digital payment technologies becomes widespread, increasing the 

security level and efficiency of digital payments comes to the fore. One of the most common services in 

the payment card market in this area is tokenization. The tokenization service in digital payments allows 

you to replace card information, which is considered sensitive payment information, with a code 

generated by complex encryption algorithms when transacting with payment cards. 

 

Keywords: Payment technology, Payment card, Electronic money, Commercial Institutions, Banking 

system 
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Emergence of a Country through Education: Educational Reforms during the Ataturk 

Era 

 

 

John KARKAZIS1, Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU2 

 

 

Abstract  

 

Ataturk had the opinion that education and its learning disciplinary methods together with science 

and morality constituted the most important factors for the re-birth of the Turkish Nation. According 

to Ataturk, the main objective of education is the protection and strengthening of Turkey’s national 

identity and presence as a civilized nation with the best welfare. Ataturk’s vision and strategic pursuits 

regarding educational reforms are briefly presented focusing also in the role of teachers and educators 

which, according to Ataturk’s view, was of great importance. Also, the reforming educational 

legislation, the institutions and educational exchanges are concisely presented with emphasis on the 

Law on Unification of Education, on the initiatives regarding the education of rural populations and 

on the educational exchanges with European countries. Finally, Ataturk’s main educational reforms 

are presented with focus on the adoption of the Latin alphabet, the elimination of illiteracy, the 

coeducation and education of girls and the promotion of the learning of Turkish history. 

 

Keywords: Education, Reform, Westernization, Turkey, Ataturk 
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Covid-19 Sürecinde Türk Sigortacilik Sektöründe Sürdürülebilirlik Süreçleri 

 

 

Kaan ULUSOY1 

 

Öz 

 

Sigortacılık sektörü doğası gereği sürekli değişen ve zaman zaman yüksek düzeye ulaşan riskler ile karşı 

karşıya kalmaktadır. 2020 yılında da bu durum tehlikenin boyutlarının sonradan anlaşıldığı ve pandemi 

olarak kabul edilen Covid-19 ile tekrar gündeme gelmiştir. Sigortacılık sektörü diğer sektörler oranında 

bakıldığında sürecten daha sonra etkilenmiştir. Salgının ilk aşamalarında şirketler ihtiyaçlar ve alınacak 

aksiyonlar için genel olarak salgının seyrini izlemeyi tercih etmişlerdir. Bu noktada müşterilerin ve 

çalışanların talepleri ile süregelen operasyonel süreçlerin sürekliliği şirketleri ilgili aksiyonları almak 

noktasında doğrudan yönlendirmiştir. Bunlar arasında yaşam süreçlerini doğrudan etkileyen ve sadece 

sigorta sektörü ile sınırlı kalmayan evden çalışma modeli ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan da şirketler bu 

olanakların sağlanması için gerekli IT altyapısının oluşturulması ve siber risklerle mücadele konularına 

daha fazla dahil olmak durumunda kalmışlardır. Pazar payı, müşteri segmentasyonu, dağıtım kanalı ve 

ürün grubu çeşitliliği ile ekonomik göstergeler ve yasal düzenlemeler bakımından her bir sigorta şirketi 

süreçten farklı etkilenmiştir. Örneğin elementer branşta sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile 

kullanılmayan araçlardan dolayı kasko ve trafik poliçelerine bağlı hasar frekansında düşüşler 

yaşanırken bu durum aynı araçların poliçe yenileme dönemindeki hasarsızlık indirimlerini arttırmaya 

ve kar oluşturma noktasında sigorta şirketlerini zorlayan trafik poliçeleri için daha az hasarlı bir yıl 

olmasına katkı sağlamıştır. Aynı durum sağlık branşında kısıtlanan seyahat imkanları nedeni ile büyük 

gelir kaybına sebep olurken, özel sağlık sigortası olanların kamu sağlık hizmetlerinde yaşanan 

yoğunluktan ve kişisel tercihlerden ötürü kendi özel sağlık poliçelerini kullanmaları bu branşdaki 

hasar/prim oranının yükselmesinin önünü açmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ilinde genel 

müdürlük adresinde faaliyet gösteren ve rastgele seçilen üç sigorta şirketinde çalışan 6 kişi ile 

derinlemesine görüşme yöntemiyle görüşülerek veri toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada “Türkiye’de Covid 19 süreci ile birlikte sigorta sektöründe 

sürüdürülebilirlik kapsamında değişimler oluşmuştur” hipotezi kanıtlanmaya çalışılmıştır. Katılımcılara 

beş açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan temel bulgular sigorta 

sektörünün dijital platformları aktif kullanma ve evden çalışma şeklinde iş akışını yönetme süreçlerinde 

değişimler yaşandığı tespit edilmiştir. Sürdürülebilirlik anlamında sigorta sektöründe Covid 19 süreci 

ile birlikte bir değişim ve inovasyon süreci başlamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sigorta sektöründe sürdürülebilirlik, Covid-19, Pandemi ve sigorta sektörüne 

etkileri 

 

Sustainability Processes in the Turkish Insurance Industry in the Covid-19 Period 

 

Abstract 

 

Due to its nature, the insurance industry is faced with risks that are constantly changing and sometimes 

reaching high levels. In 2020, this situation came to the fore again with Covid-19, which was accepted 

as a pandemic and the extent of the danger was later understood. When the insurance sector is 
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compared to other sectors, it was affected later in the process. In the early stages of the epidemic, 

companies generally preferred to monitor the course of the epidemic for the needs and actions to be 

taken. At this point, the demands of customers and employees and the continuity of the ongoing 

operational processes have directly guided companies to take the relevant actions. Among these, the 

model of working from home (home office), which directly affects the life processes and is not limited 

to the insurance sector, has emerged. On the other hand, companies had to be more involved in 

establishing the necessary IT infrastructure and combating cyber risks in order to provide these 

opportunities. Each insurance company was affected differently in terms of market share, customer 

segmentation, distribution channel and product group diversity, as well as economic indicators and legal 

regulations. For example, while there has been a decrease in the frequency of damage due to motor 

insurance and traffic policies because of unused vehicles and curfews in the elementary branch, this has 

contributed to increasing the no-claim discounts in the policy renewal period of the same vehicles and 

making it a less claim occur year for traffic policies that force the insurance companies at the point of 

profit generation. Within the scope of the research, data were collected through in-depth interviews 

with 6 people working at randomly selected three insurance companies operating at the head office 

address in Istanbul. The collected data were analyzed by content analysis method. In the research, the 

hypothesis that "There have been changes in the scope of sustainability in the insurance sector with the 

Covid 19 process in Turkey" has been tried to be proven. Five open-ended questions were asked to the 

participants. The main findings of the research revealed that the insurance industry has experienced 

changes in the processes of actively using digital platforms and managing the workflow in the form of 

working from home. In terms of sustainability, a change and innovation process has started in the 

insurance industry with the Covid 19 process. 

 

Keywords: Sustainability in the insurance industry, Covid-19, Pandemic and its effects on the insurance 

industry 
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The Role of Government Educational Policies in Eradicating Poverty and Illiteracy 

among Rural Women in Kano State, Nigeria 

 

 

Kamal Abdulmumini BOLORI1 , Nasiru Ahmad ABDULKADIR2, Najaatu Ahmad MUHAMMAD3 

 

 

Abstract 

 

The concern on women’s empowerment in sustainable development and sustainability is imperative 

due to the place they occupy and the role they perform in any nation. It is generally known that women 

have some special functions in various places and capacities ranging from domestic to some other key 

professional roles. Their functions are of great importance in community and national development. 

Some of the efforts employed by Kano State as a policy of free and compulsory education was designed 

to yield a positive result in line with sustainable development goals (SDGs). It is clearly known that rural 

women in Kano State are poorly educated right from primary up to tertiary levels. The paper gives some 

key points showing the importance of educating rural women in Kano State in view of the numerous 

values of education to women themselves, individual and society at large.  The paper uses the opinions 

sought on discrimination against women in the aspects of education, it also reviews some studies of 

women in educational development in Kano State, Nigeria. This paper makes an attempt to examine the 

state of neglecting women education in rural communities of Kano State, Nigeria.   At the end, the paper 

offers some recommendations on policies that would help in effective realization of SDGs.  

 

Keywords: Women, Sustainable Development, Education and Kano State  
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Faatumata Biidaani Simbiri: Deconstructing the Myth of the Mistreatment of Women in 

African Patriarchal Societies 

 

 

Karim Mahamane KARIMOU1 

  

 

Extended Abstract 

 

Jale Hamma Bode Jale Paate is the greatest warrior in the world, but there is a kingdom that is mightier 

than his: the kingdom of Sa. As his great-grand-father, his grand-father, and his father encountered 

insuperable obstacles during their war to conquer Sa, they were all killed on the battlefield; Sékou does 

not tell us who specifically killed them, but they were certainly killed by the warriors from the army of 

Sa. Jale Hamma Bode Jale Paate and his people, consequently, lead their lives without attempting 

anything against Sa, but as fate would have it, war will soon break between these tremendous kingdoms. 

One of the main characters of the epic is the most beautiful woman of the world: Fatumata Biidaani 

Simbiri. Due to her pulchritude and comeliness, the great leaders and warriors of the world court her; 

besides, she is as rich as Croesus! Her mother—seeing the position of her daughter—becomes a 

hysterical woman, a fight-monger that goes to the marketplace of the kingdom of Sa to provoke the 

crown prince. This one, thereupon, humiliates her, orders that her hair be shaved off, that scars be made 

all over her face and head, and that she receives forty lashes. Fatoumata Bidaani Simbiri, after 

discovering the humiliation that her mother went through in the hands of the crown prince of that town, 

decides to pay visits to the five (5) greatest warrior-kings of the world, to inform them that she has 

decided to accept their marriage proposals on the condition that they launch a war campaign to destroy 

Sa and enslave its king, as well as its crown prince. Each one of these five had, aforetime, made marriage 

proposals to her, but she refused, for, given her popularity with men of power, she can afford delaying 

her marriage in order to carefully decide who she will choose as a husband. These warrior kings are 

Amali Seyni Gakoy, Buubu Arda Galo, Bakary Dja, Dondo Gorba Dikko, and Jale Hamma Bode Jale Paate. 

She travels the land with seven ships and pays visits to these warrior-kings in turn; after announcing 

the price of her dowry to each one of them (the price being the heads of the king of Sa and his son), each 

sweats profusely forthwith. Their own perspirations well-nigh drown them: some would have their 

sweat reach their necks, others their shoulders, yet others their pectoral muscles. Each one would ask 

her to give him several months of preparation; the requests vary from hero to hero and goes from twelve 

(12) to four (4) months, but she would turn each proposition down and move to the next warrior-king. 

The last of the list is Jale Hamma Bode Jale Paate, who also sweats profusely, and requests from her a 

few months of preparation, which she finally accepts, as she does not have any other option, save him. 

Before he requests the months, however—as the result of the extreme shock he had—he stops breathing 

for a while. After he releases some air out of his lungs to take a deep breath, a solidified drop of blood 

comes out of his lungs and it is thrust like a stone thrown with a catapult. It blows away one of the walls 

of the palace and kills four people outside. In the end, aided by his four generals—a freed-slave of his, 

two of his brothers, and his eldest son, Jale Hamma Bode Jale Paate finally shatters the kingdom of Sa, 

enslaves the king and his son, and marries the ever-beautiful Fatumata Biidaani Simbiri thereafter. 

 

Keywords: Women and Teenagers, Development, Socio-economic, Activities, Insecurity 

 

                                                           
1 Ecoles Doctorales des Lèttres, Arts, Sciences de l’Homme et de la Société, abudju.karim@gmail.com  
ORCID: 0000-0001-6297-3754 

mailto:abudju.karim@gmail.com


146 

 

Abstract 

 

The foregoing is a summary of the epic poem that I would like to work on. I had previously studied it in 

the course of the composition of my Master’s thesis; I that time, my analyses were solely concerned with 

the fantastic. Now, I would like to deconstruct the myth of the mistreatment of women in the hands of 

men, in African traditional societies. The Epic of Jale Hamma Bode Jale Paate, performed by the Zarma-

Songhay master griot (Djesseredunka) Djado Sékou, depicts the character of Faatumata as a wealthy 

woman, who is very attractive. My deconstruction of the myth hypothesizes that, generally speaking, 

women are not mistreated in African traditional societies; rather, there are a number of roles that are 

attached and assigned to women, and the same goes for men as regards the conduct and attitudes that 

the society sees as more befitting to them. While this state of affairs could be seen as favorizing 

discriminatory attitudes towards women, African traditional values hold that, as men and women are 

different physically, they are also different in other respects. What is considered as mistreatment to 

women in Western cultures, oftentimes is not considered as such in African ‘verbatim’ traditional 

cultures. 

 

Keywords: Women and Teenagers, Development, Socio-economic, Activities, Insecurity 
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Azerbaycan’da Yükseköğretimde İnsan Kaynakları Eğitimi ve İnsan Kaynakları 

Yönetim Sistemi Geliştirmenin Bazı Öncelikleri 

 

 

Kazımov Asaf ASAD1 

 

Öz 

 

Makalede Azerbaycan yüksek öğretim sisteminde personel eğitimi ve insan kaynakları yönetiminin 

kurumsal-sosyolojik, metodolojik temellerini ve gelişiminin bazı öncelikli alanlarını yansıtmaktadır. 

Eğitim kurumlarında insan kaynakları yönetiminde de bir takım değerlendirme mekanizmalarının 

analiz edilmesi, sosyo-ekonomik süreçlerin dinamiklerinin hızlandırılması, izleme ve değerlendirmede 

karşılaşılan bazı zorluk ve engellerin ortadan kaldırılması vb. mevcut durumların tespiti analiz edilir.  

İşgücü piyasası, kendi içinde, bu piyasanın öznesi olan işverenler ve iş arayanlar arasında bir etkileşim 

alanıdır. Bu konuların her biri amaçlarına ulaşmak için çaba gösterir. İşverenler -profesyonel personel 

ve iş arayanlar-karlı işler elde etmek için. Herhangi bir modern toplumun sosyo-ekonomik refahı, 

önemli ölçüde işgücü piyasasının ve ajanlarının, özellikle de yüksek öğretim sisteminin gelişimine 

bağlıdır. Modern bir yenilikçi ekonominin rekabet edebilirlik düzeyi, önemli ölçüde profesyonellerin 

kalitesine, işbirliğine ve rekabet edebilirlik düzeyine bağlıdır. Azerbaycan ucuz emek, eğitim ve bilimden 

tasarruf ederek dünya ekonomisinde rekabetçi bir konum kazanamayacak ve bunu sürdüremeyecek. Bu 

nedenle Azerbaycan Cumhuriyeti'nde modern koşullarda eğitim teknolojilerinin radikal 

modernizasyonu, ulusal ekonominin tüm seviyelerinde temelden yeni bir yönetim sistemi yapısının 

kurulması, yükseköğretim sürecinin ulusal olduğu kadar sosyo-ekonomik kalkınma ile dengelenmesi, 

bölgesel ve sektörel Üniversite yönetimine ilişkin yeni yöntemlerin eğitim kurumu düzeyinde 

geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Azerbaycan'daki yüksek öğretim 

kurumlarının stratejik planlaması ve yönetimi için, bu üniversitelerin yönetimi ve stratejik planlaması 

için dengeli bir göstergeler sistemi modelinin geliştirilmesi ve uygulanması acil bir konudur. Ülkenin 

sosyo-ekonomik kalkınmasının stratejik yönlerinden biri de yükseköğretim potansiyelinin kullanılması 

olarak tanımlanabilir. Yüksek öğretimin gelişimini yönetmek için, ulusal, bölgesel ve sektörel 

düzeylerde ve ayrıca bireysel eğitim kurumları düzeyinde bir yükseköğretim kalite yönetimi sisteminin 

geliştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğine inanıyoruz. yeni standartlar ve kriterler. Bu 

sistemin etkin çalışabilmesi için etkin organizasyon ve uygulama mekanizmalarının belirlenmesi, 

kurulması ve uygulanması gerekmektedir. Kanaatimizce modern işgücü piyasasının önemli göstergeleri 

şunlardır: işgücünün kalitesi, sosyal ve mesleki hareketliliği; emek potansiyelinin verimli kullanımı; 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişme düzeyi; yükseköğretim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki 

etkileşimin etkinliği; istihdam altyapısı, işsizlik oranı, işverenler ve çalışanlar arasındaki medeni işbirliği 

vb. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları, Personel eğitimi, Eğitim yönetimi, İşgücü piyasası, Eğitim sistemi 
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Some Priorities of Human Resource Training and Human Resource Management System 

Development in Higher Education in Azerbaijan 

 

Abstract 

 

The article reflects the study of the institutional-sociological, methodological bases of staff training and 

human resource management in the higher education system of Azerbaijan and some priority areas of 

its development. It is also necessary to analyze a number of assessment mechanisms in human resource 

management in educational institutions, to accelerate the dynamics of socio-economic processes, as well 

as to eliminate some difficulties and obstaclesencountered in monitoring and evaluation, etc. 

identification of current situations is analyzed. 

 

Keywords: Human resources, Staff training, Education management, Labor market, Education system 
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Güney Kafkasya’nın Sürdürülebilir Kalkınmasını Engelleyen Önemli Bir Faktör Olarak 

Ermenistan’ın Resmî Devlet İdeolojisi Tsekhakron  

 

 

Kerimov Eyyub SEVDİM OĞLU1 

 

Öz 

 

Bilindiği üzere Ermeniler, Güney Kafkasya'da barışı, huzuru ve sürdürülebilir kalkınmayı her zaman 

engellemiş, çatışmalar, toprak iddiaları ve komşu toprakları işgal girişimleriyle ilerlemeyi engellemiştir. 

Halkımızın 44 günlük zafer savaşı sonucunda Türk dünyasını birleştirecek Zengazur koridorunun 

açılması ve bölgenin 3+3 formatında sürdürülebilir kalkınmasına yönelik yeni ufuklar şimdiden gerçeğe 

dönüşüyor. Ermeni halkının zihnine çocukluktan itibaren sokulan "Tsekh", Ermenistan'a ekonomik 

durgunluktan (ırkçılık, faşizm) çıkış fırsatı vaat eden bu konuların gerçekleşmesini engelledi. 

Bulgaristan'daki Ermeni diasporasının uzun süredir lideri olan Njde, ideolojisinin özünü ilk kez 1932'de 

Sofya merkezli Khrovk dergisinde yayınlanan "Tsekhakron olarak zaferin garantisi" başlıklı bir 

makalesinde tanımladı. Njde, Ermeni diasporasının yeni ideolojisinin, sadece Almanya'da değil, birçok 

Avrupa ülkesinde popülerlik kazanan Nazizm ideolojisine benzer olması gerektiğini sezgisel olarak 

anladı ve bundan olduğu gibi birçok hüküm aldı. Taşnak ideologları, seçtikleri kötü yolun "tutarlılığını" 

sağlamak için, Nazilerin "Aryanizm" teorisinin Ermeni ulusuna uygulanmasını önerdiler. Tsekhakron 

teorisi tüm Ermenileri üç "hassas kısma" ayırır: 1) tsexamard, 2) jokhovurd ve 3) takank. Njde'ye göre, 

tsexamard Ermeni ulusunun en iyi kısmıdır, asıl amaçları Ermenilerin Ermenistan'daki varlığını 

sürdürmektir. Ermeni halkının ideolojisinin taşıyıcıları ve aktarıcılarıdır, vatanlarının namusunu 

korumak için bilinçli bir şekilde savaşan ve fedakarlık yapanlardır. Jokhovurd, Ermenilerin kararsız ve 

değişken bir parçasıdır. Jokhovurd, günlük hayatlarını yaşayan kitlelerden etkilenir. Tsekhakron'un 

ideolojisinde "takank", istikrarsız, gurur duygusu olmayan, milli benlik bilincinden uzak, millete ve 

devlete karşı hiçbir yükümlülüğü olmayan, her zaman kendileri için talepte bulunan Ermenilerdir. 

Njde'ye göre, Tsexamard tutkuları Jokhovurları takip etmeli ve Takanları Ermeni ulusundan kovmalı. 

Tsekhakron teorisinin yaratıcısı Njde, kendisini bir tsekhamard yani Ermeni ulusal düşüncesinin 

taşıyıcısı olarak görmüş ve diğer Ermenilerin duygusal, ahlaki ve maddi ilişkiler açısından kendisine 

boyun eğmelerini istemiştir. Güney Kafkasya'da barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın tesisi ve Ermeni 

halkının geleceği, bu ideolojinin zihinlerinden silinme hızına bağlı olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, Tsexakron, Huzur, Barış, Tsexamard, Jokhovurd, Takank, 

Faşizm 

 

Tsekhakron, the Official State Ideology of Armenia, as an Important Factor Pressing South 

Caucasia’s Sustainable Development 

 

Abstract 

 

As it is known, Armenians have always hindered peace, tranquility and sustainable development in the 

South Caucasus, and have hindered progress by conflicts, territorial claims and attempts to occupy 

neighboring lands. The opening of the Zangazur corridor, which will unite the Turkic world as a result 
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of our people's 44-day victory war, and the new prospects for the sustainable development of the region 

in the 3 + 3 format are already becoming a reality. Tsexak, which was introduced into the minds of the 

Armenian people from childhood, was taken from the program of the German Nazi Party by Garegin 

Njde, who served fascism, with minor changes, and later raised to the level of official state ideology by 

the Armenian Diaspora and modern Armenian politicians. (racism, fascism) ideology. Njde, a long-time 

leader of the Armenian Diaspora in Bulgaria, first described the essence of his ideology in a 1932 article 

in the Sofia-based Khrovk magazine, "Tsekhakron as a guarantee of victory." Njde intuitively understood 

that the new ideology of the Armenian Diaspora should be similar to the ideology of Nazism, which was 

gaining popularity not only in Germany but also in a number of European countries, so he took many 

provisions from it as it was. In order to ensure the "consistency" of the infamous path they have chosen, 

Dashnak ideologues proposed the application of the Nazi theory of "Aryanism" to the Armenian nation. 

The Tsekhakron theory divides all Armenians into three "sensitive parts": 1) tsexamard, 2) jokhovurd 

and 3) takank. According to Njden, tsexamard is the best part of the Armenian nation, their main goal is 

to perpetuate the existence of Armenians in Armenia. They are the bearers and passers of the ideology 

of the Armenian people, they are the ones who consciously fight and sacrifice themselves to protect the 

honor of their homeland. In the sense of Njde, Jokhovurd is an indecisive and changing part of the 

Armenians. Jokhovurd is influenced by the masses who live their daily lives. In Tsekhakron's ideology, 

"takank" are Armenians who are unstable and do not have a sense of pride, far from national self-

consciousness, have no obligations to the nation and the state, but always demand for themselves. 

According to Njde, the Tsexamard-passions should follow the Jokhovurs and expel the Takans from the 

Armenian nation. Njde, the creator of the Tsekhakron theory, considered himself a tsekhamard, that is, 

the bearer of the Armenian national thought, and demanded that other Armenians submit to him in 

terms of emotional, moral, and material relations. The establishment of peace and sustainable 

development in the South Caucasus, as well as the future of the Armenian people themselves, will 

depend on the speed with which this ideology is erased from their minds. 

 

Keywords: Sustainable Development, Tsexakron, Tranquility, Peace, Tsexamard, Jokhovurd, Takank, 

Fascism 
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Econometric Relationship between Unemployment and Crime in Azerbaijan 

 

 

Khanim Hikmat GULIYEVA1 

 
 

Abstract 

 

This article examines the relationship between unemployment and crime in Azerbaijan and the impact 

of the number of unemployed on the number of offenders. As a topic the relationship between 

unemployment and crime, which has a socio-economic content in many countries around the world is 

relevant in Azerbaijan as well, because both economically developed and developing countries of the 

world have a socio-economic problem such as unemployment, and the level of impact of the causes of 

this problem should be investigated. Therefore, the need for the article is taken into account, and the 

article answers the following research question: "How much does the level of unemployment in 

Azerbaijan affect crime?" During the study, statistical indicators were calculated based on data reflecting 

the general situation of crime and unemployment. In this case, regression-correlation methods were 

used. The analysis used the country's official statistics on unemployment and crime for 1993-2019. 

Based on the analysis reflected in the article, it was determined that unemployment in Azerbaijan for 27 

years is a reason for criminals to commit these illegal acts. However, this is not a strong catalyst. Thus, 

according to the quantitative analysis unemployment is a factor in the criminalization of criminals in 

Azerbaijan between 1993 and 2019, but unemployment is not a strong reason for crime.  

 

Keywords: Analysis, Unemployment, Crime, Azerbaijan, Indicators  
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Otonom Duyusal Meridyen Tepki (ASMR) ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler 

Üzerine Bir İnceleme: İstanbul İli Örneği1 

 

 

Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ2, Ali KARPUZ3 

 

Öz  

 

Pazarlama amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetleri işletmeler açısından önemlidir. Kar zarar 

dengesi içinde sürdürülebilir bir ekonomik yapı için maliyetlerin işletmelere beklenen düzeyde geliri 

sağlaması gerekir. Aksi durumda hem işletme hem de işletmenin yer aldığı ülke ekonomisi için kayıplar 

oluşarak sürdürülebilir ekonomi hedeflerinden uzaklaşılacaktır. Bu kayıpların önüne geçmenin 

yollarından biri de işletmelerin hedef kitlelerini doğru analiz etmesidir. ASMR pazarlama 

uygulamalarında kullanılan olgulardan biridir. “Otonom duyusal meridyen tepki” olarak adlandırılan 

ASMR günümüzde oldukça popülerdir. Fizyolojik bir olgu olan ASMR kısaca, kafanın arka tarafından 

başlayarak vücuda yayılan bir ürperme hissi olarak açıklanabilir. İşitsel ve görsel başta olmak üzere 

farklı uyaranlar bu ürperme hissine yol açabilir. ASMR hissini yaşayan kişilerde görülen rahatlama 

ASMR içeriklerinin popüler olmasına yol açmıştır. Youtube başta olmak üzere birçok video paylaşım 

sitesi ve online sosyal platformda ASMR hissini yaratan içerikler üretilmekte ve paylaşılmaktadır. İlgi 

çekici ve rahatlatıcı yapısı ASMR’nin kullanıldığı alanların genişlemesine yol açmaktadır. Çalışmanın 

önemi ASMR hissini yaşayanların yapısına ilişkin bilgi sunmasıdır. Bu nedenle bu çalışmada ASMR’ ye 

demografik açıdan bir inceleme gerçekleştirilecektir. Çalışmanın amacı ASMR hissini kimlerin daha fazla 

deneyimlediğini tespit ederek, ASMR’ den pazarlama uygulamalarında yararlanmak isteyenlere hedef 

kitle belirlemelerinde yardımcı olmaktır. Bu çalışmada elde edilen veriler ile daha net ve amacına uygun 

hedef kitle belirlenimleri gerçekleştirilebilecektir. Bu amaçla bireylerin ASMR yaşama durumlarını 

araştıran bir anket uygulanmıştır. Demografik yapısının Türkiye’ deki çeşitliliği en iyi şekilde yansıttığı 

düşünüldüğünden araştırma evreni olarak İstanbul’ da yaşayan, 18 yaş üstü, ASMR hissini yaşayan 

bireyler tercih edilmiştir ve rastlantısal örneklem tekniği ile katılımcılara ulaşılmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS programı ile analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Çalışma sonucunda ASMR hissinin yaşanmasında 

demografik ölçütlere dayalı farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Otonom duyusal meridyen tepki, ASMR, Pazarlama, Demografik yapı 

 

An Examination on the Relations between Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) 

and Demographic Characteristics: The Case of Istanbul 

 

Abstract  

 

The costs of activities carried out for marketing purposes are important for businesses. For a sustainable 

economic structure within the profit and loss balance, the costs must provide the expected level of 

income to the enterprises. Otherwise, losses will occur for both the business and the economy of the 
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country where the business is located, and the sustainable economy targets will be avoided. One of the 

ways to prevent these losses is for businesses to analyze their target audiences correctly. ASMR is one 

of the phenomena used in marketing applications. ASMR, called the “autonomous sensory meridian 

response,” is very popular today. ASMR, which is a physiological phenomenon, can be briefly explained 

as a tingling sensation that starts from the back of the head and spreads throughout the body. Different 

stimuli, especially auditory and visual, can cause this tingling sensation. The relaxation seen in people 

experiencing the ASMR sensation has led to the popularity of ASMR contents. Content that creates the 

sensation of ASMR is produced and shared on many video sharing sites and online social platforms, 

especially Youtube. Its interesting and relaxing nature leads to the expansion of the areas where ASMR 

is used. The importance of the study is that it provides information about the structure of those who 

experience the sensation of ASMR. Therefore, in this study, a demographic analysis of ASMR will be 

carried out. The aim of the study is to help those who want to use ASMR in marketing applications in 

determining the target audience by determining who experiences the ASMR sensation more. With the 

data obtained in this study, it will be possible to determine the target audience more clearly and suitable 

for its purpose. For this purpose, a questionnaire investigating the ASMR experiencing status of 

individuals was applied. Since it is thought that the demographic structure reflects the diversity in 

Turkey in the best way, individuals living in Istanbul, over the age of 18 and experiencing the sensation 

of ASMR were preferred for the research universe, and the participants were reached with the random 

sampling technique. The obtained data were analyzed and reported with the SPSS programme. As a 

result of the study, it was revealed that there are differences based on demographic criteria in 

experiencing the sensation of ASMR.  

 

Keywords: Autonomous sensory meridian response, ASMR, Marketing, Demographic structure 
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Özel Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İncelenmesi 

 

 

Korhan MAVNACIOĞLU1 

 

Öz 

 

Halkla ilişkiler faaliyetleri, kurumların iş yapış biçimlerine doğrudan etki eden ve kurumların imajını 

oluşturan unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle hemen hemen tüm sektörlerde yer alan 

kurumlar halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Sektörden sektöre ve kurumdan kuruma 

değişmekle birlikte, halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel kullanım amacı hedef kitlelere ulaşmak ve hedef 

kitleler nezdinde kurum itibarını olumlu bir şekilde oluşturmaktadır. Her kurumun hedef kitlesi farklılık 

gösterdiği için kullanılan halkla ilişkiler araçları ve yöntemleri de farklılık gösterebilmektedir. Aynı 

şekilde hedef kitleye yönelik iletilen mesaj stratejileri de değişiklik göstermektedir. Sağlık 

kuruluşlarında da halkla ilişkiler faaliyetleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Sağlık sektörünün kendine 

has yapısı ve odağında insan sağlığı olması nedeniyle bu alanda gerçekleştirilen halkla ilişkiler 

faaliyetlerin amacı ve niteliği diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. Çalışma kapsamında 

hastanelerin halkla ilişkilere yönelik algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hastanelerin halkla ilişkiler 

birimlerinde çalışanların halkla ilişkiler alanındaki tecrübeleri ve yetkinlikleri ortaya konulmuştur.  

Çalışmada sağlık alanında gerçekleştirilen hakla ilişkiler faaliyetlerinin niteliği belirlenmiştir. 

Hastanelerin kriz iletişimi, medya ilişkileri, sosyal medya, ölçümleme, sosyal sorumluluk, sponsorluk, 

kurum içi halkla ilişkiler gibi faaliyetleri kullanma amaçları ve kullanma düzeyleri belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren hastanelerin halkla ilişkiler birimleri ya da halkla 

ilişkilerden sorumlu olan diğer birimleri ile yüz yüze görüşülerek anket formu uygulanmıştır.  Çalışma 

sonucunda sağlık kuruluşlarının halkla ilişkiler algısı ortaya konulmuş ve sağlık sektöründeki halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin diğer sektörlerdeki halkla ilişkiler faaliyetlerine göre ayrışan tarafları 

belirlenmiştir. Çalışmada özellikle sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler kullanım amaçlarının sektörel 

olarak bir standarda sahip olmadığı ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık İşletmeleri, Halkla İlişkiler, İletişim Stratejileri 

 

Examination of Public Relations Activities in Private Health Institutions 

 

Abstract 

 

Public relations activities include elements that directly affect the business manner and create the image 

of institutions. Hence, institutions in almost all sectors carry out public relations activities. It varies from 

sector to sector and from institution to institution and the main purpose of public relations activities is 

to reach target audiences and create a positive corporate reputation. Since the target audience of each 

institution differs, the public relations tools and methods are different. Likewise, the message strategies 

conveyed to the target audience also vary. Public relations activities are used extensively in health 

institutions. Due to the unique structure of the health sector and the focus on human health, the purpose 

and quality of public relations activities are different from other sectors in this field. Within the scope of 

the study, the perception of hospitals through the public relations was set forth. The experience and 

competencies of the employees in the public relations units of the hospitals were revealed. In the study, 
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the qualification of the public relations activities carried out in the field of health was determined. The 

purpose and level of use of activities such as crisis communication, media relations, social media, 

measurement, social responsibility, sponsorship, in-house public relations of hospitals were 

determined. Within the scope of the study, a questionnaire form was applied by interviewing the public 

relations units of the hospitals operating in Istanbul or other units responsible for public relations. As a 

result of the study, the public relations perception of health institutions was revealed and the different 

aspects of public relations activities in the health sector according to the public relations activities in 

other sectors were determined. In the study, it has been showed that the purpose of public relations use, 

especially in health institutions, does not have a sectoral standard. 

 

Keywords: Health Institutions, Public Relations, Communication Strategies 
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Sustainable Current Account Deficit: Turkey Practice 

 

 

Lokman KANTAR1, Tarana AZİMOVA2 

 

 

Abstract  

 

The sustainability of the current account deficit in Turkey was examined with the Johansen 

Cointegration test. The study covers the years of January 2013-December 2021 and monthly data were 

used. Eviews-9 package program was used for data analysis. The data were obtained from the CBRT 

(EDDS). In modeling the sustainability of the current account deficit, Export is used as the dependent 

variable and Import variable is used as the independent variable. In order to determine sustainability, 

first of all, the long-term relationship between these two variables was examined. However, according 

to the Johansen cointegration result, no long-term relationship was found between these two variables. 

Then, the short-term relationship was examined with the VAR-based Granger causality method. As a 

result of the Granger causality relationship, a two-way causality relationship was determined from the 

Export variable to the Import variable and from the Import variable to the Export variable. When 

impulse-response shocks are examined, when a unit shock is applied to the import variable, its effect on 

the export variable lasts until the end of the 4th month and then disappears. Again, when a unit shock is 

applied to the export variable, this effect lasts until the end of the 8th month and then disappears. 

According to the variance decomposition results, 94% of the variance of the export variable is explained 

by itself and 6% is explained by the import variable. On the other hand, 55% of the import variable is 

explained by itself and 45% is explained by the export variable. The current account deficit is the 

situation where imports are more than exports, and for this to be sustainable, it must be co-integrated 

in the long run. According to the findings of the study, it could not be concluded that the current account 

deficit in Turkey is sustainable. Sustaining the current account deficit is important in terms of foreign 

trade balance, and if the current account deficit cannot be sustained, this deficit will be financed by 

public borrowing, which will cause budget deficits. In order to close the budget deficits, borrowing will 

be used again and the interest burden of the economy will increase. For this reason, the sustainability 

of the current account deficit is very important for the economies of the countries. 

 

Keywords: Sustainability, Current Account Deficit, Cointegration, Granger Causality 

 

Sürdürülebilir Cari İşlemler Açığı: Türkiye Uygulaması 

 

Öz  

 

Türkiye’de cari işlemler açığının sürdürülebilirliği Johansen Eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. 

Çalışma Ocak 2013- Aralık 2021 yılını kapsamakta olup aylık veriler kullanılmıştır. Verilerin analizi 

Eviews-9 paket programı kullanılmıştır. Veriler TCMB (EVDS)’den elde edilmiştir. Cari işlemler açığının 

sürdürülebilirliğinin modellenmesinde bağımlı değişken olarak İhracat (Export), bağımsız değişken 

olarak İthalat (Import) değişkeni kullanılmıştır. Sürdürülebilirliğin tespit edilmesi için önce bu iki 

değişken arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Ancak Johansen eşbütünleşme sonucuna göre bu 

iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. Daha sonra kısa dönemli ilişki için VAR 
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temelli Granger nedensellik ilişkisine bakılmıştır. Granger nedensellik ilişkisi sonucunda İhracat 

değişkeninden İthalat değişkenine ve İthalat değişkeninden de İhracat değişkenine iki yönlü nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir. Etki-tepki şokları incelendiğinde ithalat değişkenine bir birim şok 

uygulandığında ihracat değişkenine etkisi 4. Ayın sonuna kadar sürmekte ve daha sonra yok olmaktadır. 

Yine ihracat değişkenine bir birim şok uygulandığında ise bu etki 8. Ayın sonuna kadar sürmekte ve daha 

sonra yok olmaktadır. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre ise ihracat değişkeninin varyansının %94’ü 

kendisi %6’lık kısmı ise ithalat değişkeni tarafından açıklanmaktadır. İthalat değişkeninin ise %55’i 

kendi tarafından %45’i ise ihracat değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Cari işlemler açığı diye 

nitelendirilen durum ithalatın ihracattan fazla olması durumu olup bu durumun sürdürülebilir olması 

için uzun dönemde eş bütünleşik olması gerekmektedir. Çalışma bulgularına göre Türkiye’de cari 

işlemler açığının sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılamamıştır. Cari işlemler açığının 

sürdürülebilmesi dış ticaret dengesi açısından önemli olup eğer cari işlemler açığı sürdürülemez ise bu 

açık kamu tarafından borçlanılarak finanse edileceği için bütçe açıklarına neden olacaktır. Bütçe 

açıklarının kapatılması için ise yine borçlanma yoluna gidilecek ve ekonominin faiz yükü artacaktır. Bu 

nedenle ülke ekonomileri için cari işlemler açığının sürdürülebilir olması oldukça önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Cari İşlemler Açığı, Eşbütünleşme, Granger Nedensellik 
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Kosova’da Ekonomik Yenilik ve Çeşitlendirme Stratejileri 

 

 

Luan VARDARI1 

 

Öz  

 

Ekonomik çeşitlendirme ve inovasyon, gelişmekte olan ülkeler için bir zorunluluk olmaya devam 

etmektedir. Ekonomik çeşintlendirme gelişmekte olan ülkeler icin yapısal dönüşüm ve hedeflere ulaşma 

anlamında geliştirilmesi ve önemsenmesi gereken bir süreçtir. Kosova gibi küçük ekonomiye sahip 

ülkeler, çeşitlendirme yolu ile ekonomik katma değerlerini yükseltebilir ve bu da hem iş gücüne hem de 

ekonomik kalkınmaya katkı sağlar. Kosova icin ekonomik çeşitlendirme, ülkenin daha çeşitli üretim ve 

ticaret yapısına geçerek ekonomik kalkınma sağlayan bir unsurdur. Bağımsızlıktan sonra, Kosova 

ekonomisi bölgesinde en çok büyüyen ekonomilerden biri haline gelmiştir, bunda en büyük etki genç 

nüfusunun olması, sadeleştirilmiş vergi sistemi ve yatırım yapma kolaylığının olmasıdır. Ancak, 

Kosovanın dünya ülkeleri tarafından tanınmaması, yatırım potansiyeline en büyük engel olarak 

gösterilmektedir. Yeterli olmayan yatırımlar Kosova ekonomisinde hem ekonomik çeşitlendirmede hem 

de finansal kaynağın erişiminde zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorlukların aşılması için yapılması 

gerekenler bulunmaktadır. Bunlar; uygun teşvik çerçevelerinin sağlanması, ticaret maliyetlerini 

düşürmeyi hedefleyen yatırımlar ve politika reformları; yatIrım desteği alabilmek için etkili ve uygun 

politikalar geliştirilmesi; kaynakların yeni faaliyetlere ayarlanması ve yeniden tahsisi olarak 

sıralanabilir. Çalışmanın temel amacı, Kosova’nın ekonomik potansiyelini, yatırımcıları çekmek için ne 

kadar kullandığını belirlemek, bu potansiyeli büyütmek için ekonomik çesitlendirmeye ve inovasyona 

ne kadar yatırım yaptığını ve finansal erişim konusundaki zorluklarını ortaya çıkarmaktır.  

  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Çeşitlilik, Yenilik, Finans, Strateji, Kosova 

 

Economic Innovation and Diversification Strategies in Kosovo 

 

Abstract 

 

Economic diversification and innovation remain a must for developing countries. Economic 

diversification is a process that should be developed and considered important for developing countries 

in terms of structural transformation and reaching targets. Countries with small economies such as 

Kosovo can increase their economic added value through diversification, which contributes to both 

workforce and economic development. Economic diversification for the country of Kosovo is an element 

that ensures economic development by moving to a more diverse production and trade structure of the 

country. After independence, the economy of Kosovo has become one of the fastest-growing economies 

in its region, mainly due to its young population, simplified tax system, and investment ease. However, 

the fact that Kosovo is not recognized by countries of the world is shown as the biggest obstacle to its 

investment potential. Insufficient investments affect the economy of Kosovo to face a struggle in both 

economic diversification and access to financial resources. There are things that need to surpass these 

obstacles, such as providing appropriate incentive frameworks; investments, and policy reforms, aimed 

at reducing trade costs; developing effective and appropriate policies to receive investment support; the 

                                                           
1 Asst. Prof. Dr., University of Prizren “UKSHIN HOTI”, Faculty of Economics, luan.vardari@uni-prizren.com 

ORCID: 0000-0003-3212-5783 

mailto:luan.vardari@uni-prizren.com


159 

 

adjustment and reallocation of resources to new activities. The main purpose of the study is to 

determine how much Kosovo uses its economic potential to attract investors, how much it invests in 

economic diversification and innovation to grow the potential, as well as to reveal the difficulties in 

financial access. 

 

Keywords: Economic Diversity, Innovation, Finance, Strategy, Kosovo 
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Yenilikçi Ekonominin Geliştirilmesinde Mevcut Sorunlar ve Çözümleri 

 

 

Mahmudova Lale FAGAİL KIZI1 

 

Öz 

 

Modern zamanlarda ulusal ekonominin sürdürülebilir gelişimi büyük ölçüde yeniliklerin kullanım 

düzeyine bağlıdır. Ülke ekonomisini geliştirmenin yenilikçi yolu, sosyo-ekonomik alandaki tüm 

değişikliklerin temelidir. Yeni bir ekonominin oluşumu, üretim alanında köklü değişiklikler 

gerçekleştirmenin yanı sıra, sosyal çevrede değişikliklere, insan yaşamının gelişmesine, çevre 

üzerindeki insan kaynaklı etkilerin en aza indirilmesine ve ekonominin tüm sektörlerinin gelişimini 

teşvik etmeyi sağlar. Günümüzde yenilikçi süreçler ve bunların toplumun ekonomik yaşamındaki geniş 

ölçekli uygulamaları giderek önem kazanmaktadır. İnovasyon, ekonomik büyümenin temel 

faktörlerinden biridir. Bu, ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmaya ve ekonomik sistemlerin 

işleyişini güçlendirmeye yardımcı olur. İnovasyonun küresel ekonomideki ağırlığı ve etkisi sürekli 

artıyor. Son yıllarda inovasyon, ulusal ekonomilerin genişleme yeteneğinde önemli bir faktör haline 

geldi. Bu nedenle odak noktası, yenilikçi faaliyetler için uygun koşulların yaratılması, teşvik edilmesi ve 

desteklenmesidir. Bu açıdan bakıldığında, acil bilimsel ve pratik sorun, yenilikçi bir ekonominin 

gelişmesini sağlamaktır. Bu yüzden ekonominin yenilikçi gelişiminin özellikleri ve yasalarının yanı sıra 

ülke ekonomisinin yenilikçi doğasının oluşumuyla ilgili ekonomik politika sorunlarının incelenmesi son 

derece önemlidir. Yenilikçi ekonominin gelişiminde mevcut sorunları ve çözümlerini incelemektir. Bu 

amaca uygun olarak aşağıdaki ana görevler belirlenmiştir: 

 Ulusal ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamada yenilikçi ekonominin rolünü 

incelemek, 

 Yenilikçi ekonominin geliştirilmesi alanında devlet önlemleri sisteminin güçlendirilmesine 

yönelik talimatları incelemek, 

 Ekonominin yenilikçi doğasının oluşum sürecini hızlandıran ekonomi politikasının yönlerini 

belirlemek, 

 Yenilikçi ekonomide teknoparkların rolünü değerlendirmek, 

 Teknoparkların geliştirilmesi alanında devlet önlemlerinin ana yönlerini belirlemek, 

 Yenilikçi bir ekonominin geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, vb. 

Araştırma metodolojisi soyutlama, mantıksal yaklaşım, genelleme, gruplama, sistematik ve faktör 

analizinden oluşur. Araştırmanın sonuçları: yenilikçi ekonominin gelişim yönleri belirlenmiş, devletin 

bu alandaki rolü araştırılmıştır. Yenilikçi ekonominin gelişmesinde teknoparkların rolü değerlendirildi 

ve bunları geliştirmenin yolları belirlendi. Yenilikçi bir ekonominin gelişimi ile bağlantılı olarak öneriler 

yapıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yenilikçi ekonomi, Teknopark, Finansman, Yönetim, Vergi, Bütçe 
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Existing Problems in the Field of Innovative Development and Ways to Solve Them 

 

Abstract 

 

The sustainable development of the national economy in modern times largely depends on the level of 

use of innovations. The innovative way of development of the country's economy underlies all changes 

in the socio-economic sphere. The formation of a new economy, in addition to carrying out fundamental 

changes in the sphere of production, also contributes to changing the social environment, developing 

human life, minimizing the anthropogenic impact on the environment and stimulating the development 

of all industries. Today, innovative processes and their large-scale application in the economic life of 

society are becoming increasingly important. Innovation is one of the key drivers of economic growth. 

This helps to increase the competitiveness of the national economy and strengthen the functioning of 

economic systems. The weight and influence of innovations in the global economy is constantly growing. 

In recent decades, innovation has become an important factor in the growth and competitiveness of 

national economies. Therefore, the focus is on creating, stimulating and supporting an enabling 

environment for innovation. In this regard, an urgent scientific and practical problem is to ensure the 

development of an innovative economy. Therefore, the problems of economic policy related to the study 

of the features and patterns of innovative development of the economy, as well as the formation of the 

innovative nature of the country's economy, are extremely relevant. The purpose of the study: to study 

the existing problems in the development of an innovative economy and ways to solve them. In 

accordance with this goal, the following main tasks are set: 

 to study the role of the innovative economy in ensuring the sustainable development of the 

national economy, 

 to study the directions of strengthening the system of state measures in the field of development 

of the innovative economy, 

 determine the directions of economic policy that accelerate the process of formation of the 

innovative nature of the economy, 

 evaluate the role of technology parks in the innovation economy, 

 to determine the main directions of state measures in the field of development of technology 

parks, 

 give recommendations on the development of an innovative economy, etc. 

Research methodology: consists of abstraction, logical approach, generalization, grouping, systematic 

and factor analysis. Results of the study: directions for the development of an innovative economy were 

identified, the role of the state in this area was studied. The role of technoparks in the development of 

an innovative economy is assessed and the ways of their development are determined. 

Recommendations for the development of an innovative economy are given. 

 

Keywords: Innovation, Economics, Technology park, Financing, Management, Tax, Budget 
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Role of Women in the Promotion of Moringa Oleifera L. Cultivation in the Face of 

Malnutrition and Improvement of the Rural Economy in Niger 

 

 

Maman Bawa SAKINA1, Moussa SOULE2 

 

 

Abstract  

 

Moringa oleifera (Moringaceae) provides many services to the humanity. However, few studies tried to 

determine its services rendered to the women particularly in West Africa West like Niger which is often 

faced with food insecurity challenges, resulting from periods of drought or locust infestations and high 

levels of malnutrition affecting, vulnerable groups, particularly children, pregnant and lactating women. 

Thus, this study tries to determine the role of women in cultivating and prompting Moringa oleifera for 

national food security purpose in Niger. In Niger, Moringa oleifera is very important in the diet of the 

population and is the subject of large-scale production and a flourishing trade for the farmers. In the 

production zones, Moringa oleifera plays an important role in the production system, and its cultivation 

is spreading. In view of the possibilities for preventing malnutrition, this has allowed the introduction 

and use of certain plants such as Moringa oleifera, a tree that originated in India and constitutes a new 

food and economic resource. The aim is to encourage rural women to grow moringa at the local level 

and to produce it at the national level. In this context, a system to promote moringa cultivation by rural 

women has been put in place to address malnutrition and improve the livelihoods of rural populations. 

This involves setting up Moringa oleifera nurseries that will be planted in each household in areas 

vulnerable to malnutrition, monitoring and evaluating the production rate. This will improve in one case 

the nutritional status by consumption but, in another one the promotion of women in the rural economy. 
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Sanayi İşletmelerinde Emeğin Organizasyonunu ve Emeğin Ücretini İyileştirmenin 

Yolları 

 

 

Məmmədova Elnare SHAMSI KIZI1 

                                                                 

Öz 

 

İşletmedeki çalışma ilişkilerinin esnek ve dengeli düzenlenmesi, işletmenin kolektif ve daha başarılı 

çalışmasının birliğini sağlar. Ayrıca işletmede çalışanların bireysel niteliklere, verimli çalışmaya teşvik 

edilmesi ve ücret sisteminin iyileştirilmesi, sanayi işletmesi kadrosunun potansiyelini kullanma 

verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Önemli koşullardan biri de sanayi işletmelerinde 

ücretlerin farklılaştırılması ve işgücü motivasyonunun önemli bir faktör olarak dikkate alınmasıdır. Bu 

açıdan bakıldığında her işletmede maaş sisteminin işletme personelinin motivasyonuna uygun olarak 

oluşturulması daha yüksek verim verme potansiyeline sahiptir. Unutulmamalıdır ki, kişinin kendisine 

birtakım maddi nimetler ve hizmetler sağlaması gerekir. İnsanın ihtiyaç duyduğu tüm nimetler iki gruba 

ayrılabilir: Birinci grup, insan emeğiyle yaratılmayan ve insan ihtiyaçları için gerekli olan doğal nimetleri 

içerir. İkinci grup, insan emeği ve etkisi için gerekli olan nimetler grubunu içerir. Buradaki temel amaç, 

nimeti kişinin beğenisine göre şekillendirmek ve arttırmaktır. Yukarıdaki gerekliliklere ek olarak, 

işletme personelinin oluşumu ile bağlantılı olarak aşağıdaki altı ana alanda hareket etmesi ve uygun 

önlemlerin geliştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. İşletmede emeğin organizasyonu ile ilgili temel 

konulardan biri, personel sayısının ve kompozisyonunun doğru belirlenmesidir. Bu amaçla işletmenin 

çalışan sayısı, çalışan sayısı kullanılmaktadır. Araştırmanın sonuçları: Bütün bunlar gelecekte ülkemizde 

nüfusun normal yeniden üretim sürecinin yürütülmesine ve Azerbaycan devletinin bu alandaki ulusal 

çıkarlarının ve güvenliğinin korunmasına yardımcı olacaktır. Mevcut demografik ortam, iş adamlarının 

yeni istihdam yaratma, istihdam sorununu çözme, iç pazarın korunmasına olan ilgisini önemli ölçüde 

artırmakta ve üretim faaliyetlerini genişletmeye teşvik etmektedir. Bu sorunlar, sırayla, üretici güçlerin 

etkin bir şekilde konuşlandırılmasına bağlıdır. 
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Ways to Improve the Organization of Labor and Wages of Labor in Industrial Enterprises 

 

Abstract 

 

The flexible and balanced arrangement of labor relations in the enterprise ensures the unity of the 

collective and more successful operation of the enterprise. In addition, encouraging the individual 

qualifications and productive work of the employees in the enterprise and improving the wage system 

have a positive effect on the efficiency of using the potential of the industrial enterprise staff. One of the 

important conditions is the differentiation of wages in industrial enterprises and the consideration of 

labor motivation as an important factor. From this point of view, the creation of the salary system in 

every business in accordance with the motivation of the business personnel has the potential to give 

higher efficiency. It should not be forgotten that a person must provide himself with some material 

blessings and services. All the blessings that man needs can be divided into two groups: The first group 
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includes natural blessings that are not created by human labor and are necessary for human needs. The 

second group includes the group of blessings necessary for human labor and influence. The main 

purpose here is to shape and increase blessings according to one's liking. In addition to the above 

requirements, it should be noted that in connection with the formation of the operating personnel, it is 

necessary to act in the following six main areas and develop appropriate measures. One of the main 

issues related to the organization of labor in the enterprise is the correct determination of the number 

and composition of personnel. For this purpose, the number of employees of the enterprise is used. The 

results of the research: All this will help to carry out the normal process of population reproduction in 

our country in the future and to protect the national interests and security of the Azerbaijani state in 

this area. The current demographic environment significantly increases the interest of businessmen in 

creating new jobs, solving the employment problem, protecting the internal market and encouraging 

them to expand their production activities. These problems, in turn, depend on the effective deployment 

of productive forces. 

 

Keywords: Business Relations, Financial Benefits, Security, Enterprise, Personnel 
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Sanayi İşletmelerinin Gelişiminde Yenilikçi Kümelerin Rolü 

                                                    

 

Mammadova Esmira HAMLET1 

 

Öz 

 

Yenilik kümelerine ve ağlarına olan akademik ilgi, son yıllarda büyük bir iş akışı yarattı. Kümeler ve 

inovasyon kümeleri veya ağları kavramlarını tanımlamaya ek olarak, literatürdeki ana tema, farklı 

coğrafi bölgelerde inovasyon faaliyetlerinin ortaya çıkışı, yapılandırılması ve gelişiminin altında yatan 

mantığın analizi ile ilgilidir. Ancak, yapılan büyük çabalara rağmen, bilim adamları arasında, özellikle 

inovasyon kümesinin mekansal / coğrafi sınırları ile ilgili olarak, çeşitli kavramsal ve analitik kilit 

konularda ve ayrıca katılımcıların etkileşiminin doğası ve yoğunluğu konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Kalıcı "disiplin ayrımı", sosyal bilimlerin farklı ama tamamlayıcı bakış açılarından çıkarılabilecek en 

değerli ve benzer fikirlerin bütünleşmesini engellediği için, bütün resim de bulanık. Makale, literatürün 

en dikkate değer bölümlerinin eleştirel bir incelemesini sunar ve yenilikçi veya yaratıcı alanlarda 

kümelenme ve ağ oluşturma fenomenlerini analitik olarak daha iyi desteklemek için birkaç olası yol 

önerir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilik Kümesi, Kümenin yenilik derecesi, Yenilik sistemi, Yenilik kümesinin 

özellikleri, Bölge, Teşvik 

 

The Role of Innovative Clusters in the Development of Industrial Businesses 

 

Abstract 

 

He academic interest in innovation clusters and networks has given rise to a vast stream of works in 

recent years. Besides defining the notions of clusters and innovation clusters or networks, a core topic 

within the literature relates to the analysis of the logics underlying the emergence, the structuring and 

the evolution of innovative activities within various geographic areas. But despite the large amount of 

efforts deployed, there are no consensual views amongst academics on various conceptual and 

analytical key issues, especially as regarding the spatial/geographical boundaries of an innovation 

cluster and the nature and intensity of the actors interaction that characterize it. The whole picture is 

also blurred as a persistent “disciplinary segregation” prevent from integrating the most valuable and 

converging insights that could be drawn from various yet complementary social sciences perspectives. 

The paper offers a critical survey of the most visible pieces of the literature and suggests some possible 

pathways for a better analytical grounding of clustering and networking phenomena within innovative 

or creative fields. 

 

Keywords: Innovation cluster, The Degree of innovation of the cluster, Innovation system, Features of 

the innovation cluster, Region, Stimulation 
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Sürdürülebilir Kalkınmada İnovasyonun Rolü 

                                                                                

 

Mammadova LAMAN AYDIN1 

                                                             

Öz 

 

Bildiğimiz gibi, birçok ülkede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ulaşım, enerji, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin geliştirilmesi, altyapıya yatırım yapılması gerekiyor. Bu bakımdan, bildiğimiz gibi, 

tükenmez doğal kaynak yok denecek kadar azdır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınmanın uzun ömürlü 

olması için tükenen doğal kaynakların tükenmez doğal kaynaklara dönüştürülmesine yönelik adımlar 

atılmalıdır. Örneğin, alternatif bir enerji kaynağı. Hidroelektrik santrali, rüzgar santrali vb. Enerji 

kaynakları tükenmez bir enerji kaynağı olmasına rağmen maliyetli alanlardır. Güneş enerjisi santrali 

daha ucuz ve ekonomik olarak daha verimli bir enerji kaynağı olduğundan, ülkenin ekonomik 

kalkınmasındaki rolünde görülebilir. Ana gelir kaynağı olan sanayinin sürdürülebilir gelişimi, herkesin 

yaşam standartlarında hızlı ve sürdürülebilir bir artışa olanak tanır ve çevreye duyarlı sanayileşme için 

teknolojik bir çözüm sunar. Teknolojik ilerleme, kaynak ve enerji kullanımının verimliliğinin artırılması 

gibi çevresel hedeflere ulaşma çabalarının temelini oluşturur. Teknoloji ve yenilik olmadan sanayileşme, 

sanayileşme olmadan kalkınma olmaz. Herhangi bir ekonomik varlığın faaliyetinin yönetimi, amacının 

tanımı ile başlar. Bilimsel ve teknik çözümlerin uygulanmasında farklı organizasyon biçimlerine sahip 

firmalar oluşturulur. Buradaki temel amaç, yeniliklerin uygulanmasını hızlandıracak güçlü bir 

entelektüel, finansal ve teknik potansiyele sahip olmaktır. Uygulama firmaları ayrıca yenilik sürecinin 

gelişimini etkiler ve esas olarak yeni oluşturulan ve kullanılmayan patentli teknolojilerin üretimde 

uygulanmasında uzmanlaşır. Bu firmalar aynı zamanda bireysel mucitler tarafından geliştirilen gelecek 

vaat eden icatlar için piyasayı yönlendirir. Buluşlarını endüstriyel düzeye taşıyor ve sonunda lisans 

satıyor. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Entelektüel, Finansal, Buluş 

 

Possible Role of Innovation in Rise 

 

Abstract  

 

As we know, the development of transport, energy, information and communication technologies, 

investment in infrastructure are necessary to achieve sustainable development in many countries. In 

this regard, as we know, there is almost no inexhaustible natural resources. In this regard, steps must 

be taken to turn depleted natural resources into inexhaustible natural resources for the longevity of 

sustainable development. For example, an alternative energy source. Hydroelectric power station, wind 

power stations, etc. Although energy sources are an inexhaustible source of energy, they are costly areas. 

As a solar power plant is a cheaper and more economically efficient source of energy, it can be seen in 

its role in the economic development of the country. Sustainable industrial development, as a major 

source of income, allows for a rapid and sustainable increase in the living standards of everyone and 

provides a technological solution for environmentally safe industrialization. Technological progress 

forms the basis of efforts to achieve environmental goals, such as increasing the efficiency of resource 
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and energy use. Without technology and innovation, industrialization cannot take place, and without 

industrialization, there can be no development. Management of the activity of any economic entity 

begins with the definition of its purpose. Firms with different organizational forms are created in the 

implementation of scientific and technical solutions. The main goal here is to have a strong intellectual, 

financial and technical potential, which will accelerate the implementation of innovations. Application 

firms also influence the development of the innovation process and specialize mainly in the application 

of newly created and unused patented technologies in production. These firms also drive the market for 

promising inventions developed by individual inventors. He brings his inventions to the industrial level 

and finally sells licenses. 

 

Keywords: Innovation, Intellectual, Financial, Invention 
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Sürdürülebilir Kalkınma Faktörü Olarak İşletmede İnsan Sermayesi 

 

                                                                                      

Mammadova Sakhavat TOFİG1 

                                                                      

Öz 

 

Modern zamanlarda, her işletmenin faaliyetlerinin belirlenmesinde mükemmel bir iş planı önemlidir. 

Herhangi bir girişimci, uzmanların yardımıyla böyle bir iş planına sahip olabilir. Hedeflerinize ulaşmak 

için mükemmel bir iş planına sahip olmak yeterli mi? Tabii ki değil. Asıl mesele, iş planının uygulanma 

yönünü doğru belirlemektir. Peki nereden başlamalı ve iş planının uygulanmasında hangi süreçler daha 

önemli bir rol oynayabilir? Bir iş planının uygulanmasında ilk adım, yürütülecek faaliyetler için bir 

çalışma grubu belirlemek ve faaliyetlerini planlamak, organize etmek, motive etmek ve izlemek için bir 

sistem kurmaktır. Çalışma grubu ağırlıklı olarak uzmanlardan oluşmalı ve mali kaynakların bir kısmı 

çalışma grubunun iyileştirilmesine yönlendirilmelidir. Kanaatimizce, yürütülen fonksiyonların 

tutarlılığı, koordinasyon, iş planı yönetiminin yönergelerinin doğru tanımlanması, ulaşılacak sonuçların 

etkinliğini belirleyen ana faktörler olarak kabul edilebilir. İş planı yönetimi, işletmenin kullanabileceği 

kaynakların karşılıklı koordinasyonunun sağlanması ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesi ve 

yönlendirilmesi anlamına gelir. Faaliyetlerin bir iş planına dayalı olarak düzenlenmesi, finansal 

kaynakların rasyonel kullanımı, insan kaynaklarının işin doğasına uygun olarak değerlendirilmesi, 

yenilikçi teknik ve teknolojik yeteneklerin uygulanması, dış ve iç risk faktörlerinin sık değişmesinden 

kaynaklanan risk faktörlerine hızlı yanıt verilmesi çevre ve beceri gerektirir. Bu bağlamda beşeri 

sermayenin oluşumu ve etkin kullanım alanlarının belirlenmesi her zaman ilgi odağında olmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsan sermayesi, İş planı, İşletme, Risk, Uzman, Yönetici 

 

Human Capital in Business as a Sustainable Development Factor 

 

Abstract 

 

In modern times, a perfect business plan is important in determining the activities of each enterprise. 

Any entrepreneur can have such a business plan with the help of experts. Is it enough to have a perfect 

business plan to achieve your goals? Of course not. The main issue is to correctly determine the direction 

of implementation of the business plan. So where to start and what processes can play a more important 

role in the implementation of the business plan? The first step in implementing a business plan is to 

identify a working group for the activities to be carried out and to establish a system for planning, 

organizing, motivating and monitoring their activities. The working group should consist mainly of 

specialists and part of the financial resources should be directed to the improvement of the working 

group. In our opinion, the consistency of the functions performed, coordination, correct definition of the 

directions of business plan management can be considered as the main factors determining the 

effectiveness of the results to be achieved. Business plan management means establishing mutual 

coordination of resources available to the enterprise and assessing and directing potential 

opportunities. Organization of activities based on a business plan, rational use of financial resources, 

assessment of human resources in accordance with the nature of the business, application of innovative 

technical and technological capabilities, rapid response to risk factors arising from frequent changes in 
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the external and internal environment and requires skill. In this regard, the formation of human capital 

and the identification of areas for its effective use should always be in the center of attention. 

 

Keywords: Human capital, Business plan, Business, Risk, Specialist, Manager 
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Doğal Kaynakların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi 

 

 

Mammadova SHAFİGA SAFAR1 

 

Öz 

 

Doğal kaynaklar, özellikle mineraller, arazi kaynakları da dahil olmak üzere ülkenin devredilemez bir 

zenginliği olarak kabul edilir. Onların varlığı ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Bu aynı zamanda ülkenin güvenlik düzeyini ve sürdürülebilir kalkınmasını etkileyen 

faktörlerden biridir. Doğal kaynak güvenliği, ülke ekonomisinin gelişme potansiyelini ve yönünü 

belirleyen ve harekete geçiren temel ekonomik faktörlerden biridir. Çalışmanın temel amacı, kaynak 

bolluğunun ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini incelemektir. Kaynak bolluğu kavramının 

kullanılması, büyük ölçüde ekonominin bu kaynakları gerekli verimlilikle işleyememesinden 

kaynaklanmaktadır ve sonuç olarak hammadde şeklinde ihracatı uygun kabul edilmektedir. Kaynakların 

satışından elde edilen ihracat gelirleri, nüfusun refahını önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biridir. Bir 

ülke için kaynakların bolluğu, mevcut kurumların ve ekonomi politikasının düzeyine bağlı olarak olumlu 

veya olumsuz sonuçlara yol açabilir. Doğal kaynaklardan elde edilen gelirler, ekonomik gelişme 

dönemine bağlı olarak dalgalanabilir. Uzun vadede, kaynak "patlaması" - kaynakların yükselişi ve 

düşüşü - birbirini dengeleyecek, ancak kaynak sektöründeki uzun vadeli büyüme oranı çok yüksek 

olmayacak. Sonuç olarak, ekonomi bir hammadde durgunluğu veya durgunluğu ile karşı karşıya 

kalacaktır. Kaynak açısından zengin bir ülkenin, diğer gelişmekte olan ekonomiler gibi, altyapı 

kalitesinin iyileştirilmesi, kaynak dışı, bilim sektörlerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve rekabetçi bir 

ekonomi yaratılması, insan sermayesine yatırım yapılması, yatırımın teşvik edilmesi ve yatırımın 

iyileştirilmesi dahil olmak üzere yeniden yapılanmaya ve reforma ihtiyacı vardır. Strateji, bilimsel ve 

teknik ilerleme, yüksek bilgi, serbest ticaret vb. tedbirlerle sürdürülebilir ekonomik büyüme 

sağlayabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğal Kaynaklar, Kaynak Bolluğu, Hammadde Durgunluğu, Ekonomik Kalkınma 

 

The Impact of Natural Resources on Economic Development 

 

Abstract 

 

Natural resources, especially minerals, are considered an inalienable wealth of the country, including 

land resources. Their presence has a significant impact on the socio-economic development of the 

country. This is also one of the factors affecting the security level and sustainable development of the 

country. Natural resource security is one of the main economic factors that determine and mobilize the 

development potential and direction of the country's economy. The main purpose of the study is to 

examine the effect of resource abundance on economic development. The use of the resource abundance 

concept is largely due to the economy's inability to process these resources with the required efficiency, 

and as a result, their export in the form of raw materials is considered appropriate. Export revenues 

from the sale of resources are one of the factors that significantly affect the welfare of the population. 

The abundance of resources for a country can have positive or negative consequences, depending on the 

level of existing institutions and economic policy. Revenues from natural resources may fluctuate 
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depending on the period of economic development. In the long run, the resource "boom" - the rise and 

fall of resources - will balance each other, but the long-term growth rate in the resource sector will not 

be very high. As a result, the economy will face a raw material stagnation or recession. A resource-rich 

country, like other developing economies, needs restructuring and reform, including improving the 

quality of infrastructure, developing non-resource, science sectors, creating an innovative and 

competitive economy, investing in human capital, promoting investment and improving investment 

strategy, scientific and technical progress, higher knowledge, free trade, etc. measures can achieve 

sustainable economic growth. 

 

Keywords: Natural Resources, Resource Abundance, Raw Material Stagnation, Economic Development 
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Arnavut İsyanlarının Osmanlı Basınına Yansımaları: Sürdürülen Basın Politikaları 

 

 

Mehmet Ali KARAMAN1, Sibel AKOVA2 

 

Öz 

 

Dünya tarihine bir mücadele bölgesi olarak kayıtlanan Balkan coğrafyası, uhdesinde barındırdığı 

birbirlerinden farklı etnik grupların varlığı ile inanç ve mezhep çatışmalarının beşiği olarak 

addedilmiştir. Tarihin hemen her döneminde, dış güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme 

ve etkileri neticesinde çatışma alanı olarak anılan Balkan toprakları, çok dilli, çok dinli, çok etnili ve çok 

kültürlü milletlerin varlığı ile bir mücadele arenası olarak gündem oluşturmaktadır. Çokkültürlülüğün 

ve kültürlerarası iletişim olgularının gözlem sahası olarak nitelendirilebilen Balkanlar, birlikte yaşam 

kültürünü etüt etmiş, farklı etnik kökenlere mensup birey ve grupların milli bilinçlerinin uyanması 

neticesinde, bağımsızlık mücadelelerinin en yoğun şekilde yaşandığı coğrafya olma özelliğine sahiptir. 

Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Balkan coğrafyası üzerinde çıkar gruplarının etnisiteler 

üzerinde kurdukları hakimiyet, farklı etnik kökenlere mensup toplulukların ulus bilincine erişmelerini 

sağlamıştır. Arnavut toplumumun bağımsızlık mücadeleleri sürecinde gelişen isyan hareketleri, Balkan 

haritasının şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir. Arnavut toplumunun bağımsızlıklarını 

kazanma mücadelelerinin en şiddetli dönemleri olan 1912-1913 yıllarında faaliyet gösteren dönemin 

Osmanlı basınında, Tanin, Sabah, İkdam ve Tercüman-ı Hakikat gazeteleri temel alınarak, Arnavut 

bağımsızlık faaliyetlerinin gündem oluşturması, çalışmanın başat motivasyonunu oluşturmaktadır. 

Balkan milletleri arasında alevlenen bağımsızlık hareketlerinin yarattığı dönüşümün sorgulanması, 

Balkan haritasının değişiminin temellerinin sorgulanması ve nedenlerinin doğru okunarak, tespit 

edilmesi noktasında da önem arz etmektedir. Çalışmanın temel konusunu oluşturan Arnavut 

etnisitesinin bağımsızlık adımlarının yapı taşını oluşturan isyanlar bağlamında yaşanan siyasi 

gelişmeler, dönemin başat yayın organları olan ilgili gazetelerin analizi ile temellendirilerek, literatüre 

katkı sağlama çabasından kaynaklanmaktadır. Arnavut etnik kökenine mensup grupların, bağımsızlık 

hareketleri ve isyan eylemlerinin yer edindiği haberler, dönemin siyasi hareketliliğini de uhdesinde 

barındırdığından, sorgulanma ihtiyacı hissedilen bir okumayı gerekli kılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Arnavut isyanları, Tanin, Sabah, İkdam, Tercüman-ı Hakikat 

 

Reflections of the Albanian Revolts on the Ottoman Press: Sustained Press Policies 

 

Abstract 

 

The Balkan geography, which has been recognized as a region of struggle in the world history, has been 

considered as the cradle of faith and religious sectarian conflicts with the existence of various ethnic 

groups under its responsibility. The Balkan territories, which have been known as a conflict area as a 

result of the direction and effects of foreign powers in their own interests in almost every period of 

history, becomes an issue as a struggle area with the existence of multilingual, multireligious, 

multiethnic and multicultural nations. The Balkans, which can be described as the observation area of 
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multiculturalism and intercultural communication facts, has the characteristic of being the geography 

where the struggle for independence is experienced most intensely as a result of raising national 

consciousness of individuals and groups that belong to different ethnic origins, who have known the 

culture of living together. Particularly during the Ottoman Empire, the control of interest groups over 

ethnicities in the Balkan geography enabled communities belonging to different ethnic origins to reach 

national consciousness. The revolts that occured during the fights for independence of Albanian society 

are of great importance in shaping the Balkan map. The main motivation of the study is that Albanian 

independence activities set the agenda based on Tanin, Sabah, Ikdam and Tercuman-i Hakikat 

newspapers in the Ottoman press of the period, which was active in 1912-1913 that the most serious 

periods of the Albanian society's struggle to gain their independence. To question the change caused by 

the independence movements that flared up among the Balkan nations is also important in order to 

questioning the basis of the change of the Balkan map and determining the reasons by considering 

correctly. The political developments within the context of the revolts, which form the main element of 

the independence steps of the Albanian ethnicity, which is the main subject of the study, are based on 

the analysis of the related newspapers that were the main media organs of the period, and derived from 

the effort to contribute to the literature. Because of the fact that the news about independence 

movements and revolts of Albanian ethnic groups include the political activities of the period, it requires 

a study that needs to be examined. 

 

Keywords: Albanian revolts, Tanin, Sabah, Ikdam, Tercuman-i Hakikat 
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Psikolojik Danışmanların Farklı Kültürlere Mensup Danışanlarla Çalışmaya İlişkin 

Algılarının İncelenmesi 

 

 

Mehmet Buğra AKALIN1, Zehni KOÇ2 

 

Öz  

 

Teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ile çeşitli doğal afetler (deprem, 

sel vb.) ve beşeri faktörlerin (işsizlik, savaş vb.) bir sonucu olarak başta Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde 

yaşayan birçok insanın daha iyi yaşam standartlarına sahip olmak amacıyla batıya ulaşım için stratejik 

bir konumda olan Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyanın farklı coğrafyalarına yaptıkları göçlerde 

hızlı bir artış olmuştur. Bu duruma ek olarak, son yıllarda bilişim teknolojileri ve internet alanında 

yaşanan gelişmeler farklı kültürlere mensup bireylerin sadece yüz yüze değil, çevrimiçi olarak da 

birbirleriyle etkileşime girebilmelerini geçmişe oranla daha olası hale getirmiştir. Kültürlerarası 

etkileşimin artmasıyla beraber kişiler arası iletişim sürecinde bazı uyumsuzluklar ve güçlükler ortaya 

çıkabilmektedir. Bu kültürel farklılıkların yaşamın bir mikrokosmosu niteliğini taşıyan psikolojik 

danışma sürecinde psikolojik danışman ile danışan arasındaki ilişkiye de yansıdığı görülmektedir. 

Psikolojik danışma sürecinde ortaya çıkabilecek kültürel farklılıklar psikolojik danışmanlar için bir 

gelişim fırsatı olabileceği gibi iyi yönetilemediğinde bazı güçlükleri de beraberinde getirebilir. Bu açıdan 

psikolojik danışmanların farklı kültürlerden bireylere yardım hizmeti sunma konusundaki algıları ve 

yeterlikleri psikolojik danışma sürecinin niteliği açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

psikolojik danışmanların farklı kültürlere mensup danışanlarla çalışmaya ilişkin algılarını incelemektir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı yüksek lisans programında öğrenimlerine 

devam eden ve Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersini alan 17 psikolojik danışman 

oluşturmaktadır. Çalışma betimsel bir araştırmadır ve nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni 

kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında görüşme formu kullanılarak katılımcılarla yarı 

yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik danışmanların 9’u 

(%53) farklı kültürlerden danışanlarla çalışmayı kendileri için bir fırsat olarak gördüklerini 

bildirmişlerdir. Buna karşılık, sadece 2 katılımcı (%12) farklı kültürlerden danışanlarla çalışma 

konusunda kendilerini yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Bulgular, kültüre duyarlı psikolojik danışma 

yaklaşımı çerçevesinde ve ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma, Çok kültürlülük, Kültüre duyarlılık, Kültüre duyarlı psikolojik 

danışma  

 

Investigation of Psychological Counselors’ Perceptions of Working with Clients from Different 

Cultures 

Abstract  

 

As a result of increase in transportation and communication opportunities, various natural disasters 

(earthquake, flood, etc.) and human factors (unemployment, war, etc.), many people especially living in 
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Middle East and African countries, in order to have better life standards, have migrated to different 

geographies of the world, including Turkey where have a strategic position to travel to the West. 

Likewise, developments in information technologies and the internet in recent years have made it easier 

for individuals from different cultures to interact each other online as well as face-to-face. With increase 

of intercultural interaction, some incompatibilities and difficulties may arise in the interpersonal 

communication process. These cultural differences are also reflected in the psychological counseling 

process, which is a microcosm of life. Cultural differences in psychological counseling process can be a 

development opportunity for counselors, also they can cause some difficulties. In this respect, the 

perceptions and competencies of psychological counselors about provide counseling services to 

individuals from different cultures gain importance in terms of the quality of psychological counseling 

process. The aim of this study is to investigate psychological counselors' perceptions of working with 

clients from different cultures. The study group is 17 psychological counselors who are graduate 

students in the Department of Guidance and Psychological Counseling at Gazi University in 2020-2021 

academic year and have taken Individual Counseling Practicum master's course. This study is a 

descriptive research and was conducted by using the phenomenology design. Semi-structured 

interviews were conducted by using the interview form. As a result of the research, 9 (53%) of the 

psychological counselors stated that they evaluated working with clients from different cultures is an 

opportunity for them. On the other hand, only 2 participants (12%) stated that they considered 

themselves competent about working with clients from different cultures. The findings were discussed 

within framework of multicultural counseling approach and in the light of literature. 

 

Keywords: Psychological counseling, Multiculturalism, Cultural sensitivity, Multicultural counseling 
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19. Yüzyıldan Günümüze Özgün Varlığını Sürdürebilmiş Bir Kurum ve Binası: VI. Daire-i 

Belediye (Beyoğlu Belediyesi) 

 

 

Mehmet Çağlayan ÖZKURT1  

 

Öz 

 

19. Yüzyılda inşa edilerek günümüze kadar ulaşmış olan kimi -belki de birçok- yapının, özgün işlevini 

sürdüremeyerek bugün farklı amaçlarla kullanılıyor olması, mimarlık tarihimiz açısından sıkça 

rastlanılan bir durumdur. Bunlardan birkaçını İstanbul özelinde örnekleyecek olursak: Bir eğitim 

kurumu olan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nin ilk binasının bugün bir müze, Mecidiye Kışlası’nın 

(Taşkışla) bugün bir eğitim kurumu, iktisadi bir yapı olan Düyun-u Umumiye İstanbul Merkez Binasının 

ise yine bir eğitim kurumu binası olarak kullanılıyor olması verilebilir. Oysa 1857 yılında, Türkiye’de ilk 

belediye olarak kurulan ve binası da bir belediye için yapılmış ilk bina olma özelliği taşıyan VI. Daire-i 

Belediye, bugün ismi Beyoğlu Belediyesi olarak hem kurumsal anlamda hem de binasıyla aynı işlevi 

sürdürmektedir. Bina günümüzde Beyoğlu İlçesi, Şişhane Meydanı’nda, Meşrutiyet Caddesi, Nergiz 

Sokak ve İlk Belediye Caddesi tarafından çevrelenen yapı adasında, Haliç ve Tarihi Yarımada 

manzarasına hâkim bir konumda bulunmaktadır. 1857’de on dört belediye bölgesine ayrılan 

İstanbul’da, örnek belediyecilik uygulamasına “Altıncı Daire” olarak kabul edilen Beyoğlu-Galata 

bölgesinde başlanmış ve kurumun binası Edouard Blacque Bey’in 1879-1883 yılları arasındaki ilk 

başkanlığı döneminde, İtalyan mimar Barborini tarafından tasarlanarak inşa edilmiştir. Binanın 

inşasından önce, belediyenin sürekli bir yerinin olmadığı ve geçici mekânlarda hizmet verdiği 

bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk belediye binası olan Altıncı Daire-i Belediye, uzun yıllar 

bu işlevini sürdürmüş, 1960’lı yıllarda kaymakamlık olarak kullanılırken tekrar belediye şube 

müdürlüğü yapılmış, 1984’te Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasına dönüştürülerek asıl işlevine yeniden 

kavuşturulmuştur. Bu sırada çeşitli onarımlar da geçirmiştir. 1992’de yapının dış cephesi temizlenmiş 

ve boyanmıştır. Yapı, yakın dönemde de kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Çalışmamız, kongrenin 

ana teması olan “sürdürülebilirlik” kavramı bağlamında konuya yaklaşarak, bugünkü adıyla Beyoğlu 

Belediyesi’nin hem kurumsal anlamda ve hem de binasıyla 19. Yüzyıl ortalarından günümüze kadar 

sürekliliğini nasıl devam ettirebilmiş olduğunu kurumsal ve mimari bir yapı örneği olarak göstermeyi 

amaçlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Altıncı daire, Beyoğlu belediyesi, Sürdürülebilirlik 

 

VI. Institution of Municipality (VI: Daire-i Belediye-Beyoglu Belediyesi): An Institution and its 

Building Which have been Institutionally Maintained and the Building Preserved its Original 

Function from 19th Century to Today 

 

Abstract 

 

From our architectural history point of view, the cases very often faced are that many -maybe most- of 

the buildings constructed in 19. Century and are succeeded to live up to today have not been able to 

sustain their original functions and are being used for different purposes today. Few examples for 
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Istanbul may be given like as: Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi, which originally had educational function, 

presently used as museum; and Mecidiye Kışlası (Taşkışla) (military quarterage) and Düyun-u Umumiye 

İstanbul Head Quarter, which was built for financial activities, being used for educational purposes. 

However, VI. Institution of Municipality (VI. Daire-i Belediye – Beyoğlu Belediyesi), which was the first 

municipality institutionally established in Turkey and the building was built for that purpose in 1857 is 

still being used under the name of Beyoğlu Municipality (Beyoğlu Belediyesi) for the same purpose in 

terms of architectural and functional points. The building is located in a plot in Şişhane Square of 

Beyoğlu Province and surrounded by Nergiz line, Meşrutiyet Street, and İlk Belediye Caddesi Beyoğlu 

Province, overlooking Historical Peninsula and Golden Horn (Haliç). In 1857 Istanbul was divided into 

fourteen municipal regions and, as a pilot study, first implementation of municipal activities was started 

in Beyoğlu – Galata Region under the name of “Altıncı Daire”, and the municipality building was designed 

and constructed by Italian architect Barborini between 1879-1883, during the first service period of 

Mayor Mr. Edouard Blacque. The Municipality had no fixed office place and used temporary offices 

before the construction of the Municipality Building. Altıncı Daire-i Belediye, the first municipal building 

of Ottoman Empire, sustained its original function for years. However, in 1960’s it was used as province 

governor Office for a while, but then turned to municipality branch Office. It was turned to its original 

function by starting to use as Beyoğlu Municipality Building in 1984. During that period it was subject 

to various repairs. Facade of the building was cleaned and painted in 1922. It has also gone through a 

substantial restoration lately. This study, with an approach to the main theme of congress 

“sustainability”, aimed to present how, with today’s name Beyoğlu Municipality, preserved its 

institutional and architectural functions from 19. century to today, as a sample to both the institutional 

and architectural  sustainability. 

 

Keywords: Sixth office, Beyoğlu municipality, Sustainability 
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Enformasyon Obezliğine Karşı: Bilgi Diyeti 

 

 

Mehmet EMİN BEGTİMUR1 

 

Öz 

 

Geleneksel medyanın yanı sıra yeni gazetecilerin kopyala-yapıştır tekniğiyle sınırsız içerik üretebildiği 

yeni medya ile kuşatılmış bir dünyada yaşamaktayız. Hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum 

kuruluşlarının her türlü propaganda, manipülasyon, algı yönetimi ve bilgi harekatları; finansal 

kuruluşlarının reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama yöntemleri; bunlara ek olarak, yüzlerce takipçisi ve 

takip edeni bulunan sosyal medya hesaplarından anbean yapılan kişisel paylaşımlar göz önünde 

bulundurulduğunda aşırı dozda enformasyon tüketimine ve bombardımanına maruz kaldığımızı 

söylemek tamamen mümkündür. Bir insanın aşırı ya da dengesiz beslenmesi onun fiziksel sağlığına 

zarar verdiği gibi, kitle iletişim araçlarıyla kuşatılmış günümüz dünyasında aşırı ve dengesiz 

enformasyon tüketimi de insanın zihinsel sağlığına zarar verebilmektedir. Bu çalışmada, geniş çaplı 

literatür taramasından sonra bir takım güncel verilerden yararlanılarak, enformasyon obezliğinin sebep 

olabileceği sorunlar üzerinde durulacak ve enformasyon obezliğine karşı uygulanabilecek bilgi diyeti 

metotları önerilecektir.  

 

Anahtar Kelime: Enformasyon, Obezlik, Diyet, Bilgi 

 

Knowledge Diet against Information Obesity 

 

Abstract 

 

We are living in a world surrounded by new media that new journalists can produce unlimited contents 

with copy-paste techniques, besides traditional media. It is entirely can be say that we are exposed to 

overdose of information consumption and bombardment in today's world considering the all kinds of 

propaganda, manipulation, perception management and information movement of government, 

political parties and non-governmental organizations; advertisements, public relations and marketing 

methods of financial institutions; in addition, personal shares from social media accounts with hundreds 

of followers continuously. Like excessive or unbalanced nutrition of a person damages his/her physical 

health, excessive and unbalanced information consumption can harm his/her mental health also in 

today's world surrounded by mass media. In this study, it is focused on some problems caused by 

information obesity and knowledge diet methods that can be applied against information obesity, after 

extensive literature review, via using some current data. 

 

Keywords: Information, Obesity, Diet, Knowledge 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” Söyleminin Barışın 

Sürdürebilirliğine Katkısı 

 

 

Mehmet KILIÇ1 

 

Öz 

 

Canlılar arasında insan olarak dünyaya gelen her kişi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin 

öngördüğü yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği haklarına sahiptir. Bu hakların yerine getirilmesi ve 

sürdürülebilir olması her seviyedeki kuruluşların temel sorumluluğudur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın 

söylemi yaşama hakkına verilen önem ve değerin ifadesidir. Milletler için savaşların yok ettiği 

unsurlardan, insan kaynakları ve ekonomik güç, yaşamı ve kişi güvenliğini ortadan kaldırmaktadır. Buna 

ilaveten silahlanma yarışı, terör ve cinayetler insan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşamının 

kesintisiz 11 yılını savaş alanlarında geçiren, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yenilmez 

başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş için şöyle demektedir. “İnsanlık, savaştan uzak 

durmalıdır. Çünkü: Millet hayatı tehlike ile karşılaşmadıkça, savaş bir cinayettir. Ancak, millet için savaş 

zorunlu ve yaşamsal olursa göze alınabilir. Asıl olan barıştır ve barışın sürdürülebilirliğidir. Atatürk 

savaşın içinde yaşadığı için ne olduğunu çok iyi bilen, bu nedenle de barışın özenle korunmasını 

gönülden isteyen barışsever bir liderdir. Bunun içinde devletler barışı koruyabilecek kuvvette olmalıdır. 

Bu konuda atalarımızın “Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah” sözü çok anlamlıdır. Atatürk’ün ortaya 

koyduğu “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi barışa verdiği değerin en önemli ölçüsüdür. Çünkü barış 

milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Bu ilkenin amacı refahlı ve eğitimli bir toplum 

yetiştirmektir. Bunun için de dünya vatandaşları açgözlülükten, kinden ve kıskançlılıktan uzaklaşacak 

şekilde bir eğitimden geçirilmelidir. Devletlerin, barış ilkesini uygulayacakları bir siyaset olarak kabul 

etmeleri durumunda, insanlığın refah ve mutluluğu için gerekli olan barış ortamı kolayca sağlanmış ve 

sürdürülebilir olacaktır. Bir ülkede iç barışın devamlı olması dış barış ile desteklenmesine bağlıdır. Bu 

nedenlerle Atatürk’ün ortaya koyduğu barışçılık Atatürkçü düşüncenin vazgeçilmez unsurudur. 

İnsanlığın ideali barışı korumak ve güven içerisinde yaşamak olmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Barış, Sürdürülebilirlik 

 

Mustafa Kemal Ataturk’s “Peace at Home, Peace in the World’’ Discourse’s Contribution to the 

Sustainability of Peace 

 

Abstract 

 

Every person born as a human being among living things has the rights to life, liberty and personal 

security stipulated in the United Nations Declaration of Human Rights. The fulfillment and sustainability 

of these rights is the fundamental responsibility of organizations at all levels. The discourse of let the 

people live so that the state lives is an expression of the importance and value given to the right to live. 

For nations, human resources and economic power, among the elements destroyed by wars, eliminate 

life and personal security. In addition, the arms race, terrorism and murders affect human life negatively. 
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Veteran Mustafa Kemal Atatürk, the invincible commander-in-chief of the armies of the Turkish Grand 

National Assembly, who spent 12 uninterrupted years of her life on the battlefields, says the following 

about war. Humanity should stay away from war. Because: War is murder unless the nation's life is in 

danger. However, if war is necessary and vital for the nation, it can be afforded. The main thing is peace 

and the sustainability of peace. Atatürk is a peace-loving leader who knows very well what is going on 

because he lived in war, and therefore sincerely wants peace to be carefully preserved. In this, states 

must be strong enough to maintain peace. In this regard, the words of our ancestors "Get ready, war, if 

you want peace, peace" is very meaningful. The principle of "Peace at home, peace in the world" put 

forward by Atatürk is the most important measure of the value she attaches to peace. Because peace is 

the best way for nations to reach prosperity and happiness. The aim of this principle is to raise a 

prosperous and educated society. For this, the citizens of the world should be educated in a way to avoid 

greed, hatred and jealousy. If the states accept the principle of peace as a policy that they will implement, 

the peace environment necessary for the welfare and happiness of humanity will be easily achieved and 

sustainable. The continuity of internal peace in a country depends on its support with external peace. 

For these reasons, the pacifism that Atatürk put forward is an indispensable element of Kemalist 

thought. The ideal of humanity should be to keep peace and live in safety. 

 

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Peace, Sustainability 
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G-20 Ülkelerinde Küreselleşmenin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi 

 

 

M. Metin DAM1, Funda KAYA2 

 

Öz  

 

Küreselleşme ekonomik, sosyal ve politik açılardan farklı ülkelerin bütünleşmesini ifade etmektedir. 

Teknoloji, ticari özgürlük ve şirketlerin çok uluslu yapılarının gelişmesiyle beraber küreselleşme 

dünyayı hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Küreselleşme kalkınmayı teşvik etmekte fakat çevresel 

kirlilik ve ekosistemin bozulmasına neden olabilmektedir. Küreselleşme, üretim faaliyetlerini arttırdığı 

ve çevre teknolojileri sağladığı için çevresel bozulmanın belirleyicilerinden biri olabilir. Küreselleşme, 

ölçek etkisi boyutu altında ekonomik büyümeyi ve enerji tüketimini teşvik etme eğilimindedir ve bu 

durumun çevresel kirliliği arttırdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın odak noktası 

küreselleşmenin çevre üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu çalışmada G-20 ülkelerinde ekolojik ayak izi, 

küreselleşme, gelir, enerji tüketimi ve ticari açıklık arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi 

kullanılarak 1990-2018 dönemi yıllık verileri ile incelenecektir. Analiz sonucunda küreselleşme ve 

çevre arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir. Bu çalışma karar alıcılara sürdürülebilir çevre 

politikaları üretmeyi önermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik ayak izi, Küreselleşme, Panel veri analizi, G-20 ülkeleri 

 

JEL Kodları: Q57, F64, C33 

 

The Impact of Globalization on Environmental Pollution in G-20 Countries: Panel Data Analysis 

 

Abstract 

  

Globalization refers to the integration of different countries in economic, social and political terms. With 

the development of technology, commercial freedom and multinational structures of companies, 

globalization is changing the world rapidly. Globalization promotes development, but can cause 

environmental pollution and ecosystem degradation. Globalization can be one of the determinants of 

environmental degradation as it increases production activities and provides environmental 

technologies. Globalization tends to promote economic growth and energy consumption under the effect 

of scale, which is thought to increase environmental pollution. In this context, the focus of the study is 

to measure the impact of globalization on the environment. In this study, the relationship between 

ecological footprint, globalization, income, energy consumption and trade openness in G-20 countries 

will be examined using the panel data analysis method with annual data for the period 1990-2018. As a 

result of the analysis, a positive relationship between globalization and the environment is expected. In 

this study suggests decision makers to produce sustainable environmental policies. 

 

Keywords: Ecological footprint, Globalization, Panel data analysis, G-20 countries 
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Deneyimsel Kaçınma ve Narsizm İlişkisi: Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Varoluşsal 

Yalnızlığın Seri Aracılık Rolleri 

 

 

Mehmet SARIÇALI1 

 

Öz  

 

Kırılgan narsisizm, özellikle ilişkilerin daha iç içe olduğu toplumlarda, önemli olumsuz sonuçlara yol 

açabilir. Bu araştırmanın amacı, psikolojik esneklik ve kırılgan narsisizm ilişkisinde duygu düzenleme 

güçlüklerinin ve varoluşsal yalnızlığın seri aracılık rollerini araştırmaktır. Araştırmaya çevrimiçi 

ortamda uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 335 gönüllü lisans öğrencisi dâhil edilmiştir. Seri 

aracılık analizi, psikolojik esnekliğin kırılgan narsisizmin doğrudan olumsuz yordayıcısı olduğuna işaret 

etmektedir. Bu doğrudan ilişkiye duygu düzenleme güçlükleri ve varoluşsal yalnızlık seri aracı olarak 

dâhil edildiğinde ilişki anlamsızlaşmaktadır. Bu nedenle, duygu düzenleme güçlükleri ve varoluşsal 

yalnızlık, psikolojik esneklik ve kırılgan narsisizm ilişkisinde tam seri aracılık rollerine sahiptir. 

Sonuçlar, kırılgan narsisizmin klinik olmayan örneklemde deneyimsel, duygusal ve varoluşsal kaçınma 

problem sonucu ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Ancak sonuçlar ile ilgili bu çıkarım özbildirimsel 

veri toplama yöntemi ve kesitsel araştırmaların sınırlılıkları dikkate alınarak yapılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırılgan narsisizm, Deneyimsel kaçınma, Duygu düzenleme güçlükleri, Varoluşsal 

yalnızlık 

 

The Experiential Avoidance and Vulnerable Narcissism Association: Serial Mediation Roles of 

Emotion Dysregulation and Existential Loneliness 

 

Abstract  

 

Vulnerable narcissism may lead to crucial maladaptive consequences, especially in societies where 

relationships are more intertwined. The goal of this research was to investigate the serial mediation 

roles of emotional regulation difficulties and existential loneliness in the relationship between 

psychological flexibility and vulnerable narcissism. A total of 335 volunteer undergraduate students 

have been included in the research as an online convenience sampling. Serial mediation analysis 

indicated that psychological flexibility is the direct negative predictor of vulnerable narcissism. This 

direct relationship becomes insignificant when the two are serially mediated by emotional regulation 

difficulties and existential loneliness. Therefore, emotional dysregulation and existential loneliness have 

a full serial mediating role in the relationship between psychological flexibility and vulnerable 

narcissism. Results indicate that vulnerable narcissism may originate from experiential, emotional, and 

existential avoidance problems in a non-clinical sample. However, this inference should be considered 

because of the limitations of self-report data collection and cross-sectional studies. 

 

Keywords: Vulnerable narcissism, Experiential avoidance, Emotion dysregulation, Existential 

loneliness 
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The Impact of Dialectic Behavioral Therapy and Cognitive Behavior Therapy on 

Impulsive Behaviors 

 

 

Mehran ROSTAMZADEH1, Abbas Ali HUSSEINI2, Narges ZAMANI3 

 

 

Abstract 

 

Objective: This study has been carried out to compare the effect of dialectic behavioral therapy and 

cognitive behavior therapy in treating impulsive behaviors.  

Methods: We sampled randomly 48 non-borderline personality patients with impulsive behaviors who 

were admitted to the Amir Kabir Medical Center in Arak. They were assigned to three groups equally; 

two experimental groups which received Dialectical Behavior Therapy, and Cognitive-Behavioral 

Therapy respectively, and one control group. The research design was pre-test and post-test 

experimental design with a control group. The experimental group of dialectical and cognitive-

behavioral therapy received 16 sessions of 2 to 2.5 hours of training, while the control group did not 

receive any intervention. All three groups were evaluated in pretest and posttest using Barratt 

Impulsive Scale (2004) and the results were analyzed using multivariate analysis of covariance. 

Results: We found that patients in both dialectical behavioral Therapy and cognitive-behavioral groups 

did not differ significantly in the level of impulsive behaviors, while there was a significant decrease in 

the same behaviors for both experimental groups compared to the control group.  

Conclusions: It could be inferred that Dialectic Behavioral Therapy and Cognitive Behavior may be 

considered a practical therapeutic technique for working with people who suffer expulsive anger and 

impulsive behaviors. 

 

Keywords: Dialectic behavioral therapy, Cognitive behavior therapy, Impulsive behaviors 
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Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome in Afghanistan 

 

 

Mehran ROSTAMZADEH1, Zainab EZADI2, Abbas Ali HUSSEINI3 

 

 

Abstract 

 

Objectives: This is the first study that targets association between maternal health literacy and 

pregnancy outcomes of women in Afghanistan. 

Study design: This is a cross-sectional study on 200 women who received a prenatal care program and 

they have given birth at Barchi National- 100 Beds Hospital in Kabul, the capital city of Afghanistan. 

Methods: As a convenient sample they answered Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome 

Questionnaire (MHLAPQ) with 5 Likert scale. We tested the correlation between maternal health 

literacy and pregnancy outcome scores via Pearson correlation coefficient. The potential association of 

socio-demographic and fertility variables with both maternal health literacy and pregnancy outcome 

were tested via independent samples t-test or one-way ANOVA. All analysis was performed with a 95% 

confidence level and significant level defined as p-value ≤ 0.05.  

Results: The maternal health literacy of Afghan women is inadequate. Maternal health literacy is linked 

to pregnancy outcome, and both was associated with education level, age, monthly family income, 

number of gravidities, number of received care, and time that onset the prenatal care. Nutshell, we found 

evidence of positive and significant correlation between maternal health literacy and pregnancy 

outcome. 

Conclusion: This study brings forth the novel data on maternal health literacy of Afghan women, the 

members of society that face health crises for more than half century. This study calls for recognition 

inadequate maternal health literacy in Afghanistan significantly influences prenatal care quality and 

perpetuates a biggest challenge for maternal and child health through pregnancy outcomes. 

 

Keywords: Maternal health literacy, Pregnancy outcome, Maternal and child health, Afghanistan 
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       English Newspaper Records of the Century XVIII. on Albanian Pashas 

 

 

Memli KRASNIQI1 

 

 

Abstract 

 

The Ottoman Empire, at least until the first half of the eighteenth century, continued to be a global 

medieval superpower, but declining. While the Albanians, though under Ottoman rule, represented the 

most dynamic population of this empire. They did not only represented in European part the military 

power of the Ottoman Empire, but they had also created pashaliks, in which they ruled almost 

independently. Of course under such circumstances the European public opinion, in this case, the 

English one, had no way of circumventing the Albanian factor.   

 

Keywords: Ottoman Empire, Albanians, English newspaper, Etc. 
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Personal Formula among Muslims in Republic of North Macedonia 

 

 

Meri JOSIFOVSKA1 

 

Abstract 

 

The Republic of North Macedonia is a country located in the heart of the Balkan Peninsula in Southeast 

Europe. It is relatively young country, which gained independence in 1991-th. It`s population is mixed, 

and ie of different ethnic and religious backgrounds. For the purposes of this paper, we are interested 

in the religious structure of the population, of which 65% are Orthodox Christians, 33% are Muslims, 

and the remaining 2% are of other religious affiliations. From the presented demographic structure of 

this country, it can be concluded that one third of its population is made up of Muslims (Albanians, Turks, 

Macedonian-Muslims, Bosniaks and an insignificant number of Muslim Roma). Both, Macedonians and 

Muslims have their own characteristics in naming people. These features are directly related of their 

religion and different from the characteristic of the nameing among Orthodox Macedonians. This means 

that my paper will cover the anthroponyms (personal names, surnames and nicknames) of the 

population of Muslims in the Republic of North Macedonia. These anthroponymic categories will be 

represented by an anthropological and sociological point of view, and also by applying a comparative 

onomastic method. 

 

Keywords: Linguistics, Onomastics, Anthroponymy, Muslim anthroponyms 
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Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet İlişkisinin Etkinliği  

 

 

Merve SARIKAYA1, Abdülkadir DEVELİ2 

 

Öz 

 

Türkiye’de 2000’li yılların başından bugüne sosyal yardım ve hizmetlerde bütüncül ve koordineli bir 

yapı sağlanması için bir dizi politika tedbirleri alınmıştır. Türkiye’nin sosyal politikalar alanında 

geçirdiği değişim ve dönüşüm, sosyal yardım sistemi ve sosyal hizmet uygulamaları üzerinde etkisini 

göstermiştir. Kurumsal yapı, bu süreçte önemli bir gündem maddesi olarak yer almıştır. Bu çalışmada 

Türkiye’de geçmişten günümüze sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kurumsal yapının ne gibi 

evrelerden geçtiği anlatılmıştır. Mevcut durumda sosyal yardım ve sosyal hizmet bağlantısının 

etkinliğine yönelik tespitlere yer verilmiştir. Türkiye’de sosyal yardım alanında merkezi otoritenin 

yereldeki temsilcisi olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) görev alırken sosyal 

hizmet alanında da Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) yer almaktadır. Çalışmada Türkiye’de sosyal 

yardım ve sosyal hizmet bağlantısındaki mevcut durum SYDV ve SHM’ ler üzerinde yapılan araştırmalar 

sonucunda ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın sosyal yardım ve sosyal hizmet ilişkisinde 

SYDV ve SHM’lerdeki kurumsal yapılanmanın rolünü tespit etmek açısından literatüre katkı sunması 

hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal yardım, Sosyal hizmet, SYDV, SHM 

                                                                                                             

Effectiveness of Social Assistance and Social Work Relationship in Turkey 

 

Abstract 

 

In Turkey, a series of policy measures have been taken from the beginning of the 2000’s to ensure an 

integrated and coordinated structure in social assistance and services. The change and transformation 

Turkey has undergone in the field of social policies has had an impact on the social assistance system 

and social work practices. Institutional structure has been an important agenda item in this process. In 

this study, it is explained what kind of phases the institutional structure has passed in social assistance 

and social services from past to present in Turkey. Currently, determinations regarding the effectiveness 

of social assistance and social service connection are included. While the Social Assistance and Solidarity 

Foundations (SASFs) are the local representatives of the central authority in the field of social assistance 

in Turkey, there are Social Service Centers (SSCs) in the field of social work. In the study, the current 

situation in the connection of social assistance and social work in Turkey is tried to be revealed as a 

result of the researches on SASFs and SSCs. It is aimed that this study will contribute to the literature in 

terms of determining the role of institutional structuring in SASFs and SSCs in the relationship between 

social assistance and social work. 

 

Keywords: Social assistance, Social aervices, SASF, SSC 
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Deniz Taşımacılığında Net-Sıfır Emisyona Geçişin Hukuksal Çerçevesi 

 

 

Metin Uğur AYTEKİN1 

 

Öz  

 

Dünya genelinde yük taşımacılığının çok büyük bir bölümünü oluşturan deniz taşımacılığı küresel sera 

gazı (GHG) salınımının önemli kaynaklarından birisi olarak belirmektedir. Taşımacılıkta kullanılan gemi 

yakıtları, başta CO2 olmak üzere çeşitli sera gazlarının salınımına sebep olması nedeniyle küresel 

ısınmadaki önemli etkenler arasında yer almaktadır. Sera gazı salınımının kademeli olarak azaltılıp 

zaman içinde tamamen ortadan kaldırılabilmesi amacıyla son yirmi yılda bazı düzenleyici adımlar 

atılmakta, araştırma ve geliştirme yatırımları yapılmakta ve “net-sıfır emisyon” hedefi çerçevesinde 

gemilerde yeni sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmaların başarısı finansal olarak sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine bağlı olduğu kadar 

deniz taşımacılığında rol alan paydaşların uygulanabilir hukuksal düzenlemelere olan ihtiyaçlarının 

giderilmesine de bağlıdır. Belirtilen nedenlerle bu çalışmada öncelikle gemilerde kullanılan yakıtlar ve 

bunların çevreye etkileri ele alınarak özellikle günümüzde deniz taşımacılığının sera gazı salınımındaki 

payı hakkında analiz yapılması amaçlanmıştır. Daha sonra iklim değişikliği hakkında Birleşmiş Milletler 

çatısı altında kabul edilen uluslararası anlaşmalar genel hatlarıyla ele alınmıştır. Bu genel incelemeden 

sonra deniz taşımacılığındaki net-sıfır emisyon hedefi için Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 

deniz taşımacılığı bakımından özel olarak öngörmüş olduğu stratejik plan ve alınan ilke kararlar 

doğrultusunda deniz taşımacılığında 2030 ve 2050 yılları için öngörülen hedefleri gerçekleştirmeye 

dönük hukuksal çerçeve hakkında açıklamalara yer verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca 

gemilerde kullanılan yakıtlardaki dönüşüm bakımından önem arz eden yeni enerji kaynaklarının da ele 

alınması hedeflenmiştir. Bu incelemeler sonucunda mevcut hukuksal düzenlemelerin net-sıfır emisyona 

geçişin sağlanması bakımından yetersiz olduğu, bu düzenlemelerin geniş bir şekilde gözden geçirilmesi 

gerektiği ve yeni hukuksal düzenlemelere olan ihtiyaçtan söz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deniz taşımacılığı, İklim değişikliği, Enerji 

 

Legal Framework of the Transition to Net-Zero Emission in Maritime Transport 

 

Abstract  

 

Maritime transport, which constitutes a very large part of freight transport worldwide, appears as one 

of the important sources of global greenhouse gas (GHG) emissions. Ship fuels used in transportation 

are among the important factors in global warming due to the emission of various greenhouse gases, 

especially CO2. In order to phase out greenhouse gas emissions and completely eliminate them over 

time, some regulatory steps have been taken, research and development investments have been made, 

and studies have been carried out for the use of new sustainable energy sources on ships within the 

framework of the "net-zero emission" target. The success of these efforts depends not only on the 

development of financially sustainable business models, but also on meeting the needs of the 

stakeholders involved in maritime transport for applicable legal regulations. For the stated reasons, in 

this study, it is aimed to analyze the share of maritime transport in greenhouse gas emissions, especially 
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by considering the fuels used in ships and their effects on the environment. Then, international 

agreements on climate change accepted under the umbrella of the United Nations were discussed in 

general terms. After this general review, explanations about the legal framework for achieving the 

targets envisaged for 2030 and 2050 in maritime transport in line with the strategic plan and the 

principle decisions taken by the International Maritime Organization (IMO) for the net-zero emission 

target in maritime transport were intended to be given. In the study, it was also aimed to deal with new 

energy sources, which are important in terms of the change of fuels used in ships. As a result of these 

examinations, it has been mentioned that the existing legal regulations are insufficient in terms of 

ensuring the transition to net-zero emissions, such regulations should be reviewed extensively and 

there is a need for new legal regulations. 

 

Keywords: Maritime transport, Climate change, Energy 
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Haberleşme Sektöründe Yer Alan İşletmelerde Atık Yönetimi 

 

 

Metin YILDIRIM1 
 

Öz 

 

Bu araştırma, Türkiye’de haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yürütülen atık yönetimi 

süreçlerini incelenmesini    ve atık yönetim profillerini ortaya koymayı   hedeflemektedir.  Haberleşme 

sektörü oligopol bir pazar yapısına sahiptir. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasına   yoğun 

rekabetin yaşandığı bilinmektedir. İşletmelerin, sürdürülebilir bir operasyon yönetimine sahip olmaları 

rekabetçi kimliklerini uzun vadede korumalarında önde gelen gerek unsurlar arasına yer almaktadır. 

İlgili durum, atık yönetiminin önemini artırmaktadır. Her bir işletmenin uyguladığı atık yönetim 

süreçlerinin, sürdürülebilirliğe farklı seviyede katkı gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, firma 

bazında atık yönetim profillerinin incelenmesi önem arz etmektedir Türk Telekom, Turkcell ve 

Vodafone, ciro ve abone sayıları bakımından sektöre hakim konumda olan işletmelerdir.  Çalışmada, 

belirtilen üç firmanın atık yönetim süreçleri, atık yönetimi hiyerarşisi dikkate alınarak süreçler 

incelenmiştir. Yapılan incelemede, firmaların atık yönetiminde ağırlığı geri dönüştürme süreçlerine 

verdiği görülmektedir. Atık yönetimi ile ilgili gerçekleştirilen eylemlerin kapsamının genişletilmesinin 

gerekliliği görülmektedir  

 

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir operasyon yönetimi, Tersine 

lojistik 

 

Waste Management in Enterprises Operating in the Telecommunication Sector 

 

Abstract 

 

This objective of this study is to examine the waste management processes carried out in enterprises 

operating in the turkish communication sector and to reveal their waste management profiles. 

Telecommunications sector is an oligopolistic market form. It is known that there is intense competition 

among enterprises operating in the sector. Sustainable operation management is one of the key factors 

in maintaining long run competitiveness for telecom companies. This situation increases the importance 

of waste management. It is seen that the waste management processes implemented by each business 

contribute to sustainability at different levels. In this context, it is important to examine waste 

management profiles on a company basis. Türk Telekom, Turkcell and Vodafone are companies that 

dominate the sector in terms of turnover and subscriber numbers. In the study, the waste management 

processes of three companies were examined with respect to the waste management hierarchy. The 

findings show that companies mainly focus on recycling processes in waste management. It is seen that 

the scope of the actions taken related to waste management should be expanded. 

 

Keywords: Waste management, Sustainability, Sustainable operations management, Reverse logistics 
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Kütüphanelerin Toplumun Oluşumundaki Rolü  

 

 

Musayeva Ülkər ÇİNGİZ KIZI1 

 

Öz 

 

Dünyanın büyük düşünürleri, bilim adamları ve kültürel şahsiyetleri, kütüphanelere insan kültürünün, 

toplumun gelişimi ve ilerlemesi için kilit bir araç olarak kabul ederek değer vermişlerdir. Toplumun 

gelişmesinde temel araç olan kütüphaneler, kurulduğu günden bu yana toplumun entelektüel 

birikiminin geliştirilmesinde temel etkenlerden biri olmuştur. Bilim, bilgi, kültür, eğitim ve yetiştirme 

kurumu olarak, basılı eserleri ve diğer bilgi taşıyıcılarını toplayan ve muhafaza eden, bunların kamusal 

kullanımını organize eden ve nüfusun tüm kesimlerine bilgi hizmetleri sunan kütüphaneler, günümüzün 

en önemli sosyal kurumlarından biridir. Çalışmanın temel amacı, modern kütüphanelerin toplumun 

bilgi ihtiyaçlarını iyileştirmedeki rolünü incelemektir. Ülkemizde son yıllarda literatür de dahil olmak 

üzere belge ve bilgi konusunda toplumun ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin bu çalışmalarda kullanılması için bir takım ciddi adımlar atılmıştır. Bu çalışmalar 

elektronik kütüphanelerin de öneminin artmasına sebep olmuştur. Bu araştırmanın ele aldığı temel 

sorunlardan biri, toplumun her kesimindeki okuyucu ve araştırmacıların ihtiyaçlarının elektronik 

kütüphaneler aracılığıyla tam olarak karşılanamamasıdır. Bu durum doğrudan, mevcut yerel ve küresel 

internet ağı, elektronik kütüphane fonlarındaki bilimin tüm alanlarını kapsayan literatürün eksikliği ve 

profesyonel personel eksikliği ile ilgilidir. Çalışmada, genel ve özel araştırma yöntemlerinin yanı sıra 

sistematik bir yaklaşım kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu alanda son zamanlarda gerek yurt içinde gerekse 

yurt dışında yapılan araştırmaların, kütüphanelerin etkileşimli olarak gelişmesine olumlu yönde etki 

ettiğini belirtmek gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kütüphane, Bilgi ihtiyaçları, Sosyal kurum. 

 

The Role of Libraries in the Formation of Society 

Abstract 

 

The world's great thinkers, scientists and cultural figures have highly valued the importance of libraries 

in the development of human culture, considering it a key tool for the development and progress of 

society. Libraries, which are the main tool for the development of society, have been one of the main 

factors in improving the intellectual knowledge of society since its inception. Libraries are the only social 

institution in modern times, as an institution of science, information, culture, education and upbringing, 

which collects and preserves printed works and other information carriers, organizes their public use 

and provides information services to all segments of the population. The main purpose of the topic is to 

study the role of modern libraries in improving the information needs of society. In recent years, a 

number of serious steps have been taken in our country to more fully meet the needs of society in 

documents and information, including literature, and the use of information and communication 

technologies in this work, which has further improved the role of electronic libraries. The main problem 

of the research is that in modern times, readers' inquiries in all spheres of society are not fully paid 

through electronic libraries. This is directly related to the existing local and global Internet network, the 

complete absence of literature in all areas of science in the electronic library funds, the lack of 
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professional staff. The article uses general and specific research methods, as well as a systematic 

approach. As a result, it should be noted that recent research in this area, both within the country and 

abroad, has a positive impact on the development of libraries interactively. 

 

Keywords: Society, Library, Information needs, Social institution 
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Multiple Failures in the Western Balkans 

 

 

Mustafa TÜRKEŞ1 

     

Abstract 

 

This paper analysis the policies adopted and implemented by major powers in the Western Balkans. In 

the last 30 years, the Western Balkans; Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo, 

and Serbia faced a dual integration problem; external and domestic integration. This paper shows that 

policies hitherto put into practice by the EU and the USA transformed the difficulties. The policies 

adopted by the national actors in the Western Balkans on the domestic integration process delivered no 

satisfaction with a sustainable position either. I argue that among the major powers, the EU pursued a 

policy of “neither total exclusion nor rapid integration” of the Western Balkans, while the USA treated 

the region from its strategic significance, however, placed the whole of Western Balkans within the 

European security architecture, thereby attributing a role to the EU that has never fully shouldered. I 

argue that the policies adopted and implemented by the EU and USA reached a level of unsustainable 

position. The EU failed to offer a sustainable prospect for full membership, while the USA refrained from 

providing necessary funds for developmental investments. Such a lack of developmental investment in 

the Balkans opened up an avenue for Russian and Chinese penetration in the region by means of 

structural investments. Chinese and Russian structural investments sought to empower their economic 

and political interests. It thus turned into a process of great power competition in the Western Balkans. 

Some may mistakenly be assumed that such competition may be beneficial for the Western Balkans. 

Contrary to this assumption, I argue that it is multiple failures resulting from external great power 

competition, coupled with the domestic integration failures. It is a vicious cycle of multiple failures. The 

paper concludes that unless there is an apparent revision of the policies at international and national 

levels, such complex shortcomings may result in the transformation of the problems rather than solving 

any of them. 

 

Keywords: Western Balkans, Multiple failure, EU policy, US policy, Domestic and external integration 

tendencies 
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Covid-19 Salgını Sonrası Çalışma Hayatı ve Sosyal Sürdürülebilirlik  

 

 

Naim GÖKTAŞ1 
  

Öz  

 

Çağımızın önemli kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik; bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını 

karşılayarak gelecek nesillere çevresel, ekonomik ve sosyal koşullarda daha iyi bir dünya 

bırakabilmektir. Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde farklı bakış açılarıyla ele alınmaktadır. Ancak, 

sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için incelenmesi gereken çalışma ilişkileri bu kavram altında 

yeterince değerlendirilmemektedir. Bu çalışmada; 1970’li yıllardan itibaren uygulanan yeni 

liberal politikaların çalışma ilişkilerinde yarattığı köklü dönüşüm, 21.yy.’da etkisini yoğun bir şekilde 

hissettiren ve çalışma hayatında da önemli gelişmeler açığa çıkaran dijitalleşme ve Covid-19 salgını 

sonrası çalışma dünyasında ortaya çıkan sonuçlar incelenecektir. Salgın sonrası çalışma yaşamının 

geleceği ile ilgili tartışmalarda öne çıkan görüşler ve özellikle sermaye kuruluşlarının hayata geçirmeye 

başladığı projelerdeki denetim ve gözetim olgusu bu incelemede üzerinde durulacak konulardandır. 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda; çalışma ilişkilerindeki mevcut gidişatın sürdürülebilir olup 

olmadığı sorusuna bu çalışma ile yanıt aranacaktır. Ayrıca nihai olarak sosyal refahın sağlanmasının ve 

geliştirilmesinin sürdürülebilir ekonomik, siyasal ve toplumsal bir düzen için gerekli 

olduğu vurgulanacaktır. Ayrıca, teknolojinin denetim ve gözetimi yoğunlaştırmak için değil insanlığın 

genel çıkarları için kullanılmasının önemine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal sürdürülebilirlik, Çalışma ilişkileri, Covid-19, Dijitalleşme, Sosyal refah 

Working Life and Social Sustainability after the Covid-19 Pandemic 

Abstract  

 

Sustainability, one of the important concepts of our age; is to leave a better world to future generations 

in environmental, economic and social conditions by meeting the needs of current generations. Today, 

the concept of sustainability is viewed from different perspectives. However, working relationships that 

need to be examined in order to ensure social sustainability are not adequately evaluated under this 

concept. In this study; The radical transformation created by the new liberal policies implemented since 

the 1970s in labor relations, digitalization, which has made its impact intensely felt in the 21st century 

and also revealed important developments in working life, and the results of the working world after 

the Covid-19 pandemic will be examined. The prominent opinions in the discussions about the future of 

working life after the pandemic, and the control and surveillance phenomenon, which should be 

considered especially in the projects that capital institutions have started to implement, are the subjects 

that will be emphasized in this review. As a result of all these evaluations, an answer will be sought 

within the scope of this study to the question of whether the current course of labor relations is 

sustainable, and finally, it will be emphasized that the provision and development of social welfare is 

necessary for a sustainable economic, political and social order. In addition, the importance of using 

technology for the general interests of humanity, not to intensify control and surveillance, will be 

mentioned. 

 

Keywords: Social sustainability, Labor relations, Covid-19, Digitalisation, Social welfare 
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Mülteci Krizinin, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecine Etkileri ile İlgili 

Haberlerin Eleştirel Söylem Analizi 

        

 

Nalan AKIN1, Ebru NERGİZ2 

 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, mülteci krizinin, Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecine etkilerinin basındaki 

yansımalarını eleştirel söylem analizi yöntemiyle değerlendirmektir. Ortadoğu'daki Arap Baharının 

neden olduğu savaş ve soykırımdan kaçan yüz binlerce mülteci Akdeniz ve Ege Denizi üzerinden 

Avrupa'ya ulaşmak için yasadışı yollardan seyahat ederek Türkiye’ye ulaşmıştır. Uluslararası arenada 

en fazla mülteci yükünü kaldıran ülke olarak Türkiye’nin bu durumu, göç politikalarının ve Türkiye- AB 

ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Avrupa Birliği’nin izlediği politikaların başında 

çeşitli mali kaynaklar ayırarak mültecileri Türkiye’de tutmak ve bu göçün Avrupa’ya akışını engelleme 

isteği bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden dizayn etmesine sebep olan bu 

durum basında büyük yankı uyandırmıştır. Basında yer alan; yasa dışı geçiş, yabancı, göçmen, mülteci, 

kaçak, güvenlik, tekne ve ya bot batması, tehlikeli yolculuk, çocuk cesedi, ölüm, yakalanma, huzur arayışı, 

insani sorumluluk, Türkiye’den mültecilere destek ve yardımlar, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yardım 

programları temaları ve bunlara benzer imgeler belirlenmiş ve söylem analizi yapılmıştır. Avrupa Birliği 

ve Türkiye ilişkileri basında kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz yansıtılmaktadır. Türkiye’nin 

gerek jeopolitik konumu gerekse kültürel bağları gereği, çevresindeki krizlere duyarsız kalmaması 

sonucunda 2011 yılında beri Suriyelilerin Türkiye’de misafir edilmesi basında yer alırken zaman zaman 

haberler ırkçı çağrışımlar yaratmıştır. Bu olayların basına yansıyış biçimi, Avrupa Birliği ve Türkiye 

arasındaki çıkara dayalı ilişkileri gözler önüne sermektedir. Göç ettikleri ülkelerde yabancı olarak 

adlandırılan bu kişilerin; sosyal, kültürel, ekonomik ve birçok açıdan varlıklarının sorun olacağı 

düşüncesi basın yolu ile üretilmektedir. Avrupa ülkeleri daha etkin çözümler üreterek, mülteci krizinin 

neden olabileceği gerginliği azaltacak ve yarattığı etkilere yanıt verecek sürdürülebilir politikalar ve 

programlar geliştirmek durumundadır.  

  

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, Mülteci krizi, Göç mutabakatı, Eleştirel söylem 

analizi, Sürdürülebilir mülteci politikaları  

 

Critical Discourse Analysis of the News Regarding the Effects of the Refugee Crisis on Turkey's 

Entry Process to the European Union 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to evaluate the effects of the refugee crisis on Turkey's accession process to the 

European Union by using the critical discourse analysis method. Hundreds of thousands of refugees 

fleeing the war and genocide caused by the Arab Spring in the Middle East reached Turkey by illegally 

traveling to reach Europe via the Mediterranean and Aegean Seas. This situation of Turkey, as the 

country that bears the largest refugee burden in the international arena, required the reorganization of 

migration policies and Turkey-EU relations. At the beginning of the policies followed by the European 
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Union is the desire to keep refugees in Turkey by allocating various financial resources and to prevent 

the flow of this migration to Europe. This situation, which caused Turkey to redesign its relations with 

the European Union, arouses great repercussions in the press. In the press; illegal passage, foreigner, 

immigrant, refugee, smuggler, security, boat or boat sinking, dangerous journey, child corpse, death, 

arrest, seeking peace, humanitarian responsibility, support and assistance to refugees from Turkey, 

European Union to Turkey Aid programs themes and similar images were determined and discourse 

analysis was made. The relations between the European Union and Turkey are sometimes reflected 

positively and sometimes negatively in the press. As a result of Turkey's insensitivity to the crises 

around it, due to its geopolitical position and cultural ties, the hosting of Syrians in Turkey has been in 

the press since 2011, and from time to time the news has created racist connotations. The way these 

events were reflected in the press reveals the self-interested relations between the European Union and 

Turkey. The idea that, the existence of these people, who are called foreigners in the countries they 

migrate to, will be a problem in social, cultural, economic and many aspects is produced through the 

press. European countries have to develop sustainable policies and programs that will reduce the 

tension that may be caused by the refugee crisis and respond to its effects by producing more effective 

solutions. 

 

Keywords: European Union Turkey relations, Refugee crisis, Migration consensus, Critical discourse 

analysis, Sustainable refugee policies 
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Azerbaycan Makine-İnşaat Sektörünün Personel Potansiyeli Kullanımını İyileştirme 

Yönergeleri 

 

 

Neriman BOYUKKİSHİ1 

 

Öz 

 

Makale, mühendislik endüstrisinin gelişiminde insan kaynaklarının rolünü ve etkin kullanım konularını 

tartışıyor. Modern zamanlarda mühendislik endüstrisinin yenilikçi gelişiminde kalifiye personel 

ihtiyacının arttığı belirtilmektedir. Her şeyden önce, personel eğitimi ve temini konuları ilgi odağında 

tutulmalıdır. Nitelikli personel yetiştirmenin ana biçimleri, mesleki gelişim ve işletmelerde personelin 

yeniden eğitimi, mesleki eğitim sisteminde vasıflı işçilerin eğitimi, üniversitelerde ve kolejlerde yüksek 

nitelikli uzmanların yetiştirilmesidir. Çalışmanın amacı, Azerbaycan'ın mühendislik endüstrisindeki 

insan kaynaklarının mevcut durumunu ve kullanımının mevcut durumunu incelemek, insan 

kaynaklarının etkin kullanımı için pratik öneriler ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda, son yıllarda 

makine imalat işletmelerinde personelin uzmanlaşma düzeyinin ve kullanım koşullarının yetersiz 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun başlıca nedenleri, mevcut makine imalat işletmelerinin üretim 

kapasitelerinin altında faaliyet göstermesi nedeniyle personel devir hızının yüksek olması, modern 

zamanlarda yüksek nitelikli personelin yetiştirilmesi için yeterli mali kaynakların bulunmaması, yüksek 

nitelikli personele yönelik mali teşviklerdeki eksikliklerdir. işçiler ve diğerleri. Makalenin sonunda, 

makine imalat işletmelerinde insan kaynağı kullanımının iyileştirilmesi için bir takım önerilerde 

bulunulmuştur. Özellikle gelişmiş ülkelerin tanınmış makine imalat işletmelerinin en iyi 

uygulamalarının bu doğrultuda çalışılması ve bu tecrübenin Azerbaycan'ın makine imalat 

işletmelerinde kullanılması gereğine dikkat çekilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Personel potansiyeli, Personel eğitimi, Nitelik düzeyi, En iyi uygulamalar, Mali 

teşvikler 

 

Directions to Improve the use of Personnel Potential of Azerbaijan Machine-Building Industry 

 

Abstract 

  

The article discusses the role of human resources in the development of the engineering industry and 

its effective use. It is noted that in modern times, the need for qualified personnel has increased in the 

innovative development of the engineering industry. First of all, the issues of staff training and provision 

should be kept in the center of attention. The main forms of training of qualified personnel are 

professional development and retraining of personnel in enterprises, training of skilled workers in the 

vocational education system, training of highly qualified specialists in universities and colleges. The 

purpose of the study is to study the current state of human resources in the engineering industry of 

Azerbaijan and the current state of its use, to put forward practical proposals for the effective use of 

human resources. As a result of the study, it was determined that in recent years, the level of 

specialization of personnel in machine-building enterprises and the condition of their use is 

unsatisfactory. The main reasons for this are the high level of staff turnover due to the fact that existing 

machine-building enterprises operate below their production capacity, insufficient financial resources 
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for the training of highly qualified personnel in modern times, shortcomings in the financial incentives 

for highly qualified workers and others. At the end of the article, suggestions were made to improve the 

use of human resources in machine-building enterprises. In particular, the need to study the best 

practices of well-known machine-building enterprises of developed countries in this direction and the 

need to use this experience in machine-building enterprises of Azerbaijan was noted. 

 

Keywords: Personnel Potential, Personnel Training, Qualification Level, Advanced Experience, 

Financial İncentives 
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Seçim Beyannamelerindeki Söylemlerin Kadının Siyasette Temsil Edilme Durumuna 

Etkisi: 2002-2011 Yılları Arasındaki Genel Seçim Örnekleri1 

 

 

Nesime MELDA CİNMAN2, Nevra ÜÇLER3 

 

 

Öz 

 

Siyasal iletişim, siyasal aktörlerin ve partilerin hedef kitleyi ikna etmek amacıyla kullandığı yöntemleri 

içeren bir süreçtir. Seçim beyannameleri ise siyasi partiler ve siyasal aktörlerden tarafından seçim 

kampanya dönemlerinde kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kullanılan halkla ilişkiler yöntem ve 

araçlarından birisidir. Seçim beyannamelerindeki söylemler siyasal aktörler tarafından üretilmektedir. 

Eğitim, çevre, enerji, kentsel dönüşüm, siyaset, turizm, kadın, çocuk vb. konu başlıkları altında söylem 

üretilen seçim beyannamelerinin kadının siyasette temsil edilme durumunun tespiti açısından 

incelenmesi önemlidir. Kadının siyasette erkekler kadar eşit oranda temsil edilmesi sürdürülebilirlik 

kavramına verilen önemin arttığı günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan cinsiyet 

eşitliğinin sağlanarak kadının güçlendirilmesi hedefinin amacına ulaşmasına katkı sağlayacaktır. 

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çevre sorunlarının giderilmesi, 

nitelikli eğitim, refah düzeyinin arttırılması vb. konularda çalışmalar yürütülmektedir. Birleşmiş 

Milletler (BM)’in 2000 yılında yayımladığı 17 farklı amacın yer aldığı ‘‘Sürdürülebilir Bin Yıl Kalkınma 

Hedeflerinden’’ toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması kadının siyasette varlık göstermesi ile başarıya 

ulaşabilecektir. Kadınların siyasette temsil edilme hakkı elde etmeleri kolay olmamıştır. Türkiye’de 

kadınlara 1930 yılında seçme/seçilme ve yerel seçimlere katılma hakkı verilmiştir. Genel seçimlere 

katılma hakkını ise 5 Aralık 1934 yılında elde eden kadınların milletvekili adayı olarak katıldığı ilk seçim 

1935 seçimleridir. Fakat kadının söz konusu seçim yıllarında temsil edilme oranı erkek vekillere oranla 

yeterli sayıya ulaşamamıştır. Günümüzde ise temsil edilme durumu ile ilgili oransal olarak olumlu 

değişimler yaşanmamıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı partilerin seçim beyannamelerindeki kadın 

ile ilgili söylemlerin kadının siyasette temsil edilme durumuna etkisini ortaya çıkarmaktır. Belirtilen 

amaç doğrultusunda 2002, 2005, 2007 ve 2011 genel seçim yıllarında seçime giren partilerin seçim 

beyannameleri içerek analizi yöntemiyle incelenmiştir. Kadınların parti içerisinde temsil edilme 

durumunu oransal olarak çıkarmak amacıyla beyannamelere ek olarak söz konusu seçim yıllarında 

mecliste temsil edilen erkek ve kadın sayıları seçim beyannamelerindeki söylemlerle ilişkilendirilmek 

üzere incelenmiştir. Seçim beyannamelerinde ‘kadın’ konusuna geniş kapsamlı yer veren partilerin 

mecliste temsil edilen kadın milletvekili sayısının daha fazla olduğunun tespiti yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim ve halkla ilişkiler, Seçim beyannameleri, Söylem, Kadın temsili, BM 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
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The Effect of the Discourse in Election Declarations on the Representation of Women in Politics: 

Examples of the General Election between 2002-2011 

 

Abstract 

 

Political communication is a process that includes the methods used by political actors and parties to 

persuade the target audience. Election declarations are one of the public relations methods and tools 

used by political parties and political actors to inform the public during election campaign periods. 

Discourses in election manifestos are produced by political actors. Education, environment, energy, 

urban transformation, politics, tourism, women, children etc. It is important to examine the election 

declarations under the titles of discourse in terms of determining the representation of women in 

politics. Representing women in politics equally as men will contribute to the achievement of the goal 

of empowering women by ensuring gender equality, which is one of the sustainable development goals, 

in today's world where the importance given to the concept of sustainability is increasing. Ensuring 

gender equality within the scope of sustainable development, eliminating environmental problems, 

qualified education, increasing the level of welfare, etc. studies are in progress. Achieving gender 

equality, one of the "Sustainable Millennium Development Goals", which includes 17 different objectives 

published by the United Nations (UN) in 2000, will be successful with the presence of women in politics. 

It has not been easy for women to obtain the right to be represented in politics. In Turkey, women were 

given the right to vote/be elected and participate in local elections in 1930. Those who obtained the 

right to participate in the general elections on December 5, 1934, were the first elections in which 

women participated as parliamentary candidates, in the 1935 elections. However, the representation 

rate of women in the said election years did not reach a sufficient number compared to male deputies. 

Today, however, there has been no proportionally positive change in representation. In this context, the 

aim of the study is to reveal the effect of the discourses about women in the election declarations of the 

parties on the representation of women in politics. In line with the stated purpose, the election 

declarations of the parties that entered the elections in the 2002, 2005, 2007 and 2011 general election 

years were analyzed with the content analysis method. In addition to the declarations, the numbers of 

men and women represented in the parliament in the election years in question were examined in order 

to correlate with the discourses in the election manifestos in order to proportionally determine the 

representation of women in the party. It has been determined that the number of women deputies 

represented in the parliament is higher in the parties that include the subject of 'women' extensively in 

their election declarations. 

 

Keywords: Political communication and public relations, Election declarations, Discourse, 

Representation of women, UN Sustainable development goals 
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"Kararlı" ve "Esnek" Zekanın Özü 

 

 

Nigar Eldar Kızı ZEYNALOVA1 

 

Öz 

 

Yüzyıllar boyunca filozoflar, insan kişiliğinin kökenlerini, istikrarını ve istikrarını ya da sürekli olarak 

evrimleşip gelişmediğini incelediler. Stanford Üniversitesi'nde profesör olan Carol Dweck, kişisel ve 

siyaset bilimi alanında uzmandır. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda et konusunda birçok 

değerli fikir ortaya atılmıştır. 30 yıllık araştırmasını Özleyen araştırmacı, makinenin insanın günlük 

aktiviteleri üzerindeki etkisini kanıtlamış bir düşünce yaklaşımı geliştirdi. Araştırmacının kitabı 

"Düşünme Stili", eğitim, emek, spor ve kişisel gelişim konularına odaklanıyor. Bir kişinin ilişkilerde 

başarılı olabilmesi için yetenek ve yeteneklerini düşünün. Tanrı'ya olan bağımlılığını ve inancını doğru 

bir şekilde tanımladı. Düşünce tarzına göre insanları iki türe ayırdı: "çevik" (dinamik, gelişen) ve "sabit" 

(değişmeyen, statik). Çevik" zekaya sahip insanlar, bir insanın çaba göstermesinin, denemesinin 

mümkün olduğunu düşünür ve onları başarıya dönüştürür. "Hızlı" zeka yaklaşımı sonuca değil, insan 

faaliyetine bağlıdır. Bu insanların çoğu başarının zirvesine ulaşabilir. Pek çok ünlü, diğerleri gibi sıradan 

insanlar olduklarını ve sadece çalıştıklarını iddia ediyor, çok çalışmanın sonucunda hayatta ve işte 

başarılı olmayı başardılar. Araştırmacı başarı oranları üst sınıf öğrencilerinde daha düşüktür. Zeka 

konusunda "sürekli" bir yaklaşıma sahip olan öğrencilerin daha düşük notlar alma olasılığı daha 

yüksektir. Öğretmenin zayıflığının sonucu, öğretmenin önyargılı tutumunun tezahürü olduğunu 

söylediler. Öğrencilerin "Çevik" entelektüel yaklaşımın başarısızlığına tepkisi daha da kararlıdır. O da 

birlikte çalışmayı göstermiştir. Her iki zeka türündeki öğrenciler için de sınava hazırlık süreci farklı 

şekillerde gerçekleşir."Sabit" zekaya sahip öğrenciler materyali ezberler," Çevik "zeka Şahitler, içeriği 

anlayarak ve hatalarını kabul ederek sınava hazırlanırlar. Tüm öğrencilerin içsel potansiyeli vardır. 

Öğretmenin temel görevi, öğrencileri başarıya ulaşmaları için motive etmektir. Onların özgüvenlerini 

arttırmaktır. Daha sonra bu etkinlik sürecinde çabaları vurgulanan öğrenciler, zor görevin üstesinden 

gelebilecekler vb. Onlar için başarısızlık zekanın değil, sıkı çalışmanın veya stratejinin bir göstergesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: "Çevik", "istikrarlı" zeka, Öğrenci, Akıl, Çaba gösterme yeteneği 

 

The Essence of "Stable" and "Flexible" Intelligence 

 

Abstract 

 

For centuries, philosophers have studied the origins of the human personality, its stability and stability, 

or whether it is constantly evolving. Carol Dweck, a professor at Stanford University, is an expert in 

personal and political science. As a result of her years of research, many valuable ideas have been put 

forward on the subject of meat. Summing up his 30 years of research, the researcher has developed an 

approach to thinking that has proven the impact of the machine on human daily activities. The 

researcher's book "Thinking Style" focuses on education, labor, sports, and personal development. 

Consider one's abilities and talents to be successful in relationships. He accurately described his 

addiction and belief in According to his way of thinking, he divided people into two types: "agile" 

(dynamic, evolving) and "fixed" (unchanging, static). Understanding that skills are innate and do not 
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change throughout life Human beings have a "fixed" intellectual approach. Such individuals always have 

the strength of reason and character against themselves and their environment. They evaluate any 

situation in terms of success or failure, winning or losing. Normally, representatives of the "fixed" 

intelligentsia should investigate the causes of failureself-assessment rather than work to eliminate the 

problem. it also "works", tries to overload and confronts those who show a weaker result. People with 

"agile" intelligence think that it is possible for a person to make an effort, try and turn them into success. 

The approach to "quick" intelligence depends not on the result, but on human activity. Most of these 

people can reach the pinnacle of success. Many celebrities say that they are ordinary people like any 

other and just they claim to work, as a result of hard work, they managed to succeed in life and work. 

Researcher success rates are lower in upper-class students. Students who take a "continuous" approach 

to intelligence are more likely to get lower grades. The result of teacher weakness, they said, is the 

manifestation of the teacher's biased attitude. The students' reaction to the failure of the "Agile" 

intellectual approach is even more decisive. He has also demonstrated working together. For students 

of both types of intelligence, the process of preparing for the exam takes place in different ways. Students 

with "fixed" intelligence memorize the material, "Agile" intelligence Witnesses prepare for the exam by 

understanding the content and admitting their mistakes. All students have intrinsic potential. The main 

task of the teacher is to motivate students to achieve success. to increase their self-confidence. Later in 

this activity process, students whose efforts are emphasized, will be able to overcome the difficult task, 

etc. For them, failure is a sign of hard work or strategy, not intelligence. 

 

Keywords: "Agile", "Stable" intelligence, Student, Intellect, Ability to make an effort 
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Instagram Reklamlarının Bilgilendirici Etkisinin, Güvenirliğinin ve Kolay Anlaşılır 

Olmasının Marka İmaji ve Marka Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi 

 

 

Nihat YUVA1, Ümit DOĞRUL2 

 

Öz  

 

İnternet ve mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte sosyal medya kullanımı da yaygınlaşmıştır. 

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın Türkiye’de 46 milyon kullanıcısı 

bulunmaktadır. Instagram’ın büyük kullanıcı ağı, işletmelerin potansiyel müşteriler ile etkileşime 

girebilmesi için önem arz etmektedir. Instagram’da yer alan işletmeler, Instagram reklamları aracılığı 

ile müşterilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Başarılı markalar yaratmak işletmelere önemli bir rekabet 

avantajı sağlamaktadır. Marka imajı ve marka farkındalığı kavramları başarılı markalar yaratmakta 

kritik bir rol oynamaktadır. Marka imajı ve marka farkındalığının oluşmasında birçok faktör etkilidir. 

Özellikle son yıllarda sosyal medya da işletmelerin yaptığı faaliyetler markaya önemli katkılar 

sunmaktadır. İnstegram reklamları işletmelerin sosyal medyaya yönelik yaptığı çalışmaların başında 

gelmektedir. Bu bağlamda instegram reklamlarının başarısı markaya yapılan katkıyı etkilemektedir. 

Yani tüm instegrm reglamlarının marka imajına ve marka farkındalığına eşit düzeyde olumlu katkı 

yaptığı söylenemez. İnstegram reklamlarının bilgilendirici etkisi, güvenirliği ve kolay anlaşılır olması 

reklamın başarısını etkilen temel faktörlerdir. Bu çalışmanın da amacı instegram reklamlarının 

bilgilendirici etkisinin, güvenirliğinin ve kolay anlaşılmasının marka farkındalığına ve marka imajına 

etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmada marka imajı ve markı farkındalığının da satın alma niyetine 

etkisi de belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Instagram’da takip ettiği markaya ait Instagram 

reklamı ile karşılaşmış ve takip ettiği markadan en az bir kere alışveriş gerçekleştirmiş olan 370 

katılımcıya online anket uygulanmıştır. Araştırma modeline ait hipotezler yapısal eşitlik modellemesi 

analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda Instagram reklamlarına ait bilgilendirici etki, güvenilirlik ve 

kolay anlaşılma boyutlarının sembolik marka imajı, fonksiyonel marka imajı ve marka farkındalığını 

olumlu yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Son olarak sembolik marka imajı, fonksiyonel marka imajı 

ve marka farkındalığının satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Instagram reklamları, Marka imajı, Marka farkındalığı, Satın alma niyeti 

 

Investigation of the Effect of Informative Effect, Reliability and Easy Understanding of 

Instagram ads on Brand Image and Brand Awareness 

 

Abstract  

 

With the increase in the use of the Internet and mobile devices, the use of social media has also become 

widespread. One of the popular social media platforms, Instagram has 46 million users in Turkey. 

Instagram's large user network is important for businesses to interact with potential customers. 

Businesses on Instagram can easily reach customers through Instagram ads. Brand image and brand 
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awareness concepts play a critical role in creating successful brands. Many factors are effective in the 

formation of brand image and brand awareness. Especially in recent years, the activities of businesses 

in social media make significant contributions to the brand. Instagram ads are at the forefront of the 

work of businesses on social media. In this context, the success of Instagram ads affects the contribution 

made to the brand. In other words, it cannot be said that all Instagram ads contribute equally positively 

to brand image and brand awareness. Informative effect, reliability and easy understanding of 

Instagram ads are the main factors affecting the success of the ad. The aim of this research is to reveal 

the effects of Instagram ads on brand image, brand awareness and purchase intention. In addition, the 

effect of brand image and brand awareness on purchase intention was also tried to be determined in the 

study. In this context, an online survey was applied to 370 participants who encountered an Instagram 

advertisement of the brand they followed on Instagram and who had shopped at least once from the 

brand they followed. The hypotheses of the research model were tested with structural equation 

modeling analysis. As a result of the analysis, it was revealed that the informative effect, reliability and 

easy-to-understand dimensions of Instagram ads positively affect symbolic brand image, functional 

brand image and brand awareness. Finally, it has been determined that symbolic brand image, 

functional brand image and brand awareness have a positive effect on purchase intention. 

 

Keywords: Instagram Ads, Brand Image, Brand Awareness, Purchasing Intention 
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Designing an Educational-Recreational Center in Isfahan for the Hearing-Impaired to 

Promote Their Social Interaction and Communication 

 

 

Niloofar IRANNEJAD1 

 

Abstract 

 

Hearing is one of the most important human senses. Deaf refers to someone who, due to hearing loss or 

impairment, is unable to communicate with other people in the community through speech. Social 

interaction is an important and fundamental part of human life. Recently, many studies have been done 

on the relationship between architecture and deafness, whose results revealed that architecture could 

be effective in improving the condition of deaf people. Therefore, the purpose of this study was to create 

a center to increase the social interactions of the deaf and to balance the social interactions of the deaf 

by creating appropriate spaces. The research question was how can environments be created through 

architecture in which deaf people can more easily communicate as an individual in society? For this 

purpose, five external and two internal samples were examined. For data collection, library documents 

were used, and the information related to the site and the desired place was prepared by observing and 

attending the place and doing field observation. The results showed that factors such as light, color, 

proximity, transparency, centrifugal design, view, materials, and acoustics could be effective factors in 

the design of spaces for the deaf. A more pleasant atmosphere can be created for the deaf by observing 

these factors. Therefore, it is suggested that issues such as physical opportunities be provided for the 

deaf to sit, stay and reflect more in different places and design gathering spaces such as places to play, 

eat and talk for deaf people. 

 

Keywords: Social interaction, Hearing-Impaired, the Deaf, Educational center, Communication 
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Dr. Fahrettin Koca’nın 14 Mart Tıp Bayramı’nda Sağlıkçılara Yazdığı Mektubun Söylem 

ve İçerik Analizi 

 

Nurşen KISIK1, Gökmen KANTAR2 

 

Öz 

 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarına yazdığı mektup söylem 

ve içerik analizi yöntemi ile incelenerek retorik unsurları, doğal dil kullanımı ve gündemi nasıl ele aldığı 

analiz edilecektir. 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Sağlık bakanı olarak görevini sürdüren ve aynı 

dönem içerisinde Covid19 ile mücadelede sağlık çalışanları ile birlikte en büyük görevi üstlenen, sağlık 

çalışanlarının ve halkın daima açıklamalarını merakla beklediği Dr. Fahrettin Koca’nın sağlık 

çalışanlarına pandemi döneminde yazmış olduğu mektup incelemeye değer görülmüştür. Mektupta yer 

alan mevcut kelimelerin, farklı kelimelere oranı ile Bakan Koca’nın tekrar düzeyi 1,73 olarak elde 

edilmiştir. Mevcut kelimelerin çeşitliliği Bakan Koca’nın zengin bir dil yapısına sahip olduğunu 

göstermektedir. Sağlık çalışanlarına hitap ettiği mektubunda tekrar oranını düşük tutup, içerik 

açısından basit bir dil kullanmadığı zengin hitabetinin olduğu görülmektedir. Mektubunda kullandığı 

610 sözcükten 506’sının amaç sözcüklerden oluşması Bakan Koca’nın sağlık çalışanlarına verdiği 

mesajının güçlü olarak taşındığını göstermektedir. Kullanılan araç sözcükler sayesinde Koca’nın 

mesajlarında anlatımını güçlendirdiği görülmektedir. Mektupta kullanılan fiillerin zamanları 

incelendiğinde geçmiş zaman kullanımının sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Emir kipine metinde yer 

verilmemiştir, fakat gereklilik kipi ile emir ifadeleri görülmektedir. Böylece gereklilik ifadeleri ile 

sempati kazanma hedeflenmiştir. Sağlık çalışanlarının gayretli çalışmalarını nitelerken onları 

yüceltmektedir. Mesleki zorlukların sebebi, fiziki yorgunluklar ya da tehdit gibi psikolojik yorgunluklar 

olsa dahi hiçbirinin merhametin önüne geçmeyeceğini ve geçmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu 

çalışmanın söylem analizi yapılırken Sağlık Bakanı Koca’nın bu mektubu sağlık çalışanlarına pandemi 

sürecinde yazdığı göz önünde tutulmuştur. Pandemi süreci ile birlikte sağlık çalışanları açısından 

söylem ve davranışları daha da merak ile beklenen Fahrettin Koca’nın söylemlerine bakıldığında, son 

yüzyılın en tehlikeli salgınının birlikte özverili çalışma ve gayret ile atlatılacağı şeklinde sonuca 

varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Dr. Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı 

 

Discourse and Content Analysis of Dr. Fahrettin Koca’s Letter Written to Health Care 

Professionals on 14 March Medicine Day 

 

Abstract 

 

Health Minister Dr. The letter written by Fahrettin Koca to the healthcare professionals on March 14, 

Medicine Day will be analyzed with the method of discourse and content analysis, and how he handled 

the rhetorical elements, use of natural language and the agenda will be analyzed. Continuing his duty as 

the Minister of Health since 10 July 2018 and undertaking the greatest task together with the health 

workers in the fight against Covid19 during the same period, Dr. The letter written by Fahrettin Koca to 

healthcare professionals during the pandemic period was deemed worthy of examination. With the ratio 
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of the existing words in the letter to different words, the repetition level of Minister Koca was obtained 

as 1.73. The diversity of existing words shows that Minister Koca has a rich language structure. In his 

letter addressed to healthcare professionals, it is seen that he kept the repetition rate low and did not 

use a simple language in terms of content and had a rich oratory. The fact that 506 of the 610 words he 

used in his letter were purpose words shows that Minister Koca's message to health workers is carried 

strongly. Thanks to the tool words used, it is seen that Koca strengthens his expression in his messages. 

When the tenses of the verbs used in the letter are examined, it is seen that the past tense is frequently 

used. The imperative mood is not included in the text, but imperatives and imperative expressions are 

seen. Thus, it is aimed to gain sympathy with expressions of necessity. It praises the hard work of 

healthcare professionals while qualifying them. He underlines that even if the cause of professional 

difficulties is physical fatigue or psychological fatigue such as threat, none of them can and should not 

exceed compassion. While conducting the discourse analysis of this study, it was taken into account that 

Health Minister Koca wrote this letter to health workers during the pandemic process. Considering the 

discourses of Fahrettin Koca, whose discourse and behavior are expected even more curiously in terms 

of healthcare professionals with the pandemic process, it has been concluded that the most dangerous 

epidemic of the last century will be overcome with devoted work and effort. 

 

Keywords: Discourse, Dr. Fahrettin Koca, 14 March Medicine Day 
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People’s Ability to Define Democracy in Turkey: What are the Determinants?                                                                                                                

 

 

Osman ŞAHİN1 

 

Abstract 

 

Research shows that people across the world do not define democracy in a uniform way. Several factors 

ranging from economic wellbeing, education, gender, and age might have an effect on the ways in which 

people define democracy. Through a national survey conducted in Turkey in 2015, this research aims to 

contribute to the extant literature on people’s definitions of democracy. In this survey, we asked people 

to express first, second, and third words that come to their mind when thinking about democracy. This 

survey showed that several factors affect people’s ability to define democracy, as not all of them were 

able to express three words when asked this question. Analysis revealed that party identity, gender, and 

education are three factors, which determine people’s ability to define democracy in Turkey. 

 

Keywords: Turkey, Definitions of democracy, Education, Gender, Party identy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dr., Osman Sahin, Glasgow Caledonian University, osman81sahin@gmail.com ORCID: 0000-0002-0815-9433 

mailto:osman81sahin@gmail.com


209 

 

Belgesel Filmlerin Sürdürülebilirlik ile İlişkisi 

 

Özge GÜRSOY ATAR1, Çağla KAYA İLHAN2 

 

Öz  

 

Sürdürülebilirlik, ortak bir ideal arayışıyla karakterize edilen sosyo-ekolojik bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının modern kullanımının tam olarak tanımlanmasında 

zorluklar bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik, insanların doğal ve yenilenebilir kaynaklardan faydalanması 

anlamına gelmekteydi. Bu bağlamda da ekosistemin korunması önemli bir noktaya işaret etmektedir. 

Ekosistemlerin korunması denildiğinde de çevre sorunları karşımıza çıkmaktadır. İnsanların çevreye 

olumsuz etkilerinin azaltılmasının yolu da çevre bilincinden geçmektedir. Çevre bilincinin 

yaratılmasında etkisi olan sinema filmleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı plastik atıkların zararları 

hakkında farkındalık yaratabilmek için çekilen belgesel filmlerin çevre sorunlarını nasıl ele aldıkları ve 

sürdürülebilirlik ile ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada plastiğin ve zararlı atıkların 

etkilerinden yola çıkılarak, atıkların global etkileri ve insan sağlığı üzerine etkileri incelenmiş ve 

bunların sinema filmlerinde nasıl ele alındıklarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmada 

belirlenen üç belgesel film içerik analizi yöntemi ile incelenecektir.  

  

Anahtar Kelimeler: Sinema, Sürdürülebilirlik, Çevre, Çevreci Filmler, Medya Çalışmaları 

 

The Relationship of Documentary Films and Sustainability 

 

Abstract  

 

Sustainability is defined as a socio-ecological process characterized by the pursuit of a common ideal. 

There are difficulties in fully defining the modern use of the concept of sustainability. Sustainability 

meant that people benefit from natural and renewable resources. In this context, the protection of the 

ecosystem points to an important point. Environmental problems arise when it comes to the protection 

of ecosystems. The way to reduce the negative effects of people on the environment is through 

environmental awareness. There are movies that have an impact on the creation of environmental 

awareness. The aim of this study is to reveal how the documentary films shot in order to raise awareness 

about the harms of plastic waste, deal with environmental problems and their relations with 

sustainability. In the study, starting from the effects of plastic and harmful wastes, the global effects of 

wastes and their effects on human health were examined and it was aimed to reveal how they were 

handled in movies. Three documentary films determined in the study will be analyzed by content 

analysis method. 

 

Keywords: Cinema, Sustainability, Environment, Green films, Media studies 
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Sigorta Pazarlamasının Mevcut Durumu: Gerçekler ve Sorunlar   

 

 

Panahaliyeva Malahat ÖMER1, Şirvani Konul VAGİF GİZİ2 

                                       

Öz 

 

Günümüzde pazarlama ve satışın olmadığı bir hizmet sektörü düşünülemez. Pazarlama kavramı üretim 

alanına dayalı olup bu alanda gelişme gösterse de günümüzde üretim dışı alanda tam anlamıyla 

pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir. Bahsettiğim yön henüz bir felsefe veya uygulama olarak 

oluşmamışken bile insanlar satış faaliyetleri sırasında belki de farkında olmadan pazarlama unsurlarını 

faaliyetlerine uygulamışlardır. Ya da örneğin yıllardır alıştığımız basit bir semt pazarının yerlisi olan 

Ahmed Amca'nın raflarına başarılı bir şekilde ürünleri yerleştirip, alışveriş yapan her müşteriyi 

tanıyarak kendi kreatifini sunabilmiştir. Bu küçük işletmede pazarlama çalışması. Sigorta bir hizmet 

sektörüdür. İletişim kurabileceğimiz hiçbir ürün üretmiyor, sigortacılıkta hizmet ve vaatler satıyor. 

Hizmet sektöründeki en önemli nokta da müşteri-firma ilişkisidir, çünkü mevcut ve potansiyel 

sigortalılar, sunulan hizmeti aldıklarında sözleşmenin sonuna kadar sigorta tazminatı doğuracak 

herhangi bir riskle karşı karşıya olmayabilirler. Müşteriyi şirketle olan sözleşmesini gelecek yıl 

yenilemeye motive eden ana faktör, kurulan ve oluşan olumlu ikili ilişkidir. Aynı zamanda satış ve 

pazarlama uzmanlarının ortak çabalarına da bağlıdır. Bu sistemin daha da geliştirilmesi için alınan 

önlemlerden biri rekabet gücünü artırmaktır. Sigorta kültüründe eğitim sisteminin geliştirilmesi 

hedefleniyor. Tüm bunlara ek olarak, olaylara medyanın da dahil edilmesi tavsiye edilir, bilinçlendirme 

faaliyetlerinin uygulanması ile bağlantılı olarak çeşitli seminerler düzenlenmeli, bu alanda eğitim 

merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. Mevcut bilimsel materyalleri hazırlama süreci genişletilmelidir. Bu 

alanda tarım sigortalarının geliştirilmesinin artırılması finansal kaynakların daha da iyileştirilmesi, 

üretimin gelişme düzeyi Tarım sektöründe yatırımları artırmak ve yatırımları çekmek için koşullar 

yaratacaktır. Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların müşterek sigortaları vardır, neredeyse 

ürünü sunmuyorlar. Mevcut tüm bu sorunlara rağmen, yakın gelecekte sigorta sistemin beklentileri çok 

yüksek. Hayat sigortasının geliştirilmesi, zorunlu sigortacılığın gelişimi, sigorta kültürünün ve sigorta 

şirketlerinin gelişimi kapitalizasyondaki artış, sigorta sektöründeki ana beklentilerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sigorta Ürünleri, Sigorta Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti 

 

Current Status of Insurance Marketing: Facts and Problems 

 

Abstract 

 

Today, a service industry without marketing and sales is unthinkable. Although the concept of marketing 

is based on the field of production and has developed in this field, marketing activities are carried out in 

the non-production field today. Even before the direction I mentioned was not formed as a philosophy 

or practice yet, people applied marketing elements to their activities, perhaps unknowingly, during their 

sales activities. Or, for example, Uncle Ahmed, who is a native of a simple neighborhood market that we 

have been accustomed to for years, successfully placed products on the shelves and presented his own 
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creative by recognizing every customer who shopped. Marketing work in this small business.  Insurance 

is a service industry. It does not produce any products we can communicate with, it sells services and 

promises in insurance. The most important point in the service sector is the customer-company 

relationship, because when the current and potential insured receive the service offered, they may not 

face any risk that will result in insurance compensation until the end of the contract. The main factor 

that motivates the customer to renew their contract with the company next year is the positive 

relationship established and formed. is the relationship. It also depends on the joint efforts of sales and 

marketing experts. One of the measures taken for the further development of this system is to increase 

competitiveness. Increasing the development of agricultural insurance in this field will create conditions 

for further improvement of financial resources, the level of development of production in the 

agricultural sector to increase investments and attract investments. Organizations operating in this field 

in our country have joint insurance, they almost do not offer the product. Despite all these current 

problems, the expectations of the insurance system in the near future are very high. The development 

of life insurance, the development of compulsory insurance, the development of insurance culture and 

insurance companies, the increase in capitalization, are the main expectations in the insurance industry. 

 

Keywords: Insurance products, Insurance marketing, Customer satisfaction 
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Faizsiz Finansal Piyasaların Yönetiminde Kutsal ve Klasik Kaynakların Rolü 

 

 

Parviz Rustəmov HACI OĞLU1 

 

Öz 

 

Makalenin temel amacı, klasik Azerbaycanlı ve dünya bilim adamlarının faizsiz finans piyasaları 

alanında Platon, Aristoteles, Nizami Gencevi, Muhammed Nasreddin Tusi, Kuran-ı Kerim, Tevrat ve 

İncil'deki bilimsel ve teorik yaklaşımlarını incelemektir. Klasik Azerbaycanlı ve dünya bilim adamlarının 

faizsiz finans piyasaları alanında Platon, Aristoteles, Nizami Gencevi, Muhammed Nasreddin Tusi, 

Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve İncil'in faizsiz finans piyasalarında katkılarını ortaya koymak ve incelemektir. 

Makalenin ana araştırma metodolojisi, Azerbaycanlı bilim adamları Nizami Gencevi, Mohammad 

Nasreddin Tusi'nin faizsiz finans piyasalarına yaklaşımlarının sistematik ve kapsamlı bir çalışmasıdır. 

Çünkü bu yaklaşımların faizsiz finans piyasalarının organizasyonu, yönetimi ve gelişimi üzerinde büyük 

etkisi vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını 

haram yollardan yemeyin ve karşılıklı rıza olmadıkça kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı 

çok merhametlidir. Kim zulme ve zulümde bulunursa, onu Cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah için 

kolaydır. Büyük günahlardan sakınırsanız, günahlarınızı örter ve sizi güzel bir yere koyarız." (Nisa 

Suresi, 29-31 ayetleri) İncil'de faize şu şekilde yaklaşılır: “Kendiniz için yeryüzünde hazineler 

biriktirmeyin. Orada güveler ve pas onları yok edecek veya hırsızlar girip çalacak. Bunun yerine, 

kendinize cennette hazineler biriktirin. Onları ne güveler, ne paslar yok edecek, ne de hırsızlar girip 

çalacak. Çünkü hazinenin olduğu yerde, kalbin orada olacak. Bedenin lambası gözdür. Gözleriniz 

sağlıklıysa, tüm vücudunuz ışıl ışıl olacaktır. Hayır, gözler zayıfsa bütün vücut karanlık olur. İçinizdeki 

"ışık" karanlıksa, karanlık ne kadar büyüktür! Hiç kimse iki efendiye hizmet edemez. Çünkü ya birinden 

nefret edip diğerini sevecek ya da birine bağlı kalıp diğerini hor görecektir. Hem Allah'a hem de servete 

kulluk edemezsiniz." (Matta, bölüm 6, 19-24 ayetler) Bilimsel araştırmaların temel uygulaması, 

sonuçlarını dünya çapında faizsiz finans piyasalarının yönetiminde uygulamaktır. Bütün bunlar, faizsiz 

finans piyasalarının yönetimine, bu alanın sistematik gelişimine, sürdürülebilir operasyona yenilikçi bir 

yaklaşım getirecektir. Bilimsel araştırmanın ana sonuçları - faizsiz finansal piyasaların yönetiminin 

iyileştirilmesi, bu alandaki kavramsal teorik yenilikleri yansıtmaktadır. Çalışmanın sonuçları faizsiz 

finans piyasalarının uygulanmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmektedir. Bilimsel 

araştırmaların özgünlüğü ve bilimsel yeniliği, faizsiz finans piyasalarında klasik Azerbaycan ve dünya 

bilim adamları Platon, Aristoteles, Nizami Gencevi, Muhammed Nasreddin Tusi'nin temel bilimsel-teorik 

yönleri, Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve İncil'de belirtilen bilimsel yaklaşımlardır. Bu alanın bilimsel ve pratik 

bir yön olarak oluşumu ile ilgili teorik ve pratik yaklaşımlar ve teoriler incelenmiş ve genelleştirilmiş, 

gerekli bilimsel ve teorik yönleri incelenmiştir. Bu bağlamda, araştırma çalışması faizsiz finansal 

piyasaların organizasyonu ve yönetimine yönelik bilimsel yaklaşımların araştırılması açısından övgüye 

değer kabul edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kutsal kaynaklarda sistematik yaklaşımlar, Klasik Dünyanın ve Azerbaycanlı bilim 

adamlarının bilimsel-teorik yaklaşımları, İslami finans sistemi, Faizsiz finans piyasaları, Faizsiz finans 

piyasası yönetimi, İslami ekonomik yönetim sistemi 
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The Role of Sacred and Classical Sources in the Management of Interest-Free Financial Markets 

 

Abstract 

 

The main purpose of the article is to examine the scientific and theoretical approaches of classical 

Azerbaijani and world scientists in the field of interest-free financial markets in Plato, Aristotle, Nizami 

Ganjavi, Muhammed Nasreddin Tusi, Quran, Torah and Bible. To reveal and analyze the contributions of 

classical Azerbaijani and world scientists, Plato, Aristotle, Nizami Ganjavi, Muhammed Nasreddin Tusi, 

Qur'an, Torah and Bible in the field of interest-free finance markets. The main research methodology of 

the article is a systematic and comprehensive study of the approaches of Azerbaijani scientists Nizami 

Ganjavi, Mohammad Nasreddin Tusi to interest-free financial markets. Because these approaches have 

a great impact on the organization, management and development of interest-free financial markets. As 

a matter of fact, the Qur'an states: "O you who believe! Do not eat each other's property in unlawful ways 

and do not kill yourselves unless there is mutual consent. Surely, Allah is very merciful to you. Whoever 

does wrongdoing, We will throw him into Hellfire. This is easy for Allah. If you avoid major sins, we will 

cover your sins and put you in a nice place." (Surat an-Nisa, verses 29-31) Interest is approached as 

follows in the Bible: “Do not store up treasures on earth for yourselves. There moths and rust will 

destroy them or thieves will break in and steal. Instead, save yourself treasures in heaven. Neither moths 

nor rust will destroy them, nor will thieves break in and steal. Because where the treasure is, there will 

be your heart. The lamp of the body is the eye. If your eyes are healthy, your whole body will be radiant. 

No, if the eyes are weak, the whole body will be dark. If the "light" in you is darkness, how great is the 

darkness! No one can serve two masters. For he will either hate one and love the other, or cling to one 

and despise the other. You cannot serve both God and wealth.” (Matthew, chapter 6, verses 19-24) The 

main application of scientific research is to apply its results in the management of interest-free financial 

markets around the world. All this relates to the management of interest-free financial markets, the 

systematic development of this field, sustainable will bring an innovative approach to operation. The 

main results of scientific research - improvement of the management of interest-free financial markets, 

reflect the conceptual theoretical innovations in this field. The results of the study serve to the 

implementation, improvement and development of interest-free financial markets. The originality and 

scientific innovation of scientific research, the classical Azerbaijan and The main scientific-theoretical 

aspects of world scientists Plato, Aristotle, Nizami Ganjavi, Muhammed Nasreddin Tusi are scientific 

approaches mentioned in the Quran, Torah and Bible.Theoretical and practical aspects of the formation 

of this field as a scientific and practical direction practice First approaches and theories are examined 

and generalized, necessary scientific and theoretical aspects are examined. In this context, research 

work can be considered commendable in terms of investigating scientific approaches to the organization 

and management of interest-free financial markets. 

 

Keywords: Systematic approaches in sacred sources, Scientific-theoretical approaches of classical 

world and Azerbaijani scientists, Islamic finance system, Interest-free financial markets, Interest-free 

financial market management, Islamic economic management system 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Gelişmekte Ortaya Çıkan Ülkelerde Yeni Bir Araştırma 

Alanı Olarak 

                       

Quliyev Ramil HACIRZA OĞLU1 

 

Öz 

 

Dünya çapında kurumsal sosyal sorumluluğa (KSS) artan ilgi göz önüne alındığında, yerel ifadeleri hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla görünür hale geliyor. Bu makalede, 

gelişmekte olan ülkelerdeki KSS ile ilgili literatürün çok seviyeli bir incelemesini sunuyoruz ve onu 

belirli bir araştırma alanı olarak tanımlayan KSS ile ilgili temel farklılıkları ve nüansları vurguluyoruz. 

Bunu ayrıntılı olarak değerlendirdikten sonra, gelişmekte olan ülkelerdeki KSS literatürünün temel ayırt 

edici özelliklerini KSS'nin nasıl tasarlandığı veya "KSS düşüncesi", KSS'nin nasıl uygulandığı ve 

uygulandığı veya "KSS nasıl" ile ilişkilendiriyoruz. Buradan, bu literatürdeki değişimin temel yönlerini 

kapsayan beş ana temayı sentezliyoruz: 1) ulusal iş sistemi (NBS) içinde karmaşık bir kurumsal 

tanımlama; 2) MBS dışında karmaşık makro düzeyinde tanımlanmış; 3) resmi ve gayri resmi 

yönetişimdeki birçok katılımcının önemi; 4) KSS ifadelerinin melezleştirilmiş ve diğer nüanslı biçimleri; 

5) KSS geliştirme sonuçlarının ve zararlı etkilerinin farklı ölçekleri. Son olarak, gelişmekte olan dünyada 

KSS'nin etkili biçimlerinin, değişmez bir şekilde bağlamsallaştırılan ve daha geniş resmi ve gayri resmi 

yönetişim sistemlerine dahil edilen çok düzeyli faktörler ve aktörler tarafından nasıl şekillendirildiğine 

bakıyoruz. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Gelişmekte Olan Ülkeler, Gözden Geçirmek, Ulusal İş 

Sistemleri, Kurumsal Teori, Bağlam, Araştırma 

Corporate Social Responsibility is Emerging as a New Research Area in Countries 

Abstract  

 

Given the growing interest in corporate social responsibility (CSR) around the world, local expressions 

are becoming more and more visible in both developed and developing countries. In this article, we 

present a multi-level review of the literature on CSR in developing countries and highlight the key 

differences and nuances of CSR that define it as a particular field of research. After considering this in 

detail, we relate the main distinguishing features of the CSR literature in developing countries with how 

CSR is designed or "thinking about CSR", how CSR is implemented and implemented or "how CSR is". 

From here, we synthesize five key themes that encompass key aspects of change in this literature: 1) a 

complex institutional description within the national business system (NBS); 2) Defined at the complex 

macro level outside of MBS; 3) the importance of the many participants in formal and informal 

governance; 4) hybridized and other nuanced forms of CSR expressions; 5) Different scales of CSR 

development outcomes and harmful effects. Finally, we look at how effective forms of CSR in the 

developing world are shaped by multi-level factors and actors that are invariably contextualized and 

incorporated into broader formal and informal systems of governance. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Developing Countries, Review, National Business Systems, 

Institutional Theory, Context, Research 
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The Impact of Insecurity on Women and Teenagers in the Sahel Region 

 

 

Ramatou Saidou SOULEY1, Malan Maman NAFIOU2 

 

Abstract 

 

The Sahel region has been long time the extremely vulnerable part in Africa. The countries have the 

lowest development indicators in the world, and with this insecurity, socio-economic activities have 

particularly declined.  In fact, the raising of the insecurity in these territories of Sahel (Niger, Burkina 

Faso, Mali, Chad, Cameroon) impresses the Community specially women and young girls in particular. 

These consequences are multiple, such as school dropout, malnutrition, sexual violence, the delay in 

socio-economic development in the region. Thus, the global objective of this study is to assess the 

impacts of insecurity on women and teenagers in the Sahel regions. The specific objectives are to assess 

the impacts of insecurity on schooling, socio-economic activities and the state of mind of these women.   

In effect, the research problem is based on the state of the women and girl victims does not speak of 

their situation. They frequently develop infectious diseases because of these rapes.  We remember the 

3 women who were raped by the Chadian Army in the Tera region of Niger in 2021. In order to better 

understand the problem, the Environmental Impact Analysis method, which considers the State, 

Horizon, the territory reference and the different socio-economic aspects is used. According to the 

international plan, 10.7 million people have been affected by this insecurity in the four Sahel regions 

(international plan 2020 report). Empowerment of communities will serve as a real result and 

guarantee effective development. 

 

Keywords: Women and teenagers, Development, Socio-economic activities, Uncertainty 
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Azerbaycan’ın İşgal Edilen Arazilerin Restorasyonunda Finansal Piyasaların Rolü 

 

 

Rasulova Günay RASİM1 

 

 

Öz 

 

Makale, Azerbaycan, Karabağ'ın tarihi topraklarının kurtarılması ve restorasyonunun finansmanı 

konularını ele almaktadır. Bu bağlamda, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet bütçesi ve diğer finansal 

fonların rolü ve önemini incelemek gibi görevler belirlenmiştir. Sonuç olarak, yeni gerçekler ortaya 

çıkmış ve işgal altındaki toprakların kurtarılması bölge ülkeleri için yeni fırsatlar açmıştır. Ulusal 

ekonominin gelişme hızı ne kadar yüksek olursa, finansal kaynak talebi o kadar yüksek olur ve bu da 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarının restorasyonu için finansal güvenlik sağlamayı 

nesnel bir zorunluluk haline getirir. Bu bağlamda, finansal kaynakların ülke ekonomisindeki rolünün 

artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Azerbaycan ekonomisinin başarılı bir 

şekilde gelişmesi, sadece petrol ve gaz endüstrisinin değil, aynı zamanda petrol dışı sektörlerin de 

geliştirilmesi, ülkenin ihracat potansiyelinin arttırılması, kurtarılmış bölgelerde restorasyon ve inşaat 

çalışmalarını tamamlayacak ve bu bölgelerde sürdürülebilir yerleşimin sağlanmasını sağlayacaktır. 

Makale, bu amaçla alınan önlemlerin etkinliğini sağlamak için önerilerde bulunur. Kurtarılan bölgelerin 

restorasyonu ve büyük bir geri dönüşün sağlanması ulusal öncelik düzeyine yükseltilmiştir. Karabağ 

bölgesinde yeni uluslararası ve bölgesel ulaşım ve lojistik altyapısının restorasyonu ve yenilerinin 

oluşturulması, ülkenin küresel pazarlara erişiminin artırılmasının yanı sıra kurtarılmış bölgelerin 

gelişmesinde önemli bir rol oynadığı belirlendi. 

 

Anahtar Kelimeler: Karabağ, devlet bütçesi, "Yüzyılın Sözleşmesi", Azerbaycan Cumhuriyeti Petrol 

Fonu, Ulusal Öncelikler, Azerbaycan Ordusu Yardım Fonu, YAŞAT Fonu 

 

The Role of Financial People in the Restaurant of the Occupied Areas of Azerbaijan 

 

Abstract 

 

The article deals with the financing of the restoration and restoration of the historical lands of 

Azerbaijan, Karabakh. In this regard, tasks such as examining the role and importance of the state budget 

of the Republic of Azerbaijan and other financial funds have been identified. As a result, new realities 

have emerged and the liberation of the occupied territories has opened up new opportunities for the 

countries of the region. The higher the development rate of the national economy, the higher the demand 

for financial resources, which makes financial security a necessity for the restoration of the reclaimed 

lands of the Republic of Azerbaijan. In this regard, it is important to take measures to increase the role 

of financial resources in the country's economy. The successful development of the Azerbaijani 

economy, not only the oil and gas industry, but also the development of non-oil sectors, increasing the 

country's export potential, restoring and completing the restoration and construction work in the 

liberated areas. The article proposes to heal the effectiveness of the prevention measures taken for this 

purpose. 
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The restoration of the liberated areas and the provision of a major return have been raised to the level 

of national priority. It was noted that the restoration of the new international and regional access and 

logistics infrastructure in the Karabakh region and the creation of new ones, as well as increasing the 

country's access to global markets, played an important role in the development of the liberated regions. 

 

Keywords: Karabakh, state budget, "Agreement of the Century", Petroleum Fund of the Republic of 

Azerbaijan, National Priorities, Assistance Fund to the Azerbaijani Army, LIFE Fund 
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Azerbaycan İşçi Piyasasının Mevcut Durumu ve İstihdam Üzerine Etkisi 

 

                                                                             

Ruhangiz ALİYEVA1 

 

Öz 

 

Makale, işgücü piyasasının mevcut durumunu, istihdam ve gelir üzerindeki etkisini ele almaktadır. 

Modern zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde devletin sosyo-ekonomik politikasının ana 

yönlerinden biri, işgücü piyasasının düzenlenmesi, tam ve elverişli olmasını sağlamaktır. İstihdam 

programları, petrol dışı sektörü geliştirmeye yönelik tedbirler, bölgelerdeki büyük ölçekli yatırımlar, 

bölgelerde yeni işlerin yaratılması, işletmeler, altyapı tesisleri vb. ülkede istihdamın sağlanmasında 

önemli rol oynamıştır. Ancak, bazı nedenlerden dolayı, ülkede iş talebi hala yüksek. Yani yapılan 

çalışmalara rağmen Azerbaycan'ın işgücü piyasasında hala sorunlar var. Bu sorunlar temel olarak kalıcı 

işlerin olmaması, yüksek işsizlik oranları ve gençler arasında göç, işgücü kalitesinin işgücü piyasasının 

gereksinimlerini karşılamaması, kayıt dışı istihdam düzeyinin hala yüksek olması, işgücünün eşit 

olmayan dağılımı ile kendini göstermektedir. uzmanlıklar, işlerin mevsimlik doğası, birçok uzmanlıkta 

ücretlerin düşük seviyesinde kendini gösterir. Bu, istihdam politikasının sürekli iyileştirilmesini 

gerektirir. Bunun için istihdam alanında bir takım alanlarda sistemik tedbirlerin uygulanmasına ihtiyaç 

vardır.Önemli konulardan biri istihdam programlarının işgücü piyasası üzerindeki etkisinin 

analizidir.Ekonomik aktiviteyi artırmak,güçlendirmek için uygun koşulların yaratılması iş arayanların 

ve işsizlerin sosyal korunması, yüksek uluslararası standartlara uygun bir iş ortamının yaratılması, 

işgücü piyasasında arz ve talep arasındaki dinamik dengenin güçlendirilmesine yönelik kurumsal 

ortamın iyileştirilmesi, işgücü piyasasındaki mevcut sorunlar ve genç istihdam faktörleri ve diğer 

konular araştırıldı. 

 

 Anahtar Kelimeler: İşgücü piyasası, İstihdam, İşgücü kaynakları, İnsan sermayesi 

 

The Current Situation of the Labor Market in Azerbaijan and the Effect on Employment              

 

Abstract 

 

The article considers the current state of the labor market, its impact on employment and income. One 

of the main directions of the state's socio-economic policy in the Republic of Azerbaijan in modern times 

is the regulation of the labor market, ensuring full and favorable employment. Employment programs, 

measures aimed at developing the non-oil sector, large-scale investments in the regions, the creation of 

new jobs in the regions, enterprises, infrastructure facilities, etc. have played an important role in 

ensuring employment in the country. However, for some reason, the demand for jobs in the country is 

still high. That is, despite the work done, there are still problems in the labor market of Azerbaijan. These 

problems are mainly reflected in the lack of permanent jobs, high levels of unemployment and migration 

among young people, the quality of labor does not meet the requirements of the labor market, the level 

of informal employment is still high, unequal distribution of labor by specialties, seasonal nature of jobs. 

It is manifested in the low level of wages in many specialties. This requires constant improvement of 

employment policy. 
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For this, there is a need to implement systemic measures in a number of areas in the field of employment. 

One of the important issues is the analysis of the impact of employment programs on the labor market. 

Creating favorable conditions for increasing economic activity, strengthening social protection of job 

seekers and the unemployed, creating a business environment in line with high international standards, 

improving the institutional environment aimed at strengthening the dynamic balance between supply 

and demand in the labor market, existing problems in the labor market and youth employment factors 

and other issues were investigated. 

 

Keywords: Labor market, Employment, Labor resources, Human capital 
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Siyasal Halkla İlişkilerde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Üzerine Bir Alan Araştırması1 

 

 

Ruken KATAR2, Emel TOZLU ÖZTAY3 

 

Öz  

 

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyon’u tarafından yapılan tanıma göre 

"bugünün insan ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini feda etmeden 

karşılanabilmesi" (UN, 1987) olarak ortaya koyulmaktadır. Bu bağlamda günümüzde yönetsel yapıların 

gerçekleştireceği sosyal sorumluluğa yönelik halkla ilişkiler uygulamalarının öneminin altının çizilmesi 

gerekir. Balta Peltekoğlu ve Tozlu’ya göre “Yönetsel anlayışın ve kurumsal kültürün bir çıktısı olarak 

görülmesi gereken kurumsal sosyal sorumluluk projelerine Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında 

kabul edilmiş olan “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri” bağlamında bakıldığında, sosyal sorumluluk projelerinin 

söz konusu hedefleri gerçekleştirme konusunda katkı sağlayabileceği ve öncelikli toplumsal sorunlara 

çözüm önerileri sunabileceği ifade edilebilir.” (Balta Peltekoğlu ve Tozlu 2017: 9) 2000 yılında kabul 

edilmiş olan söz konusu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri: Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak, herkes 

için evrensel ilköğretim sağlamak, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, çocuk ölümlerini 

azaltmak, anne sağlığını iyileştirmek, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele ve çevresel 

sürdürülebilirliği sağlamak olarak sıralanmaktadır. (https://www.tr.undp.org/content/turkey/ 

tr/home/mdgoverview/millennium-development-goals.html erişim tarihi: 30.05.2021). Buradan yola 

çıkarak günümüz siyasi yapılarının halkla ilişkiler uygulamalarında sürdürülebilir kalkınma adına 

yapılan çalışmaların hedef kitleler için gün geçtikçe öneminin artacağı ön görülebilir. Bu çalışmada, 

mevcut literatürden yola çıkarak sürdürülebilir kalkınma kavramının, siyasal halkla ilişkiler 

uygulamaları üzerindeki etkisi belirlenerek, siyasi seçmen oy verme davranışı bazında önemini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Araştırmada kantitatif yöntem olarak anket araştırmasına gidilecektir. 

Araştırma örneklemi olarak 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da en fazla oy çıkan toplam 10 

ilçe sınırlılığı dahilinde oy verme davranışında bulunmuş olan kişiler belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal halkla ilişkiler, Sürdürülebilirlik, Kalkınma, Oy verme davranışı 

 

A Field Research on Sustainable Approach in Political Public Relations 

 

Abstract  

 

According to the definition made by the World Commission on Environment and Development, the 

concept of Sustainable Development is expressed as "meeting the human needs of today without 

compromising the ability of future generations to meet their needs" (UN, 1987). In this sense, today 

should be carefully known that; the importance of social responsibility public relations practices that 

will be carried out by administrative structures. Balta Peltekoğlu and Tozlu's thoughts; Considering the 

corporate social responsibility projects, which should be seen as an output of the managerial 

                                                           
1 Bu çalışma, Ruken KATAR tarafından Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Pazarlama İletişimi 
Programında devam etmekte olan “Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Seçmen Oy Verme Davranışına Etkileri” 
adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
2 Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Pazarlama İletişimi Programı, rukenkatar@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-9607-0828  
3 Doç. Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 
etozlu@gelisim.edu.tr ORCID: 0000-0002-8110-2679 

https://www.tr.undp.org/content/turkey/%20tr/home/mdgoverview/millennium-development-goals.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/%20tr/home/mdgoverview/millennium-development-goals.html
mailto:rukenkatar@gmail.com
mailto:etozlu@gelisim.edu.tr


221 

 

understanding and corporate culture, in the context of the "Millennium Development Goals" accepted 

by the United Nations in 2000 as follows, it can be stated that social responsibility projects can 

contribute to the realization of these goals and offer solutions to priority social problems. (Balta 

Peltekoğlu and Tozlu 2017: 9) The aforementioned Millennium Development Goals adopted in 2000: 

Eliminating extreme poverty and hunger, providing universal primary education for all, gender equality 

and empowering women, reducing child mortality, improving maternal health, HIV/ It is listed as 

fighting AIDS, malaria and other diseases and ensuring environmental sustainability. 

(https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/millennium-development-

goals.html date of access: 30.05.2021). Starting from this point, it can be predicted that the importance 

of the studies for sustainable development in the public relations practices of today's political structures 

will increase day by day for the target groups. In this study, it is aimed to reveal the importance of the 

concept of sustainable development on the basis of political voting behavior by determining the effect 

of the concept of sustainable development on political public relations practices based on the existing 

literature. Questionnaire research will be used as a quantitative method in the research. As the research 

sample, local elections were determined; people who voted within the limitation of 10 districts with the 

highest number of votes in Istanbul in the 23 June 2019. 

 

Keywords: Political public relations, Sustainability, Development, Voting behavior 
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Mission News Literacy: Students Engagement with News in the Emirate of Ras Al 

Khaimah (UAE) 

 

 

Sabir HAQUE1, Suzana Djamtoska ZDRAVKOVSKA2, Alexandria PROFF3 

 

 

Abstract  

 

News plays a critical role in enabling students to understand the world around them as they access news 

in multiple social media platforms with a distinctly 'multi-modal' news diet.' The choices of news today 

are a mix of poor-quality online content filled with misinformation. It makes understanding their news 

access and news engagement behavior an immediate concern. This study aims to understand the choices 

and motivation of young newsreaders of Ras Al Khaimah. The study will employ a mixed-methods 

investigation, including an online survey and indepth interviews. As a demographic group, college 

students form a substantial bulk of adult news consumers. To a large extent, the results can help us draw 

a map of future news production and develop recommendations for journalists, educators, and critical 

stakeholders of information industries. 

 

Keywords: News Literacy, News Consumption, Misinformation, News Engagement, News Diet 
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Risk Yönetimi Çerçevesinde Dağıtım Ağını Etkileyen Operasyonel Risklerin 

İncelenmesi1 

 

 

Sahavet GÜRDAL2, Onur TÜRKER3 
 

Öz 

 

Günümüzde işletmeler, dağıtım ağları içerisinde gerçekleştirdikleri akışların bozulmasına ve 

faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olabilecek pek çok operasyonel risk unsuruyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu bağlamda işletmeler, dağıtım kanallarında kendilerini olumsuz etkileyebilecek 

operasyonel risklerin meydana gelme olasılığını azaltmak veya meydana gelse dahi etkisini en alt 

seviyeye indirmek için risk yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, işletmelerin 

dağıtım kanalında operasyonel risk yönetimini nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini ortaya koyarak 

işletmeler için bir risk yönetimi yol haritası oluşturmaktır.  İşletmeler dağıtım ağlarında etkin bir şekilde 

yürüttükleri risk yönetimi çabaları sayesinde ekonomik kayıpları azaltarak, çevreye verilen zararı en 

aza indirirek ve sosyal refah düzeyini arttırarak sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlamaktadır. 

Araştırma çerçevesinde dağıtım ağı operasyonel risk yönetimiyle ilgili yazında yapılmış 150 makale 

incelenerek risk unsurları tanımlanmıştır. Sistematik yazın taraması sonucunda nakliye riskleri 

kriterine bağlı olarak 28 risk unsuru, sipariş riskleri kriterine bağlı olarak 23 risk unsuru, müşteri 

hizmetleri riskleri kriterine bağlı olarak 10 risk unsuru, depolama riskleri kriterine bağlı olarak 27 risk 

unsuru, ambalajlama riskleri kriterine bağlı olarak 18 risk unsuru ve envanter riskleri kriterine bağlı 

olarak ise 21 risk unsuru tanımlanmıştır. Riskler tanımlandıktan sonra ise AHP yöntemi kullanılarak 

risklerin önem derecesi belirlenmiştir. Risk değerlendirmesi için gereken veriler Ankara Sanayi Odasına 

bağlı Demir- Çelik endüstrisinde bulunan 130 firma yöneticisiyle görüşülerek toplanmıştır. Araştırma 

sonucunda işletmelerin dağıtım ağını etkileyen operasyonel risklerden hangilerinin daha tehdit edici 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dağıtım ağı, Risk, AHP, Sistematik yazın taraması 

 

Investigation of Operational Risks Affecting the Distribution Network within the Framework of 

Risk Management 

 

Abstract 

 

Today, businesses are faced with many operational risk factors that may cause disruption of the flows 

they perform within their distribution networks and slow down their activities. In this context, 

businesses need risk management in order to reduce the possibility of the occurrence of operational 

risks that may adversely affect them in distribution channels or to minimize their effects even if they do 

occur. The main purpose of this research is to create a risk management roadmap for businesses by 

revealing how businesses should perform operational risk management in the distribution channel. 

Businesses make a significant contribution to sustainability by reducing economic losses, minimizing 

the damage to the environment and increasing the level of social welfare, thanks to the risk management 

                                                           
1 Bu çalışma Onur Türker tarafından Prof. Dr. Sahavet GÜRDAL danışmanlığında Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde savunulacak “Dağıtım Ağında Operasyonel Risk Yönetimi: Endüstriyel Pazarda Bir 
Uygulama” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
2 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, sahavetg@yahoo.com ORCID: 0000-0002- 5117-6589 
3 Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, turkeronur23@gmail.com ORCID: 0000-0002-5119-0313 

mailto:sahavetg@yahoo.com
mailto:turkeronur23@gmail.com


224 

 

efforts they carry out effectively in their distribution networks. Within the framework of the research, 

150 articles in the literature on distribution network operational risk management were examined and 

risk factors were defined. As a result of systematic literature review, 28 risk factors depending on 

transportation risks criteria, 23 risk factors depending on order risks criteria, 10 risk factors depending 

on customer service risks criteria, 27 risk factors depending on storage risks criteria, 18 risk factors 

depending on packaging risks criteria and 21 risk elements have been defined depending on the 

inventory risks criteria. After the risks were defined, the degree of importance of the risks was 

determined by using the AHP method. The data required for the risk assessment were collected by 

interviewing 130 company managers in the Iron and Steel industry affiliated to the Ankara Chamber of 

Industry. As a result of the research, it has been determined which of the operational risks affecting the 

distribution network of the enterprises are more threatening. 

 

Keywords:  Distribution network, Risk, AHP, Systematic literature search 
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Gender, Society and Sustainable Development 

 

 

Salamatu Isah IBRAHIM1, Lablatu Mukhtar KURAWA2, Abdulkadir Nasir AHMAD3,  

Naja'atu AHMAD4 

 

 

Abstract  

 

Gender refers to the social expression of the basic physiological differences between male and female. 

In many societies the term gender is ascribed to the women who are put in a disadvantaged position as 

against the men. As such, a myriad of women empowerment programmes are being initiated to 

ameliorate the negative impacts this subjugation and inequality have on the women. This research 

attempts to examine "gender" and how gender roles are perceived especially for females, and how it 

contributes to the development of a nation or otherwise. It is also pertinent to look into how the given 

gender roles plays out itself in the attainment of the African goal. Thus, this research is hinged upon the 

functionalist approach in explaining issues surrounding gender, and how it threatens development if 

not handled well. Studies show that if both genders recognise and complement each other in their 

societal roles without discrimination or unequal treatment, such action will result in a successful 

sustainable development.  

 

Keywords: Gender, Gender roles, Gender discrimination, Gender empowerment, Sustainable 

Development, Society 
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Türkiye’de ve Dünyada Tarım Arazilerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Durum 

Analizi 

 

 

Salih DİNÇEL1, Ayşegül ERTUĞRUL AYRANCI2 

 

 

Öz  

 

Dünya üzerinde kara ile kaplı 13 milyar hektar alan bulunmakta olup, bunun %37’sine karşılık gelen 

yaklaşık 5 milyar hektar alan tarım arazilerini oluşturmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan (2020 verileri 

dahilinde) 7.752 milyar insan bulunmaktadır ve bu gıda ve türevlerine yönelik ihtiyaçları 5 milyar 

hektar alandan karşılanmaktadır. Yapılan basit doğrusal regresyon analiziyle 2100 yılında dünya nüfusu 

11.2 milyar’a çıkması beklenmekte ve tarım arazilerinin azalması öngörülmektedir. Türkiye’de de 

benzer bir tablo görülmektedir. 1988 yılında toplam tarım alanı 41.940 milyon hektar iken 2020 yılında 

37.652 milyon hektar olarak belirtilmiştir. Keza kırsal nüfus 1961 yılında %65.9 iken 2020 yılında 

%43.8 ve yapılan doğrusal regresyon analiziyle 2100 yılında %7.1 olması öngörülmektedir. FAO’nun ilk 

olarak World Agriculture: Toward 2010 çalışmasında dile getirdiği tarım arazilerinin arttırılmasına 

yönelik politikalar geliştirilmesi planı ne yazık ki 2022’ye kadar dikkate alınmamış ve tarım arazileri 

2010 yılından bu yana azalma göstermiştir. Bu aşamada özellikle tarım arazilerinin yanlış kullanımının 

tarım arazilerinin varlığını engellediği gözlemlenmiş ve farklı kaynaklar tarafından belirtilmiştir. Bu 

çalışma sürdürülebilir tarım için bir derleme çalışmasıdır. Uzmanlar, politikacılar ve akademisyenler 

için farkındalık yaratması beklenmektedir. Araştırma istatistik kurumlarının verileriyle desteklenmiş 

ve talep tahmini yöntemleriyle ileriye dönük olasılıklar üzerinde durulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Tarım arazisi, Sürdürülebilirlik, Nüfus, Açlık  

 

A Situation Analysis on Sustainability of Agricultural Lands in Turkey and in the World 

 

Abstract  

 

There are 13 billion hectares of land covered in the world, and approximately 5 billion hectares of land, 

corresponding to 37% of this, are agricultural lands. There are 7.752 billion people living in the world 

(within 2020 data), and their needs for this food and its derivatives are met from 5 billion hectares of 

land. With the simple linear regression analysis, the world population is expected to increase to 11.2 

billion in 2100 and it is predicted that agricultural lands will decrease. A similar picture can be seen in 

Turkey. While the total agricultural area was 41,940 million hectares in 1988, it was stated as 37,652 

million hectares in 2020. Likewise, while the rural population was 65.9% in 1961, it is predicted to be 

43.8% in 2020 and 7.1% in 2100 by linear regression analysis. Unfortunately, the plan to develop 

policies to increase agricultural lands, which was first mentioned by FAO in the World Agriculture: 

Toward 2010 study, was unfortunately not taken into account until 2022 and agricultural lands have 

decreased since 2010. At this stage, it has been observed that the misuse of agricultural lands prevents 

the existence of agricultural lands and is stated by different sources. This study is a compilation study 

for sustainable agriculture. It is expected to raise awareness for experts, politicians and academics. The 
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research was supported by the data of statistical institutions and forward-looking possibilities with 

demand forecasting methods were emphasized. 

 

Keywords: Agricultural land, Sustainability, Population, Funger 
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Karabağ Sorununun Tarihsel Kökleri ve Çözümünde Türkiye’nin Rolü 

 

                                                        

Salimov Şirkhan DADAŞ OĞLU1 

 

Öz 

 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Azerbaycan'ın tarihi topraklarında 9.000 kilometrekarelik bir alanda 

Ermeni devleti kurulmuştur. Sovyet rejimi, Türkiye'nin Türk dünyasıyla bağlarını koparmak için 

uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ederek Zengazur'u Ermenistan'a ilhak etti. Sovyet rejimi ayrıca 

20.000 kilometrekare Azerbaycan topraklarını Ermenistan'a devretti. 1923'te Sovyet rejimi, Karabağ'da 

yasadışı olarak yaşayan Ermenilere özerklik hakkı verdi. Yirminci yüzyılın sonlarından başlayarak, 

Sovyet rejimi ve Rusya'nın askeri-politik desteğiyle Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini 

işgal etti. Ermeniler 30 yıllık işgal süresince Azerbaycan'a karşı vandalizm politikası izleyerek tarihi, dini 

ve mimari anıtlarımızı ve yerleşim yerlerimizi vahşice tahrip etmişlerdir. Bütün bunlarla birlikte 

Ermenistan, Azerbaycan'ı yeni topraklar işgal etmekle tehdit ediyordu. Sonuç olarak, 27 Eylül 2020 

tarihinde Azerbaycan bir karşı saldırı başlatmış ve 44 günlük bir askeri operasyon gerçekleştirerek işgal 

altındaki topraklarımızın büyük bir bölümünü özgürleştirmiştir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra bazı 

Azerbaycan gençleri Türkiye'de askeri eğitim alarak milli orduda subay olarak hizmet etmeye başlamış, 

hatta bazıları general rütbesine kadar yükselmiştir. Azerbaycan Milli Ordusu askerleri ve subayları, 

düşmana karşı 44 gün süren savaşın sonucunu olumlu etkileyen Türk askeri birlikleriyle askeri 

tatbikatlara katılarak becerilerini geliştirdiler. Askeri operasyonlar öncesinde ve sırasında Azerbaycan, 

diğer yabancı ülkelerle birlikte savunma amaçlı Türkiye'den modern silahlar almış ve savaş sırasında 

zaferi sağlamak için etkin bir şekilde kullanmıştır. Kardeş Türkiye, askeri harekatın en başından beri, 

Azerbaycan'a manevi ve siyasi açıdan desteğini resmen ilan etmiş, adil ve adil duruşumuzu kararlılıkla 

savunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri operasyonlar 

sırasında prestijli tribünlerden, sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye'nin de Azerbaycan'ın yanında 

olduğunu belirterek, Azerbaycan davasına ilkeli desteğini esirgemedi. Amaç, sorunun tarihsel 

kökenlerini araştırmak, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin zaferdeki rolünü ve Türk dünyası için önemini 

vurgulayarak tarihsel karşılaştırma yöntemini uygulamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Karabağ sorunu, Türkiye, Askeri operasyonlar, Siyasi destek 

 

Historical Roots of the Karabakh Problem and Turkey's Role in It’s Solution 

                                                                                      

Abstract 

 

At the end of the First World War, the Armenian state was established in an area of 9,000 square 

kilometers in the historical lands of Azerbaijan. In order to sever Turkey's ties with the Turkic world, 

the Soviet regime annexed Zangazur to Armenia in gross violation of international law. The Soviet 

regime additionally ceded 20,000 square kilometers of Azerbaijani territory to Armenia. In 1923, the 

Soviet regime granted the right of autonomy to Armenians living illegally in Karabakh. Beginning in the 

late twentieth century, with the military and political support of the Soviet regime and Russia, Armenia 

occupied 20 percent of Azerbaijan's territory. During the 30 years of occupation, Armenians have 

savagely destroyed our historical, religious and architectural monuments, as well as our settlements, by 
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pursuing a policy of vandalism against Azerbaijan. Along with all this, Armenia was threatening 

Azerbaijan with the occupation of new territories. As a result, on September 27, 2020, Azerbaijan 

launched a counterattack and liberated a large part of our occupied territory by conducting a 44-day 

military operation. After gaining independence, some Azerbaijani youth received military training in 

Turkey and began serving in the national army as officers, some of whom even rose to the rank of 

general. Soldiers and officers of the Azerbaijani National Army improved their skills by participating in 

military exercises with Turkish military units, which had a positive impact on the outcome of the 44-day 

war against the enemy. Before and during the military operations, Azerbaijan, along with other foreign 

countries, acquired modern weapons from Turkey for defense purposes and used them effectively 

during the war to ensure victory. From the very beginning of the military operations, brother Turkey 

had officially declared its support for Azerbaijan from the moral and political point of view, and had 

resolutely defended our just and fair position. The President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip 

Erdogan, from the prestigious tribunes during the military operations, did not spare his principled 

support for the cause of Azerbaijan, noting that not only Azerbaijan, but also Turkey stands by 

Azerbaijan. The aim is to study the historical roots of the problem, to apply the method of historical 

comparison, emphasizing the role of Azerbaijani-Turkish relations in the victory and its importance for 

the Turkic world. 

 

Keywords: Azerbaijan, Karabakh problem, Turkey, Military operations, Political support 
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Deleuze-Guattari and the Late Capitalism  

 

                                                                                                           

Saman HASHEMIPOUR1 

 

Abstract  

 

This study discusses the relationship between the thought of Gilles Deleuze and Felix Guattari in the 

postmodern capitalist era to answer whether deluzianism is a proper ideology in the cultural sense of 

late capitalism or not? Furthermore, does the aesthetic and schizophrenic politics of deluzianism is 

harmonized in today’s postmodern world by losing their revolutionary aspects or not? In Anti-Oedipus, 

Deleuze and Guattari attack psychoanalysis and its perception of evaluating the Oedipal process. 

Accordingly, becoming Oedipal is the procedure of accepting repression and ultimately obedience to the 

order. Deleuze and Guattari criticize Freud’s psychology in the realm of modern capitalism by changing 

all stereotypical assumptions. Deleuze-Guattari cognizance has a symbolic comprehension of pursuing 

Freud and Marx by authorizing the bourgeoise that seeks to establish domination for circulating capital. 

Thus, the bourgeoisie is suppressing humanity’s free will and regulating events at its sole discretion. 

According to Deleuze-Guattari, the subject must be schizophrenic, not Oedipalized, to be vested with a 

revolutionary agent. A Thousand Plateaus also suggests how out of being organized through realms—a 

sort of realmless concept of no territory-a center evokes and engenders resisting any hierarchy. There 

must be no beginning/end to neglect hierarchy, such that the headquarters are not institutionalized due 

to their proximity and distance to the center.  

 

Keywords: Deluzianism, Capitalism, Postmodernism, Revolution 
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Yerelde Merkezileşme Tartışmaları: Sürdürülebilirlik Açısından Bir Değerlendirme 

 

 

Sedat KARAKAYA1 

 

Öz 

 

Bu bildiride 2000 sonrası yapılan mevzuat değişiklikleri üzerinden yerelleşme ve yerelde merkezileşme 

tartışmaları süreç açısından ele alınacaktır. Yapılan mevzuat değişikliklerinin temsil ve katılım başta 

olmak üzere yerel demokratik kültürün sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri açısından incelenecektir.  

Türkiye’de yerel yönetimler, ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar yönetim sistemindeki temel 

tartışma konularından biri olmuştur. Çoğu zaman pragmatist beklentilerle ele alınan yerel yönetimler, 

her dönem için merkezi yönetimin tasarrufuna ve ihtiyacına göre şekillenmiştir. Osmanlı döneminde 

kadıdan şehremanetine geçiş konjontürel taleplerle gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, 1930 tarihli 

belediye kanununda, valinin aynı zamanda belediye başkanı olduğu düzenleme de aynı endişeden 

kaynaklanmaktadır. 1963 yılında valinin belediye başkanlığı uygulamasında vazgeçilmesinden 21.yy. 

başlarına kadar, yerel yönetim mevzuatında kısmi değişiklikler yapılmıştır. Ancak devam eden AB 

adaylık süreci, klasik yönetim anlayışındaki değişim ve yönetişim gibi yeni tekniklerin yönetim sürecine 

dâhil edilmesi sonucunda kamu yönetimi reformu aracılığıyla Türkiye’de yerel yönetim alanında bir 

takım düzenlemeler yapılmıştır. Böylece yerel yönetimler, daha özerk ve ademi-merkeziyetçi bir yapıya 

kavuşturulmuştur. Merkeziyetçilikten kısmi bir yerel yönetime geçiş sürecine denk gelen bu dönem 

2012 yılına kadar devam etmiştir. 2012 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 

yerel yönetimlerde radikal bir değişiklik yaşanmıştır. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde belde 

belediyeler, il özel idaresi ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Yerel yönetimlerin hizmet üretme 

kapasitesi ve mali kaynak yetersizliği gibi sorunlar bu değişikliğin temel gerekçesi olmuştur.  

Yerelleşme-merkezileşme tartışmaları ekseninde sıkışan yerel yönetimler, 2000 sonrası süreçte 

ekonomik verimlilik-yerindenlik tartışmaları çerçevesinde sürekli değişikliğe uğramışlardır. Yerel 

yönetimlerin sayısının azaltılması, yerelde merkezileşme eğilimlerinin arttırmıştır. Bu bildiride, yapılan 

değişikliklerin halkın yerel yönetimlere katılımı azalttığı ve temsil sorununu oluşturduğu ileri 

sürülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yerel demokrasi, Katılım, Sürdürülebilir yerel demokrasi, Yerel yönetimler 

 

Discussion on Local Centralization: An Assesment in Terms of Sustainability 

 

Abstract 

 

In this paper, the debates on localization and local centralization will be discussed in terms of the 

historical process through the legislative changes made after 2000. The legislative amendments will be 

examined in terms of their effecst on the sustainability of local democratic culture, especially 

representation and participation. Local governments in Turkey have been one of the main topics of 

discussion in the management system since its emergence. Local governments, which are often handled 

with pragmatist expectations, have been shaped according to the savings and needs of the central 

government for each period. During the Ottoman period, the transition from kadi to şeremanet was 

realized with conjectural demands. Similarly, the regulation in the municipal law of 1930, in which the 
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governor is also the mayor, stems from the same concern. From the abolition of the governor's mayoral 

practice in 1963 until the beginning of the 21st century, partial changes were made in the local 

government legislation. However, as a result of the ongoing EU candidacy process, the change in the 

classical management approach and the inclusion of new techniques such as governance in the 

management process, some arrangements have been made in the field of local government in Turkey 

through the public administration reform. Thus, local governments were given a more autonomous and 

decentralized structure. This period, which coincided with the transition from centralization to a partial 

local government, continued until 2012. With the regulation made in the Metropolitan Municipality Law 

in 2012, there has been a radical change in local governments. Within the boundaries of the 

metropolitan municipality, the legal entities of town municipalities, special provincial administrations 

and villages have been abolished. Problems such as the capacity of local governments to produce 

services and the lack of financial resources have been the main reason for this change. Local 

governments, stuck in the axis of decentralization-centralization debates, are constantly changing 

within the framework of economic efficiency-decentralization debates in the post-2000 period. 

Reducing the number of local governments has increased the tendency of local centralization. In this 

statement, it is argued that the changes made reduce the participation of the people in local governments 

and create the problem of representation. 

 

Keywords: Local democracy, Participation, Sustainable local democracy, Local goverments 
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Kent Merkezi Sınırlarının Belirlenmesinde Sosyal Medyanın Veri Olarak Kullanımı: 

Kocaeli-İzmit Örneği 

 

 

Sena Barış DAŞDEMİR1, Tayfun SALİHOĞLU2 

 

Öz 

 

Planlamada, kentin sürdürülebilirliğini sağlamak için öncelikle kentin karakteristik yapısının tespit 

edilmesi ve bölgesel bazda sürdürülebilirliğinin ele alınması gerekmektedir. Bu yönüyle sürdürülebilir 

kent formlarının planlanabilmesinde; kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal açıdan kalbi olan 

kent merkezlerinin alan sınırlarının belirlenmesi ön koşuldur. Böylece sosyo-ekonomik ve çevresel 

açılardan kentin sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik mekânsal kararların oluşturulmasında 

araştırma ve planlama birimleri etkin olarak çalışabilecektir. Sosyal medya verisi mekânsal çalışmalar 

için önemli potansiyel taşımaktadır. Çalışma kapsamında; konum tabanlı sosyal medya verileri 

kullanılarak Kocaeli’nin merkez alan sınırlarının belirlenmesi ve mer’i imar planı merkez lekesi ile 

karşılaştırılarak yöntemin doğruluğunun tespiti amaçlanmıştır. Kocaeli’nin İzmit ilçesi çalışma alanı 

olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında; İzmit ilçesi 500x500 metrelik karelajlara bölünmüş yerleşik 

alan lekesi içerisindeki 292 karelaj çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma için Foursquare uygulaması 

seçilmiş olup Foursquare API’si kullanılarak konum tabanlı noktasal veriler elde edilmiştir. Foursquare 

geliştiricisindeki sanat ve eğlence, etkinlik, yemek, gece hayatı, profesyonel ve diğer hizmetler, 

mağazalar ve servis mekan kategorileri seçilmiştir. Çalışma için seçilen kategorilere ait coğrafi konumlu 

veriler haritalandırılmıştır. Tüm kategorilerde, karelajlara düşen mekan sayısı hesaplanmıştır. GIS 

araçları kullanılarak yoğunluk analizleri yapılmıştır. Ardından mekansal analizler üst-üste bindirilerek 

bütüncül olarak incelenmiştir. Open Street Map (OSM) veri tabanından çalışma alanına ait ilgi çekici 

noktalar indirilip ArcGIS’te mekânsalaştırılarak yoğunluk analizleri elde edilmiştir. İlgili kurumlardan, 

çalışma alanına ait yol, yapı, arsa bedelleri, ada büyüklüğü ve kadastro verileri alınarak ArcGIS’te 

mekansal haritaları oluşturulmuştur. Sonuç olarak; çalışmada Foursquare API’lerinden elde edilen 

verilerle İzmit kent merkezi alan sınırları için ArcGIS’te mekânsal haritalar oluşturulmuştur. Oluşan 

yoğunluk haritalarının çakıştırılmasıyla elde edilen sentezde İzmit kent merkezi alan sınırlarının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma alanına ait oluşturulan diğer mekânsal analizlerle Foursquare 

API’lerinden elde edilen İzmit kent merkezi alan sınırlarını belirten sentezin ne kadar örtüştüğünün ve 

desteklediğinin incelemesi yapılmıştır. Son aşamada, tutarlılıkları test edilen bu verilerin mer’i imar 

planında belirlenmiş merkez lekesi ile örtüşmesi test edilerek yöntemin geçerliliği ortaya koyulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mekânsal analiz, Merkez sınırları, Sosyal medya, İzmit 
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The Use of Social Media as Data in Determining the Boundaries of the City Center: The Case of 

Kocaeli-İzmit 

 

Abstract  

 

In order to ensure the sustainability of the city, first of all, it is necessary to determine its characteristic 

structure and to deal with its sustainability on a regional basis. In the planning of sustainable city forms; 

The determination of the city center boundaries is a prerequisite. Thus, research and planning units will 

be able to work effectively in the creation of spatial decisions to increase the sustainability of the city. 

Social media data has significant potential for spatial studies. In this study, it is aimed to determine the 

boundaries of Kocaeli central area by using location-based social media data and to determine the 

accuracy of the method by comparing it with the central point of the zoning plan. For the study, Izmit 

district is divided into 500x500 meter grids. 292 grids were chosen as the study area. Foursquare was 

chosen for the study and location-based point data were obtained by using the Foursquare API. Selected 

categories of arts and entertainment, events, dining, nightlife, professional and other services, shops and 

service venues from the Foursquare developer. Geographically located data belonging to the selected 

categories for the study were mapped. In all categories, the number of places per grid was calculated. 

Density analyses were performed using GIS tools. Then, spatial analyses were superimposed and 

examined holistically. Points of interest of the study area were downloaded from the Open Street Map 

(OSM) database and density analyses were performed in ArcGIS. Road, building, land prices, island size 

and cadastral data of the study area were obtained from the relevant institutions and mapped in ArcGIS.  

As a result; Data obtained from Foursquare APIs for Izmit city center boundaries were spatialized and 

superimposed in ArcGIS. The synthesis map was compared both with other spatial analyzes and with 

the center in the current zoning plan. 

 

Keywords: Spatial analysis, Center borders, Social media, Izmit 
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Sürdürülebilir Kültürlerarası İletişim Süreçlerinin Köken Kültürü Yeniden Keşfetme 

Motivasyonlarına Etkisi  

    

 

Serbo RASTODER1, Sibel AKOVA2 

  

Öz 

 

Farklı kültürel geçmişe haiz birey ve gruplar arasında tesis edilen etkileşim ile ileti alışverişleri süreçleri 

ile temellendirilen kültürlerarası iletişim, birey ve grupların birbirleri ile doğrudan veya dolaylı olarak 

temas içerisine dahil oldukları iletişim sürecidir. İlgili iletişim süreci, kültür olgusu ile bütünleşerek, pek 

çok farklı sosyo-kültürel bileşenleri de ortaya çıkarmaktadır. Algı, sözlü ve sözsüz tutum ile davranışlar, 

geçmişten gelerek nesillerden nesillere taşınan metinler, bilişsel kalıplar, kalıtımsal olarak aktarılan 

kültürel motifler ile örneklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok bileşen, birbirleri ile bağlantılı 

olarak işlevsel hale gelerek, aynı ortam ve zaman dilimlerinde özdeşleşerek, kültürlerarası iletişim 

olgusunu oluşturmaktadır. İletişimin kültür düzleminde gelişen bir olgu olarak konumlandığı 

kültürlerarası iletişim, insan doğası ile davranışları ve bilginin tabiatı üzerine farklı varsayımları temel 

almaktadır. Köken kültürden bağımsız olarak, yeni ve farklı addedilen kültür öğelerini ve bileşenlerini 

gözlemleme sürecine koşut olarak gelişen kültürlerarası iletişim, birey ile grupların birlikte ve ortak 

yaşam pratikleri neticesinde geliştirdikleri, kültürün iletişimi, iletişimin de kültürü etkilediği, karmaşık 

ve birbirlerine bağımlı süreçleri uhdesinde barındıran bir kavramdır. Çalışmanın temel konusunu 

oluşturan köken kültürü yeniden keşfetme motivasyonuna sahip birey ve toplumların kültürlerarası 

iletişim bağlamında incelenmesi isteği, konunun kültürlerarası iletişim bağının varlığının tespiti şevki 

ile literatüre katkı sağlama çabasından kaynaklanmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimler disiplinleri 

tarafından ilgi ile takip edilen kültürlerarası iletişim olgusunun, kültür ve kültürlerarası iletişim 

bağlamında, Türkiye’de yaşayan Batı Balkan göçmenleri çerçevesinde, nitel araştırma tekniklerinden 

biri olan fenomenoloji yöntemi ile sorgulandığı çalışmada, İstanbul ili Pendik ilçesi Batı Balkan 

göçmenleri çalışmanın da örneklemini oluşturmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası iletişim, Batı Balkan, Boşnak, Fenomenoloji 

 

The Impact of Sustainable Intercultural Communication Processes on the Motivations of 

Rediscovering Origin Culture 

 

Abstract 

 

Intercultural communication, which is based on interaction between individuals and groups with 

different cultural backgrounds, is directly or indirectly in contact with each other in the communication 

process. The relevant communication process integrates with the cultural phenomenon, revealing many 

different socio-cultural components. Many components where it is possible to replicate their examples 

with perception, verbal and nonverbal attitude, texts, cognitive patterns, hereditary cultural motifs that 

have been moved from generation to generation from the past, are linked to each other and become 
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functional, they identify in the same environment and time zones, making up the phenomenon of 

intercultural communication. Intercultural communication, in which communication is positioned as a 

phenomenon that develops in the cultural plane, is based on different assumptions about human nature 

and behavior and nature of knowledge. Regardless of origin culture, intercultural communication, which 

develops in the process of observing new and different cultural elements and components, is developed 

together with individuals and groups and as a result of common life practices, communication is a 

concept that also affects communication, complex and interdependent processes that affect culture. The 

desire to examine individuals and societies with the motivation to rediscover the culture of origin that 

constitute the main subject of the study is to determine the existence of the intercultural communication 

link of the subject and contribute to the literature with the enthusiasm of the relationship between the 

intercultural communication, is due to the effort to provide. The phenomenon of intercultural 

communication, which is followed with interest by social and humanities disciplines, is one of the 

qualitative research techniques within the framework of Western Balkan migrants living in Turkey in 

the context of cultural and intercultural communication In the study, which is questioned by the method 

of pheaging, the western Balkan migrants in the district of Pendik, Istanbul province, also exemplifies 

the study. 

 

Keywords: Culture, Intercultural communication, Western Balkan, Bosniak, Pheavery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

Girişimcilik Öz Yeterliliğinin Örgüt Kültürü ve Destekleyici Liderlik Modeli Bağlamında 

İncelenmesi 

 

 

Sezer Cihan GÜNAYDIN1, Öncü Caner KOYUNCU2 

 

Öz  

 

Girişimcilik öz yeterliliği, bireylerin girişimcilik süreçlerinde başarıya ve bilişlerini kontrol etmelerine 

yönelik yeterlilik inanışları olarak tanımlanmaktadır. Bağlamsal faktörler ve çevresel etkenlerin 

bireylerin girişimcilik niyet ve davranışlarını etkileme mekanizmasını açıklama aracı olarak 

kullanılması birçok çalışmaya konu olmaktadır (Drnovsek vd., 2009: 332). İşletmelerin rekabet avantajı 

kaynağı olarak ele alınan örgüt kültürü (McCarter & Magnan, 2005), yöneticiler için dikkate alınması 

gereken önemli bir yetenek olarak görülmektedir (Barney, 1986). İşletmelerin sürdürülebilir ve rekabet 

avantajı kazanmasını sağlamak amacıyla koordine kaynakları kullanma becerisi olarak tanımlanan 

örgütsel yetenekler ancak değerli, nadir, taklit ve ikame edilemez olması durumunda sürdürülebilir 

rekabet avantajı sağlamaktadır (Barney, 1991). Literatürde örgüt kültürü yatacak en temel güç liderlik 

olarak ele alınmaktadır. Schein’a göre bir madeni paranın iki yüzü gibi değerlendirilen örgüt kültürü ve 

liderliğin örgütsel performans üzerinde ayrı ve bir arada fazlaca etkileri gözlemlenmektedir. Özellikle 

kurumun ilk liderlerinin örgütsel kültürün yaratılması üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır (Schein, 

1997). Bu kapsamda çalışmanın amacı farklı örgüt tipleri (Cameron ve Quinn, 1999) ile girişimcilik 

arasındaki ilişkinin bir adım ötesinde, girişimci öz yeterliliği algısı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide 

destekleyici liderlik modelinin aracı rolünün incelenmektir. Girişimci öz yeterliliği, örgüt kültürü ve 

destekleyici liderlik kavramlarının bir arada ele alınması literatürde yer almaması çalışmanın orijinalliği 

olarak ön görülmektedir. Literatürde girişimcilik, girişimci öz yeterliliği ve örgüt kültürü 

kavramlarından oluşan çalışmaların varlığının yanı sıra liderlik ve girişimci öz yeterliliği kavramları da 

bir arada çalışılmıştır. Ancak bu üc kavramın bir arada yer aldığı çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. 

Çalışmada ana değişkenler olarak girişimcilik öz yeterliliği, farklı örgüt tipleri ve destekleyici liderlik, 

kontrol değişkeni olarak ise demografik değişkenler ele alınacaktır. Çalışmada toplam 38 sorudan 

oluşan anket çalışması oluşturulmuş ve katılımcılar ile online olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Bu araştırmada doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizi, korelasyon, regresyon analizi yapılacaktır. Yine 

istatistiksel analizler için SPSS 21 ve “Amos” programlarından faydalanılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimci öz yeterliliği, Örgüt kültürü, Destekleyici liderlik  

 

Entrepreneurship Self Efficiency in Context of Organizational Culture and Supportive 

Leadership Model 

Abstract  

 

Entrepreneurial self-efficacy is defined as the competence beliefs of individuals for success in 

entrepreneurial processes and for controlling their cognition. The use of contextual factors and 

environmental factors as a means of explaining the mechanism of influencing individuals' 

entrepreneurial intentions and behaviors has been the subject of many studies (Drnovsek et al., 2009: 

332). 
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Organizational culture (McCarter & Magnan, 2005), which is considered as a source of competitive 

advantage for businesses, is seen as an important skill to be considered for managers (Barney, 1986). 

Organizational capabilities, defined as the ability to use coordinated resources in order to ensure that 

businesses gain sustainable and competitive advantage, provide sustainable competitive advantage only 

if they are valuable, rare, imitative and non-substitutable (Barney, 1991). In the literature, the most 

fundamental power that will lie in organizational culture is considered as leadership. According to 

Schein, organizational culture and leadership, which are considered as two sides of a coin, have both 

separate and combined effects on organizational performance. Especially the first leaders of the 

institution have a great influence on the creation of organizational culture (Schein, 1997). In this context, 

the aim of the study is to examine the relationship between the perception of entrepreneurial self-

efficacy and the mediating role of the supportive leadership model in this relationship, one step beyond 

the relationship between different types of organizations (Cameron & Quinn, 1999) and 

entrepreneurship. The fact that the concepts of entrepreneurial self-efficacy, organizational culture and 

supportive leadership are not included in the literature is considered as the originality of the study. In 

addition to the existence of studies consisting of the concepts of entrepreneurship, entrepreneurial self-

efficacy and organizational culture in the literature, the concepts of leadership and entrepreneurial self-

efficacy have also been studied together. However, the number of studies in which these three concepts 

are included is very limited. In the study, entrepreneurial self-efficacy, different types of organizations 

and supportive leadership as the main variables, and demographic variables as the control variables will 

be discussed. In the study, a questionnaire consisting of 38 questions was created and it was planned to 

be carried out online with the participants. In this research, confirmatory and explanatory factor 

analysis, correlation and regression analysis will be performed. Again, SPSS 21 and “Amos” programs 

will be used for statistical analysis. 

 

Keywords: Entreprenuership self efficiancy, Organizational culture, Supportive leadership 
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Sürdürülebilir Kültürlerarası İletişim Bağlamında Batı Balkan Göçmenlerinin Dil 

Öğrenme Pratikleri Üzerinden Kültürleşme Süreçlerine Bir Bakış 

 

 

Sibel AKOVA1, Amira TURBIC HADZAGIC2 

 

Öz 

 

Kültür zenginleşmesi olarak kavramsallaştırılan, çokkültürlü toplum yapılarının oluşumuna zemin 

hazırlayan, etnik, psikolojik, kültürel ve sınıfsal farklılıkları uhdesinde barındıran, etno-kültürel grup ve 

toplumların karşılıklı iletişim edimlerine, ilişki düzeylerine, çokkültürlü coğrafyalarda birlikte etüt 

ettikleri ortak yaşam kültürünün çıktıları olan etkileşim ve değişim pratiklerine odaklanan kültürleşme 

olgusu, kavramsal çerçevesinin de işaret ettiği üzere karmaşık süreçleri uhdesinde barındırmaktadır. 

Küreselleşme olgusu ile hız kazanan kültürleşme olgusu, köken kültürden farklı olan, yeni ve alışılmamış 

kültür ve öğelerini gözlemleme edimi ile başlayarak, köken kültür ve öğelerinin kaybedilmeden 

yürütülen kültürel değişim ve etkileşimlere odaklanmaktadır. Sosyolojiden iletişim bilimlerine, 

antropolojiden felsefe disiplinine, psikolojiden pazarlama ana bilim dalına değin birçok farklı bilimsel 

alan dahilinde anlamlandırılan ve kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışılan, kuramsal bağlamda 

irdelenme ihtiyacı hissedilen kültürleşme olgusu, kültürlerin köken coğrafyalarından bağımsız olarak 

taşınımı ve fikir hareketliliğinin de göstergesini oluşturmaktadır. Köken kültür ile yeni ve farklı kültür 

unsurlarının dönüşümü ve başkalaşması olarak addedilen kültürleşme olgusu, birey ve toplumların 

köken kültürlerini muhafaza ederek, yeni kültüre dair sergiledikleri uyum ile adaptasyon 

motivasyonlarını betimleyen bir yapıya karşılık gelmektedir. Çalışmanın temel konusunu oluşturan Batı 

Balkan göçmenlerinin dil öğrenme pratikleri üzerinden kültürleşme süreçlerinin irdelenmesi 

motivasyonu, kültürlerarası iletişim bağlamında sorgulanmaktadır. Kültürleşme olgusunun köken 

kültürün bir unsuru olan dil öğesinin öğrenilme çabası ile kuşaklar arasında yaşatılması dirayetinin 

temsili niteliğini haiz olan Türkiye’de varlık gösteren Batı Balkan göçmenleri çalışmanın da çıkış 

noktasını oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşayan Batı Balkan göçmenleri çerçevesinde, kültürlerarası 

iletişim bağlamında yürütülen çalışma ile kültürleşme süreçlerine köken kültüre ait dilin öğrenme 

pratikleri üzerinden gerçekleştirilen bakışın, kültürleşme sürecine de farklı bir anlam kazandıracağı 

motivasyonu, çalışmanın literatür dahilinde varlık gösteren az sayıdaki çalışmanın çeşitlenmesine de 

sebebiyet vereceği inancı, çalışmanın da temel sorunsalını oluşturmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası iletişim, Batı Balkanlar, Kültürleşme 

 

An Overview of the Culturization Processes of Western Balkan Immigrants through Language 

Learning Practices in the Context of Sustainable Intercultural Communication 

 

Abstract 

 

The mutual communication of ethno-cultural groups and societies, which are conceptualized as cultural 

enrichment, paved the way for the formation of multicultural society structures, which contain ethnic, 

psychological, cultural and class differences, and the phenomenon of culture, which focuses on 
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relationship levels, the principles of interaction and change, which are the outputs of the common 

culture they study together in multicultural geographies, the conceptual framework accommodates the 

complex processes processing. The phenomenon of globalization and the phenomenon of culture that 

accelerates, starting with the ability to observe new and unusual cultures and elements that are different 

from the origin culture, to cultural changes and interactions carried out without the loss of origin 

cultures and elements Focuses. The need to examine in the theoretical context, which is understood 

within many different scientific fields from sociology to communication sciences, anthropology to 

philosophy discipline, psychology to marketing, and whose conceptual framework is being 

scratched, the phenomenon of culturalization is also an indicator of the movement and movement of 

ideas of cultures regardless of the origin geographies. The phenomenon of culturalization, which is 

considered as the transformation and otherization of the origin culture and new and different cultural 

elements, is a depiction of the adaptation motivations with the harmony of the new culture by 

preserving the origin cultures of individuals and societies, corresponds to the structure. The motivation 

of examining the culturalization processes through the language learning practices of Western Balkan 

migrants, which is the main subject of the study, is questioned in the context of intercultural 

communication. The efforts of the language element, which is an element of the culture of culture, are 

also the starting point of studying western Balkan migrants who have a presence in Turkey, which has 

the representative nature of the survival of the generations. The study carried out in the context of 

intercultural communication within the framework of Western Balkan migrants living in Turkey and the 

view of culturalization processes based on the learning practices of the culture of the origin language 

are also a different view of the culturalization process. The motivation that it will give meaning, the 

belief that the study will also cause diversification of a small number of studies that have a presence 

within the literature, is also the main problem of the study. 

 

Keywords: Culture, Intercultural communication, Western Balkans, Culturization 
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Capacity Building of Woman at Young People on Agro-Pastoral Context in Tahoua 

Region/Niger Republic 

 

 

Souleymane Adamou DILA1, Ado Maman NASSER2 

 

Abstract 

 

Most of the Niger population is made up of young people (60%) and women (50,3%) INS 2020. In the 

dry land area like Niger Republic, characterised by demographic growth, climate variability, irregular 

rainfall, drought, poverty, hunger, living conditions are serously impacted livelihood conditions of 

household. Particulary, in Tahoua region, young people and women have migrated in an attempt to cope 

with the dire economic circumstances causes by anthrophogenic and natural phenomena. Rural 

migration is on of the solution developped by local population and has generally been seasonal, during 

the long dry season and most of the young people and women migrating to Libya and Algeria working 

on the farmland or agricultural integrated farm then returning home after a number of years. The main 

objectif of these work was to figh against young people and women migration which imped rural 

development. These research consisted to identified the real causes that motivated young people and 

women to left the country to another one, developped the plan of communication and awareness raising 

to the local population and strenghten advice support on agro-pastoral production system of young 

people and women. To carry out that research we used oriented approach to look out the main area 

where migration influence local organisation of young people and women, then identified the main 

problems of their system of production, transformation agriculture and livestock product (women), 

value chain and proceed to awarness raising and communication on the agro-pastoral production 

adapted to the climate variability such as agricultural integrated farms, included collective action, 

microfinance, and participatory education. Finally, the research led to major improvements of 

livelihood, hunger reduction, and risk management. Young people and women capacity building can be 

a driver for change, generating hope and aspirations that set the stage for the use of new information 

and technology. 

 

Keywords: Rural migration, Agro-Pastoral, Agricultural integrated farm 
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Realist İdealizm mi? İran-Hizbullah İlişkileri 

 

 

Suat AYHAN1 

 

Öz 

 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasileşen Lübnan Şiileri zamanla birtakım siyasi teşekküllerle 

Lübnan’ın siyasal yaşamında görünürlük kazanmış, daha sonra İran’ın desteğiyle Hizbullah’ı 

kurmuşlardır. Hizbullah zaman içerisinde Lübnan siyasetinin kilit aktörü olmuş, Arap Uyanışı 

sonrasında “minör” bir konumdan “majör” bir konuma ulaşmıştır. İran-Hizbullah İlişkileri; İran İslam 

Devrimi’nden sonra daha kurumsal bir veçheye bürünmüş, Hizbullah daha sonra direniş ekseninin güçlü 

bir halkası, İran’ın Ortadoğu’daki en önemli sert gücü, aynı zamanda vekil gücü olmuştur. Devrim 

sonrası rejimin güvenliğini ve devletin bekasını sağlamak için İran; dış politikada radikal değişikliklere 

gitmiş, “Şiilik” üzerinden bir dış politika izlemiş, dış politikasında idealist ve realist değerlere önem 

vererek değerleri/idealizmi reel-politik/realist amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanmıştır. Bu 

durumun akisleri, İran-Hizbullah ilişkilerinde görülmüştür. Arap Uyanışı sonrasında İran, Levant’taki 

güvenliğini sağlamak için idealist değerleri/Şiiliği realist amaçları yönünde araçsal olarak kullanmış, 

“sert güç” unsuru olarak telakki edeceğimiz Hizbullah’ı Suriye iç savaşına dahil ederek direniş ekseninin 

altın halkalarından biri olan Suriye rejiminin yanında yer almasını sağlamıştır. Vekil güç Hizbullah’ın Şii 

kutsal mekanları korumak ve Şiilerin varlığını tehlikede görmesi kaygısıyla Suriye iç savaşına dahil 

olması, İran’ın statükodan yana “savunmacı realist” Suriye politikasının önündeki zorlukları bir anlamda 

hafifletmiştir. Hizbullah’ın Suriye’deki varlığını değerler üzerinden mi okumalıyız yoksa İran’ın reel 

politik çıkarları üzerinden mi? Bu bağlamda; İran-Hizbullah ilişkilerine salt idealizm ya da salt realizm 

zaviyesinden bakmayıp, “realist idealizm” perspektifinden yaklaşılması gerektiği düşünülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: İdealizm, Realizm, Hizbullah, Suriye 

 

Realistic Idealism? Iran-Hezbollah Relations 

 

Abstract 

 

Lebanese Shiites, who became politicized since the second half of the 20th century, gained visibility in 

Lebanese political life with some political organizations, and later founded Hezbollah with the support 

of Iran. Over time, Hezbollah became a key actor in Lebanese politics, and after the Arab Awakening it 

moved from a "minor" position to a "major" one. After the Islamic Revolution, Iran gained a more 

institutional dimension and Hezbollah later became a strong link in the resistance axis, which is Iran's 

most important hard and proxy power in the Middle East. To ensure the security of the post-

revolutionary regime and the survival of the state; Iran has made radical changes in its foreign policy, 

followed a "Shia"-based foreign policy, gave importance to idealist and realist values in its foreign policy, 

and used values / idealism as a tool to achieve its real-political / realist goals. The reflections of this 

situation were seen in Iran-Hezbollah relations. After the Arab Awakening, Iran instrumentally used 

idealist values/Shiaism in line with its realist aims to ensure its security in the Levant, and included 

Hezbollah, which we will accept as a "hard power" element, into the Syrian civil war, enabling it to be a 

party. İt became one of the corner stones of the Syrian regime and the resistance axis. Proxy power 
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Hezbollah's involvement in the Syrian civil war, out of concern to protect Shiite holy sites and see the 

existence of Shiites in danger, alleviated the difficulties faced by Iran's "defensive realistic" Syria policy 

in favor of the status quo. Should we consider Hezbollah's presence in Syria in terms of values or in 

terms of Iran's real political interests? In this content; It is claimed that Iran-Hezbollah relations should 

be approached from the perspective of "realistic idealism" rather than pure idealism or pure realism. 

 

Keywords: Idealism, Realism, Hezbollah, Syria 
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Türk Üniversitelerinde Sürdürülebilirlik Muhasebesi Dersinin Açılmasının Önemi ve 

Gerekliliğinin İncelenmesi 

 

 

Sulhi ESKİ1 

 

Öz  

 

Son yirmi yılda sürdürülebilirlik açısından yaşanan gelişmelere paralel olarak, birçok bilim dalının bu 

konuda özelleştiği ve sürdürülebilir işletme, sürdürülebilir pazarlama, sürdürülebilir lojistik gibi yeni 

kavramların ortaya çıktığı görülmektedir. Muhasebe bilim dalında ise, son on yıldır sürdürülebilirlik 

raporlaması konusu ele alınmaktadır. Muhasebeciler, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlamasının yaygınlığının artması, muhasebe 

mesleğini icra edecek meslek mensuplarının eğitim niteliklerinin de değişmesine yol açmaktadır. 

Sürdürülebilirlik muhasebesi, bir işletmenin sosyal ve çevresel etkilerini ölçme, analiz etme ve 

raporlama uygulamasıdır. Sürdürülebilirlik muhasebesi, kaynak verimliliğini, maliyet tasarrufunu, 

finansal fırsatlarla birlikte çevresel ve sosyal konuların geliştirilmesini sağlayarak sosyal ve çevresel 

risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için uygun bir araçtır. Gelişmiş ülke 

üniversitelerinin lisans ve yüksek lisans programlarında, sürdürülebilirlik muhasebesi / 

sürdürülebilirlik muhasebesi ve raporlama isimli dersler yer almaktadır. Türk üniversitelerinin işletme 

ve muhasebe programlarında ise sürdürülebilirlik muhasebesi dersi bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik muhasebesi işletmenin sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlar doğuran faaliyetlerinin 

bir bütün olarak raporlanmasını içeren entegre raporlamaya katkı sağlaması bakımından oldukça 

önemlidir. Buna karşın, sadece çok az sayıdaki Türk üniversitesinde, sürdürülebilirlik muhasebesi 

finansal muhasebe ders planı içinde bir konu olarak yer almaktadır. Bu çalışma, sürdürülebilirlik 

muhasebesi dersinin Türk üniversitelerinde bir ders olarak verilmesinin önemi ve gerekliliğini 

doküman analizi yöntemi ile nitel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik muhasebesi 

dersinin Türk üniversitelerinin lisans muhasebe programlarında ve yüksek lisans işletme 

programlarında yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik muhasebesi, Entegre raporlama, Ders planı 

 

Investigation of the Importance and Necessity of Opening a Sustainability Accounting Course in 

Turkish Universities 

 

Abstract 

 

In parallel with the developments in terms of sustainability in the last two decades, it is seen that many 

disciplines have specialized in this subject and new concepts such as sustainable business, sustainable 

marketing, and sustainable logistics have emerged. In the field of accounting, the issue of sustainability 

reporting has been discussed for the last ten years. Accountants play an important role in the 

preparation of sustainability reports. The increase in the prevalence of sustainability reporting also 

leads to a change in the educational qualifications of the professionals who will practice the accounting 

profession. Sustainability accounting is the practice of measuring, analyzing and reporting the social and 
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environmental impacts of a business. Sustainability accounting is an appropriate tool for identifying, 

assessing and managing social and environmental risks, enabling resource efficiency, cost savings, and 

the improvement of environmental and social issues along with financial opportunities. There are 

courses named sustainability accounting/sustainability accounting and reporting in undergraduate and 

graduate programs of universities in developed countries. There is no sustainability accounting course 

in the business and accounting programs of Turkish universities. Sustainability accounting is very 

important in terms of contributing to integrated reporting, which includes the reporting of the activities 

of the enterprise that have social, economic, and environmental consequences as a whole. However, only 

a very few Turkish universities include sustainability accounting as a subject in the financial accounting 

syllabus. This study aims to qualitatively examine the importance and necessity of teaching 

sustainability accounting as a course in Turkish universities by using the document analysis method. It 

is considered that it would be appropriate to include the sustainability accounting course in 

undergraduate accounting programs and graduate business programs of Turkish universities. 

 

Keywords: Sustainability, Sustainability accounting, Integrated reporting, Course plan 
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Doğa Yönetiminin Ekolojik ve Ekonomik Verimliliği 

 

 

Süleymanov GAZANFAR SALMAN1, Seydayi TURKAN2 

 

 

Öz 

 

Günümüzde ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen başlıca faktörler sanayinin hızlı gelişimi ile ilişkilidir. 

Dünya çapında sanayi ve çevrenin gelişimi ile çevre koruma alanında çok sayıda kuruluşun oluşumu 

arasındaki çelişkili ilişki. Bu kuruluşlar çevre sorunlarını çözmek için çok şey yapıyor. Bu çalışmanın 

sonucunda mevcut nesillerin sosyal durumunu daha da iyileştirmek için çevre sorunlarının çözümü ve 

doğal çevrenin korunması ön plana çıkmıştır. Devlet, çevreyi korumayı ve çevre güvenliğini 

güçlendirmeyi bir öncelik haline getirmiştir. Bakü'de bir katı atık arıtma tesisinin lansmanı ve yenilikçi 

teknolojilere olan güveni özellikle dikkate değerdir. Ülkede benimsenen “Azerbaycan'ın Geleceği için 

Vizyon 2020” gibi konseptin ana hedeflerinden biri, çevresel açıdan daha sürdürülebilir kalkınmaya 

öncelik vermektir. Belirlenen görevleri yerine getirmek için öncelikle ekonominin verimliliğini 

artırmak, çevreyi korumak, doğal kaynakları korumak ve bunların daha ekonomik kullanımı ile 

kalkınmayı sağlamak gerekmektedir. Bunu dikkate alarak, Azerbaycan'da ana yönlerden biri çevrenin 

korunması, sanayinin olumsuz etkilerinin önlenmesi, Hazar Denizi kirliliğinin azaltılması ve aşamalı 

olarak ortadan kaldırılması, ormanların restorasyonu ve doğal kaynakların rasyonel kullanımı 

konusunda gerekli çalışmaların yapılmasıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çevre Koruma, Çevre Güvenliği, Öncelik, Etki, Ekonomi 

 

Ecological and Economic Efficiency of Nature Management 

 

Abstract 

 

 Currently, the main factors negatively affecting the ecological balance are associated with the rapid 

development of industry. The contradictory relationship between the development of industry and the 

environment around the world and the formation of a large number of organizations in the field of 

environmental protection. These organizations do a lot to solve environmental problems. As a result of 

this work, the solution of environmental problems and the protection of the natural environment came 

to the fore in order to further improve the social situation of current generations. The state has made 

protecting the environment and strengthening environmental safety a priority. Of particular note is the 

launch of a solid waste treatment facility in Baku and its reliance on innovative technologies. One of the 

main goals of the concept, such as the “Vision for the Future of Azerbaijan 2020”, adopted in the country, 

is to prioritize more environmentally sustainable development. To fulfill the tasks set, first of all, it is 

necessary to increase the efficiency of the economy, protect the environment, conserve natural 

resources and achieve development through their more economical use. Taking this into account, one 

of the main directions in Azerbaijan is environmental protection, prevention of the negative impact of 
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industry, reduction and phased elimination of pollution of the Caspian Sea, restoration of forests and 

carrying out the necessary work on the rational use of natural resources. 

 

Keywords: Environmental Protection, Environmental Safety, Priority, Impact, Economy 
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Kırılgan Beşli Ülkelerde Ekonomik Özgürlüğün İnsani Gelişmişlik Üzerindeki Etkisi 

  

 

Süreyya İMRE BIYIKLI1 

 

Öz 

 

Ekonomik özgürlüğün, bir ülkenin kalkınma düzeyi ve refahı üzerindeki etkisinin önemli 

uyarıcılarından biri olduğu bilinen bir gerçektir. Ekonomik özgürlüklerin belirlenmesi ve ölçülmesinde 

kullanılan ekonomik özgürlük endeksinin, insan refahını ölçümleyen insani gelişmişlik endeksi 

üzerindeki etkisi de literatürde yer alan çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmada da Kırılgan Beşli 

Ülkeler olarak adlandırılan Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’da ekonomik 

özgürlük endeksinin insani gelişmişlik endeksi üzerindeki etkisi araştırılmak istenmiş ve 1999-2018 

yıllarını kapsayan Ekonomik Özgürlük Endeksi (EÖE) ile İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) verileri 

kullanılmıştır. Öncelikle seriler arasında yatay kesit bağımlılığın varlığı Breusch ve Pagan LM testi ile 

araştırılmıştır. Sonuçlara göre H0 hipotezi reddedilmiş ve α=0.05 anlamlılık düzeyinde yatay kesit 

bağımlılık tespit edilmiştir. Parametrelerin homojenliği Swamy S testi ile incelenmiş ve parametrelerin 

birimden birime değiştiği tespit edilmiştir. İkinci kuşak birim kök testlerinden Breitung testi sabit ve 

sabitli+trendli modeller için uygulanmış ve düzeyde durağan olmayan serilerin birinci farkları alınarak 

seriler durağan hale getirilmiştir. Birim kök varlığı ilk önce I(0) için sabit ve sabitli+trendli modeller göz 

önüne alınarak analiz edilmiştir. Böylece I(0) için α=0.05 anlamlılık düzeyinde serilerin birim kök 

içerdiği tespit edilmiştir. Serileri durağan hale getirmek amacıyla verilerin birinci farkları alınmıştır. 

Böylece I(1) için α=0.05 anlamlılık düzeyinde serilerin durağan olduğu tespit edilmiştir. Seriler 

durağanlaştırıldıktan sonra heterojenlik durumu dikkate alınarak eşbütünleşme ilişkisinin tespiti için 

Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Eğim katsayıları heterojen olduğunda 

eşbütünleşme ilişkisinin değerlendirilmesinde Gα ve Gτ istatistikleri, homojen olduğunda eşbütünleşme 

ilişkisinin değerlendirilmesinde ise Pa ve Pτ test istatistikleri kullanılır. Test istatistiklerinin her biri için 

ayrı ayrı verilen bootstrap veya olasılık değerlerine göre H0 hipotezleri reddedilmiş ve böylece, 

ekonomik özgürlük endeksi ile insani gelişmişlik endeksi arasında eşbütünleşmenin olduğu 

belirlenmiştir. Seriler arasındaki korelasyon varlığı ve heterojenlik göz önünde bulundurarak uzun 

dönem eşbütünleşme modelini tahmin etmek ve ilişkinin yönünü belirlemek için ikinci kuşak heterojen 

tahmincilerden Ortalama Grup Dinamik En Küçük Kareler (DOLSMG) yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre ekonomik özgürlük endeksinde meydana gelen %1’lik artış insani gelişmişlik endeksini 

Hindistan için %0.54, Brezilya için %0.30, Türkiye için %0.61 arttırmaktadır.  Endonezya için ise 

%0.48’lük azaltmaktadır. Güney Afrika’da ise ekonomik özgürlük endeksinin insani gelişmişlik endeksi 

üzerinde hiçbir etkisi tespit edilememiştir. Tüm ülkeler için yorum yapıldığında ise ekonomik özgürlük 

endeksinde meydana gelen %1’lik artış insani gelişmişlik endeksini %1.84 arttırmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırılgan beşli ülkeler, Panel eşbütünleşme, Ekonomik özgürlük endeksi, İnsani 

gelişmişlik endeksi 
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The Impact of Economic Freedom on the Human Development in the Fragile Five Countries 

 

Abstract 

 

It is a well-known fact that economic freedom is one of the important stimulators of its impact on the 

level of development and welfare of a country. The effect of the economic freedom index, which is used 

to determine and measure economic freedoms, on the human development index, which measures 

human welfare, has also been the subject of studies in the literature. In this study, the effect of the 

economic freedom index on the human development index in India, Brazil, Indonesia, Turkey and South 

Africa, which are called the Fragile Five Countries, was investigated and the Economic Freedom Index 

(EEI) and Human Development Index (HDI) data covering the years 1999-2018 were used. First of all, 

the existence of cross-sectional dependence between the series was investigated with the Breusch and 

Pagan LM test. According to the results, the H0 hypothesis was rejected and a cross-sectional 

dependence was detected at the α=0.05 significance level. The homogeneity of the parameters was 

examined with the Swamy S test and it was determined that the parameters changed from unit to unit. 

Breitung test, one of the second generation unit root tests, was applied for constant and constant+trend 

models, and the series were made stationary by taking the first differences of the non-stationary series 

in level. The presence of a unit root is first analyzed for I(0) by considering constant and constant+trend 

models. Thus, for I(0), it has been determined that the series contain unit root at α=0.05 significance 

level. In order to make the series stationary, the first differences of the data were taken. Thus, it was 

determined that the series were stationary at the α=0.05 significance level for I(1).After the series were 

stationary, the Westerlund (2007) panel cointegration test was used to determine the cointegration 

relationship, taking into account the heterogeneity. When the slope coefficients are heterogeneous, Gα 

and Gτ statistics are used to evaluate the cointegration relationship, and when the slope coefficients are 

heterogeneous, P𝛼 and Pτ test statistics are used to evaluate the cointegration relationship. According 

to the bootstrap or probability values given separately for each of the test statistics, the H0 hypotheses 

were rejected, and thus, it was determined that there was cointegration between the EFI and HDI 

variables. In addition, the long-term relationship was examined due to the cointegration between the 

variables. The Mean Group Dynamic Least Squares (DOLSMG) method, one of the second generation 

heterogeneous estimators, was used to estimate the long-term cointegration model and determine the 

direction of the relationship, considering the existence of correlation and heterogeneity between the 

series. According to the results obtained, a 1% increase in the economic freedom index increases the 

human development index by 0.54% for India, 0.30% for Brazil, 0.61% for Turkey. For Indonesia, it 

decreases by 0.48%. In South Africa, however, no effect of the economic freedom index on the human 

development index was detected. When comments are made for all countries, the 1% increase in the 

economic freedom index increases the human development index by 1.84%. 

 

Keywords: Fragile five countries, Panel cointegration, Economic freedom index, Human development 

index 
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Çocuk Filmi İçeriklerinde Sürdürülebilirlik ve Kültürel Göstergeler 

 

 

Şebnem GÜRSOY ULUSOY1 

 

Öz 

 

Çocuklara yönelik televizyon içerikleri her geçen gün artış ve değişim göstermektedir. Çocuk 

içeriklerinde özellikle son zamanlarda internet üzerinden akıllı televizyonlar üzerinden hizmet veren 

kanallar tercih edilmektedir. Araştırma kapsamında Netflix platformu üzerinden yayınlanan Türk 

yapımı çocuk sinema filmleri incelenmiştir. Bu filmlerde aile değerleri, toplumsal ve kültürel 

göstergelerin ortak ögeleri sürdürülebilir toplumsal kültürel göstergeler üzerinden saptanmaya 

çalışılmıştır. Özellikle toplumsal ve aile değerlerine dair hangi kültürel göstergeler üzerinden gidildiği 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Bizim Köyün Şarkısı, Can Dostlar, Masal Şatosu 

filmleri incelenmiştir. Bu filmlerdeki göstergeler tablolar halinde araştırma kapsamında sunulmaktadır. 

Araştırmanın problemini “Netflix platformu üzerinden paylaşılan içeriklerde Türkiye’de üretilen çocuk 

filmlerinin Türk aile değerlerine yönelik sürdürülebilir ortak göstergelerin tespit edilmesi” 

amaçlanmaktadır. Sürdürülebilirlik teriminin kökeni ekoloji bilimine aittir. Ekosistemin uzunvadede 

kendini sürdürmesi için gereken koşulları ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın kapsadığı 

politik, ekonomik, kültürel ve ekolojik süreçleri de içine almaktadır. Bütün bunlar düşündüldüğünde 

sürdürülebilirlik kavramının toplumsal kültürel göstergelerle bağlantısı da ortaya çıkmaktadır. 

Araştırma sonucunda tüm filmlerde sürdürülebilir ortak kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bu 

kavramlar aile, dostluk, arkadaşlık, mahalle, köy, inanmak, birlik olmak, birlikte hareket etmek gibi 

kavramlar olarak görülmektedir. Bu kavramların sürdürülebilir toplumsal kültürel göstergeler olduğu 

görülmektedir. Araştırma kapsamında tespit edilen kavramlar içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Özellikle kültür kavramı Stuart Hall’ün kültürel göstergeler kuramı çerçevesinde 

incelenmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesinde genel olarak çocuk içeriklerinin gelişimi, 

televizyonda çocuklara yönelik içeriklerin kültürel çerçeve içerisinde yer verilme şekilleri, geleneksel 

ve yeni teknolojiler kullanılan televizyon yayıncılığına değinilmektedir. Araştırma sonucunda toplumsal 

aile değerlerinin kültür için de hangi kavram ve göstergelerle çocuk filmleri üzerinden yer aldığı 

incelenmiştir. Bu anlamda araştırmanın özellikle son dönemde Netflix platformu üzerinden yayınlanan 

Türk çocuk filmlerinde hangi sürdürülebilir kültürel kodları ve kavramları içerdikleri tespit edilmiştir. 

Özellikle bütün filmlerde aile kavramının ve aile göstergesinin ön planda tutulduğu görülmektedir. 

Arkadaşlık teması üzerinden filmlerin kurgulandığı tespit edilmektedir. Arkadaşlık kavramının yanında 

farklı kültürlerde yetişmiş çocukların arkadaşlık kavramının da işlendiği görülmektedir. Mahalle 

kültürü ve köy kültürü kavramlarına da yer verilmektedir. Sürüdürülebilir toplumsal değerler 

kapsamında dürüstlük, birlik olmak gibi kavramlara da yer verildiği görülmektedir. Televizyon içerikleri 

üzerinden kültürün yeniden üretim sürecinin devam ettiği ve kültürel ögelerin çocuk içerikleri 

üzerinden yeniden üretilerek sunulduğu görülmektedir. Pierre Bourdieu’nun Yeniden Üretim eserinde 

belirttiği üzere kültür konusunda özellikle kültürel sermaye, habitus, sınıf gibi kavramların yeniden 

üretim sürecindeki önemi üzerinde durmakta gerekmetkedir. 
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Sustainability and Cultural Content in Children's Film Indicators 

 

Abstract 

 

Television content for children is increasing and changing day by day. For children's content, especially 

recently, channels that serve on smart televisions over the internet are preferred. Within the scope of 

the research, Turkish-made children's movies broadcast on the Netflix platform were examined. In these 

films, family values, common elements of social and cultural indicators were tried to be determined 

through sustainable socio-cultural indicators. In particular, it was tried to determine which cultural 

indicators about social and family values were used. Within the scope of the research, the films The Song 

of Our Village, Can Dostlar, Fairy Tale Castle were examined. The indicators in these films are presented 

in tables within the scope of the research. The aim of the research is to determine the sustainable 

common indicators for Turkish family values of children's films produced in Turkey in the content 

shared on the Netflix platform. The origin of the term sustainability belongs to the science of ecology. It 

refers to the conditions necessary for the ecosystem to sustain itself in the long run. It also includes the 

political, economic, cultural and ecological processes that sustainable development covers. When all 

these are considered, the connection between the concept of sustainability and social cultural indicators 

emerges. As a result of the research, it is seen that sustainable common concepts are used in all films. 

These concepts are seen as concepts such as family, friendship, friendship, neighborhood, village, belief, 

unity, and acting together. It is seen that these concepts are sustainable social cultural indicators. The 

concepts identified within the scope of the research were analyzed with the content analysis method. In 

particular, the concept of culture has been examined within the framework of Stuart Hall's theory of 

cultural indicators. In the theoretical framework of the research, the development of children's content 

in general, the way children's content is included in the cultural framework on television, and television 

broadcasting using traditional and new technologies are mentioned. As a result of the research, the 

concepts and indicators of social family values for culture were examined through children's movies. In 

this sense, it has been determined which sustainable cultural codes and concepts are included in the 

Turkish children's films published on the Netflix platform, especially in the last period of the research. 

In particular, it is seen that the concept of family and the family indicator are kept in the foreground in 

all films. It is determined that the films are fictionalized on the theme of friendship. In addition to the 

concept of friendship, it is seen that the concept of friendship of children raised in different cultures is 

also studied. The concepts of neighborhood culture and village culture are also included. It is seen that 

concepts such as honesty and unity are also included within the scope of sustainable social values. It is 

seen that the reproduction process of culture continues through television content and cultural 

elements are reproduced and presented through children's content. As Pierre Bourdieu stated in 

Reproduction, it is necessary to emphasize the importance of concepts such as cultural capital, habitus 

and class in the reproduction process. 

 

Keywords: Culture, Reproduction of culture, Family, Family and children's films, Sustainability, 

Sustainable socio-cultural elements 
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Netflix’te İnteraktif Anlatı: “Doğaya Karşı Mücadele: Safari Macerası” Üzerine Bir 

İnceleme 

 

 

Şule KURT1 

 

Öz 

                                                                         

21. yüzyılla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ivmelenmeye bağlı olarak insan yaşamının 

vazgeçilmez parçası haline gelen bilgisayar ekranları, arayüzler ve dijitalleşen medya araçları gündelik 

yaşam pratiklerine dahil olmuştur. Dijitalleşen medya, gerçekliğe doğrudan bağlı olan belgesel filmlerin 

gösterim sürecini dönüştürmüş, film izleme ve hikâye anlatım pratiklerini değiştirmiştir. Çağdaş 

yaşamın sanatsal arenasındaki sinemada, geleneksel sınırlardan sıyrılan bireyler, yeni iletişim 

teknolojilerinin etkileşimlilik özelliğini kullanarak öykü kurma, anlatıyı yönlendirme olanaklarına 

kavuşmuşlardır. Bu bağlamda, çeşitli türde film ve dizileri etkileşimli formda izleyiciye ileten Netflix’in, 

“Doğaya Karşı Mücadele: Safari Macerası” programı araştırılmaya değer bulunmuştur. Bu çalışma, 

niteliksel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniğiyle incelemeye tabi tutulmuştur. 

Sunuculuğunu Bear Grylls’in yaptığı yapımda, izleyiciye sunulan seçkilerle ilerleyen hikâyenin, yapım 

ekibinin belirlediği hedefler doğrultusunda oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.  
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Interactive Narrative on Netflix: A Review of “Struggle Against Nature: A Safari Adventure” 

 

Abstract 

 

Computer screens, interfaces and digitalized media tools, which have become an indispensable part of 

human life due to the acceleration in information and communication technologies in the 21st century, 

have been included in daily life practices. Digitalized media has transformed the screening process of 

documentary films that are directly connected to reality, and has changed the practices of watching 

movies and storytelling. In the cinema, which is in the artistic arena of contemporary life, individuals 

who have escaped from traditional boundaries have gained the opportunity to tell and direct the 

narrative by using the interactive feature of new communication technologies. In this context, Netflix's 

"Struggle Against Nature: Safari Adventure" program, which transmits various kinds of movies and 

series to the audience in an interactive form, was found worthy of investigation. This study has been 

examined with the descriptive analysis technique, which is one of the qualitative research methods. In 

the production hosted by Bear Grylls, it was concluded that the story, which proceeds with the selections 

presented to the audience, was created in line with the goals set by the production team. 

 

Keywords: Digitization, Interactive Documentary, Netflix 
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Sürdürülebilir Malzeme Olarak Ahşap ve Talaş ve 3 Boyutlu (3D) Yazıcılarda Kullanım 

Olanaklarının Değerlendirilmesi 

 

 

Şükriye AKTEPE1, Özgür CENGİZ2  

 

Öz  

 

3 boyutlu yazıcı teknolojisi gün geçtikçe gelişmektedir. Yazıcılardaki teknolojinin ya da başka bir deyişle 

eklemeli üretim teknolojisinin son yıllarda hızlı büyümesi ile birlikte yazıcılarda kullanılan malzemeler 

için alternatif çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, farklı malzemeler ile 3 boyutlu yazıcılarda, 

farklı kullanım alanları için üretimler yapabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 

malzemeler, sürdürülebilirlik potansiyeli ve yüksek maliyetleri bakımından değerlendirildiklerinde, 

alternatif ve yardımcı malzeme kullanım olanaklarına dönük çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yaygın 

olarak kullanılan bu malzemelere alternatif olarak, atık malzemelerin kullanılabileceği ve kullanılan bu 

malzemeler ile hem döngüsel ekonomiye hem de üretimdeki maliyetin düşmesine katkı sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, 3 boyutlu yazıcılarda katkı maddesi olarak veya filament olarak 

kullanılabilecek; endüstriyel kullanımı yaygın olan bir malzeme olarak ahşap ve üretim atık malzemesi 

olarak talaş değerlendirilmiştir. Sürdürülebilir bir malzeme olması bakımından avantajlı olan talaş, aynı 

zamanda yazıcılarda katkı maddesi olarak da kullanım potansiyeline sahiptir. İncelenen araştırmalarda 

görüldüğü üzere, talaş malzemesi ile farklı kullanım alanları için yaratıcı tasarımlar yapılmıştır ve 

denemeler değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre kullanım alanları yorumlanmıştır. 

Çalışma sonucunda, alternatif bir malzeme olarak ahşap ve talaş malzemelerinin üç boyutlu yazıcılarda 

tasarım denemeleri ve üretilen objelerin nihai kullanım olanakları tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ahşap, Talaş, 3 Boyutlu (3D) yazıcı, Filament 

 

Wood and Sawdust as Sustainable Raw Materials and Evaluation of the Potentiality for 3 

Dimensional (3D) Printers 

 

Abstract  

 

Three-Dimensional (3D) printing technology is constantly evolving. Recently, several alternative studies 

are being conducted for the materials used in 3D printers with the growth of technology in additive 

manufacturing. On the other hand, different materials for different applications could be produced by 

means of 3D printers. While focusing the materials that are widely used today are evaluated in terms of 

their potential of sustainability and high costs, several studies addressing the possibilities of alternative 

and additive material utilization possibilities are being carried out. As an alternative to the mentioned 

materials which are commonly used, it is thought that several waste materials can be used and that the 

utilization of these materials provides a contribution to the circular economy as well as the cost-effective 

production. In this study, two materials which have widespread industrial scale were evaluated for 3D 

printing applications; wood material that can be used as an additive or a filament in 3D printers and 

sawdust as a waste material obtained from production processes. Sawdust, which is advantageous in 
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terms of being a sustainable material, also has the potential to be used as an additive in printers. It was 

observed that several creative designs for different areas of use have been made using sawdust material 

and the experiments have been evaluated. According to the results of the evaluated studies, the 

utilization areas of the materials were assessed. As a result of this study, design experiments of wood 

and sawdust as alternative materials in 3D printing applications and the utilization possibilities of the 

manufactured objects were discussed. 

 

Keywords: Wood, Sawdust, 3D printer, Filament 
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Sustainability of Language Resources: Implementation of IPA (International Phonetic 

Alphabet) in TEFL Course Books in TOMER Centers in Turkish Universities 

 

 

Tariq ELHADARY1 

 

 

Abstract 

 

The Turkish language is an important tool of community development and sustainability as it is the 

language in which creativity and innovation is supposed to be achieved in Turkiye. Achieving 

Sustainable Development Goals will be facilitated by taking into account two key elements that are 

language and culture. Language as an essential tool for communication and culture as a support of social 

cohesion, respect for established values and for resilience, play a decisive role in the implementation of 

strategic actions aimed at sustainable development. Human speech and the sounds they produce have 

always been a very complex process and an interesting topic that has been studied for centuries, and 

phonetics has always been an important part of linguistics throughout its long history. Phonetics is one 

of the branches of linguistics that focuses on the study of speech sounds and how sounds are produced 

in addition to their classification, knowing that the process of speech and the production of sounds arise 

through the interaction of a group of body organs, starting from the lips, tongue, teeth, and ending with 

the larynx and vocal cords. The paper investigates the need to introduce IPA to TEFL students for the 

sake of developing their skill towards mastering the Turkish language. The paper recommends the 

implementation of IPA in TEFL course books in TÖMER centers in Turkish Universities. The paper 

emphasizes the need to provide phonetic transcription to key words, and vocabulary lists in all Turkish 

language textbooks. The paper will be directed to the attentıon of TÖMER board management, and 

publihing companies of Turkish language text books. 

 

Keywords: Turkish Language, Sustainability, International Phonetic Alphabet, Transcription, TÖMER 
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Military Coup and Democracy Process in West Africa 

 

 

Tete Jean-Philippe GUNN1 

 

 

Abstract 

 

West Africa adopted western democracy since 1990 when african leaders have been invited to change 

the political system. Since that period, all West african States brought some changes in the political 

governance by introducing elections, new institutions for examples. In some States, this process 

permitted the stability and the establishment of strong State’s institutions. But in some francophone 

States, the democracy process faced difficulties who brought out again the military in the political arena. 

During the last two years, the Republic of Mali, of Guinea and recently Burkina-Faso discovered again 

military coup which overthrew different Presidents in these countries. The aim of this topic is to study 

the cause of the military coup d’Etat which stops suddenly all State’s institutions. For this purpose, a 

brief history of military coup will be outlined and then the recent situation which permitted the military 

presence in politic. 
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Online Alışverişlerde E-Güven ve E-Tatminin Tekrar Satın Alma Niyeti ile İlişkisi 

 

 

Tuğçe ÖZTÜRK1, Mehmet ÖZTÜRK2  

 

Öz  

 

Bu çalışmanın amacı; online alışveriş yapan tüketicilerin alışveriş yaptıkları internet sitelerine yönelik 

duydukları e-güven ve bu internet sitelerinden satın almış oldukları ürün ya da hizmetlere yönelik 

olarak duydukları e-tatminin, tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla 

araştırmanın bağımsız değişkeni olarak tekrar satın alma niyeti, bağımlı değişkenleri olarak da e-güven 

ve e-tatminin olduğu bir model geliştirilmiştir. Araştırma örneklemi olarak İstanbul’da bir vakıf 

üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerle yapılan 

analizler sonucunda, müşterilerin algıladıkları e-güven ve e-tatmin ile tekrar satın alma niyeti arasında 

anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: E-Güven, E-Tatmin, Tekrar Satın Alma Niyeti, Online Alışveriş 

 

The Relationship of E-Confidence and E-Satisfaction in Online Shopping with Re-Purchasing 

Intention 

 

Abstract  

 

The aim of this study is to determine the effect of e-confidence of online shoppers towards the websites 

they shop from and their e-satisfaction with the products or services they have purchased from these 

websites on their repurchase intention. For this purpose, a model was developed with repurchase 

intention as the independent variable of the research, and e-trust and e-satisfaction as the dependent 

variables. As the research sample, university students studying at a foundation university in Istanbul 

were determined. As a result of the analyzes made with the data obtained, it was concluded that there 

is a significant and positive relationship between customers' perceived e-trust and e-satisfaction and 

their repurchase intention. 

 

Keywords: E-Trust, E-Satisfaction, Repurchase Intention, Online Shopping 
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Environmental Migration and Possible Future Developments in Turkey 

 

 

Tuncay Ercan SEPETCIOGLU1, Hilal DEMIRCI2 

 

 

Abstract  

 

Human beings shape their life with the effect of the conditions in nature and can exist in a relation with 

it. They are also constantly struggling with the environment in which they live, by using the developing 

technology in order to increase the level of welfare; and are changing the nature as well. Environmental 

problems which threaten the future of humanity more and more each year, emerge as a result of this 

struggle and changes. As the global climate crisis worsens, an increasing number of people are being 

forced to flee their homes due to natural disasters, droughts, and other weather events. These people 

are sometimes called “environmental migrants” or “climate refugees”. Environmental migrants or 

climate refugees are people who are forced to leave their home region because of sudden or long-term 

changes to their local or regional environment. These changes compromise their well-being or livehood, 

and cover increased drought, desertification, sea level rise, and disruption of seasonal weather patterns. 

Environmental migrants may flee or migrate to another country, or they may migrate internally within 

their own country. According to statistics published by the Internal Displacement Monitoring Centre, 

every year since 2008, an average of 26.4 million persons around the world have been forcibly displaced 

by floods, windstorms, earthquakes or droughts. So, 

●  What are environmental migration and who are environmental migrants? 

●  How does climate change exacerbate the migration/refugee crisis? 

●  What actions should governments take and what can be done about it? 

In this paper, we explore in environmental anthropological methodology the questions above and 

possible future developments in Turkey.  
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 Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Boyutlarının Nedensellik İlişkilerinin 

DEMATEL Yöntemi ile İncelenmesi 

 

 

Tutku TUNCALI YAMAN1, Pınar BACAKSIZ2 

 

Öz  

 

Günümüzde işletmelerin stratejik yatırım kararlarında sürdürülebilirlik kavramı ön plana taşınmış, 

yalnızca ekonomik ve yönetimsel değil aynı zamanda da sosyal ve çevresel boyutlar da ele alınarak 

bütünleşik bir karar sürecine geçilmiştir. Bu bağlamda kurumsal sürdürülebilirlik performansı 

ölçümlemesinde söz konusu yapı göz önünde bulundurulmakta ve dört ana boyut ayrıntılı bir şekilde 

incelenmektedir. Bu çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik performansı göstergelerinin yatırım 

kararları bağlamında algılanan önem seviyeleri farklı sektörlerden yönetici pozisyonundaki 

profesyoneller ve alanında uzman akademisyenlerden oluşan 5 kişilik bir karar verici grup tarafından 

değerlendirilmiş, aralarındaki nedensellik ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler aracılığı ile toplanan veri, karmaşık ve birbirinden farklı bir takım faktörlerin 

aralarındaki nedensellik ilişkisini yapısal bir modelle açıklamayı ve analiz etmeyi amaçlayan DEMATEL 

yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Mevcut faktörlerin aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaya ve karar 

süreçlerine etki eden dinamikleri ortaya koymayı amaçlayan çalışma, bu yönü ile literatürde ele alınan 

yaklaşımlardan farklılaşarak, özgün bir nitelik kazanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular 

ışığında karar alıcılar kurumsal sürdürülebilirlik performansını arttırmaya yönelik aksiyonlarda ele 

alınan faktörler arası nedensellik ilişkilerinin etkilerini de göz önünde bulundurarak günümüz rekabet 

koşullarında işletmeleri öne çıkarabilecek ve karlılıklarını arttırabilecek daha objektif pazarlama 

stratejileri ile karar mekanizmaları oluşturulmasını sağlayabileceklerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sürdürülebilirlik, DEMATEL, Pazarlama stratejileri  

 

Investigation on the Causal Relationships of Corporate Sustainability Performance Dimensions 

by DEMATEL Method 

 

Abstract  

 

Today, the concept of sustainability has been brought to the forefront in strategic investment decisions 

of enterprises, and an integrated decision process has been started by considering not only economic 

and governance but also social and environmental dimensions. In this context, the structure in question 

is taken into account in the measurement of four main corporate sustainability performance dimensions 

are examined in detail. In this study, the perceived importance levels of corporate sustainability 

performance dimensions in the context of investment decisions were evaluated by a decision-making 

group of 5 people, consisting of professionals in managerial positions from different sectors and 

academicians who are experts in their fields, and the causal relationships between the dimensions were 

revealed. The data collected through the evaluations of experts were analyzed using the DEMATEL 

method, which aims to explain and analyze the causal relationships between several complex and 
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different factors with a structural model. The study, which aims to reveal the relationship between 

existing dimensions and to reveal the dynamics that affect the decision processes, differs from the 

approaches discussed in the literature with this aspect and has gained a unique quality. In the light of 

the findings obtained as a result of the study, decision-makers will be able to create more objective 

marketing strategies and decision mechanisms that can highlight the businesses to increase their 

profitability in today's competitive conditions and they will be able to take action to increase the 

corporate sustainability performance by taking into account the effects of causal relationships between 

the dimensions addressed. 

 

Keywords: Corporate Sustainability, DEMATEL, Marketing Strategies 
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Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamuda Yapay Zeka Kullanımı 

 

 

Türksoy EMEN1 

 

Öz 

 

Yapay zekanın gelecekte, insan yaşamını ve gezegenimizi etkileyecek en önemli teknolojilerden biri 

olacağı kabul edilmektedir. Bazı bilim insanları, yapay zeka tarafından yönlendirilen 4. sanayi 

devriminin eşiğinde olduğumuzu düşünmektedirler. Aynı 19. yüzyılda 2. sanayi devriminin ortaya 

çıkmasında büyük payı olan elektrik gibi yapay zekanın, 4. sanayi devrimine yol açacak en önemli 

faktörlerden biri olduğuna inanılmaktadır. Yapay zekanın ekonomik etkileri üzerine hazırlanan bazı 

raporlar, yapay zekanın önümüzdeki yirmi yıl içinde küresel ekonomik büyümeyi ikiye katlayacağını 

öngörmektedir. Günümüzde özel şirketler zaten bu teknolojiden faydalanmaya başlamışlardır; yapay 

zeka teknolojileri biyolojiden kimyaya, tıptan mühendislik ve güvenliğe kadar çok geniş bir alanda 

kullanılmaktadır. Diğer yandan bazı hükümetler de yapay zeka teknolojilerine kayıtsız kalmamışlardır. 

Yapay zekanın özel sektördeki genişlemesine ayak uyduramamış olsa da çoğunlukla gelişmiş ülkelerde 

yapay zeka, bazı kamu hizmetlerinde veri analizi ve tercüme yapma, afetlere yanıt verme, belge 

hazırlama gibi işlerde kullanılmaktadır. Yapay zekanın kamuda kullanılması birikmiş iş, evrak yükü ve 

sınırlı kaynak sorunlarını hafifleterek maliyetlerin azaltılmasına, kamu hizmetlerinde hızın artmasına 

ve personelin daha karmaşık görevlere odaklanması için ihtiyaç duyulan boş zamana yol açmaktadır. Bu 

nedenle yapay zekanın, bu teknolojiyi kullanan ülkelerdeki kamu hizmetlerinin verimliliğinde önemli 

bir rol oynayacağı beklenmektedir. Ancak yapay zekanın kamuda kullanılması, bu teknolojinin 

potansiyel zararlarından biri olan iş kaybına da yol açabilir. Bu bağlamda bu çalışma, yapay zekaya 

dayalı teknolojilerin sadece ekonomik faydalarının değil aynı zamanda ekonomik zararlarının da olduğu 

tartışması ışığında, kamu ekonomisi perspektifinden kamuda yapay zekâ kullanımını ve sonuçlarını 

incelemektedir. Çalışmaya göre yapay zeka, gelecekte bazı kamu hizmetleri için hayati önem taşıyacaktır 

ve dolayısıyla bu hizmetlerde kullanılan yapay zekanın ekonomik faydaları zararlarını aşabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kamu ekonomisi, Kamu hizmetleri, Yapay zeka 

 

The Use of Artificial Intelligence in the Public Sector from a Public Economics Perspective 

 

Abstract 

 

Artificial intelligence (AI) is considered one of the most important technologies that will affect human 

life and our planet in the future. Some scholars think that we are on the brink of the fourth industrial 

revolution driven by AI. Similar to electricity that had a huge share in the arising of the second industrial 

revolution in the 19th century, AI is believed to be one of the most important factors that will cause the 

fourth industrial revolution. Some reports on the economic effects of AI predict that AI could double 

global economic growth rates within two decades. Private companies have already discovered this 

technology and started taking advantage of its abilities. Today, AI technologies are used in a wide range 

of spectrum, from biology to chemistry, medicine, engineering, and to security. On the other hand, some 

governments have not also remained indifferent to AI technologies. Although it has not been kept pace 

with the expansion of AI in the private sector, AI is used in some public services for data analysis, 
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translation, disaster response, drafting documents, etc. in some developed countries. The use of AI in 

public services is relieving backlogs, paperwork burden and resource constraints, leading to reducing 

costs, increasing speed and more free time for humans to focus on complex tasks. Consequently, it is 

expected that AI could play an important role in the economic efficiency of public services in AI-powered 

governments. But AI technologies could lead to mass job losses in government, which is one of the 

potential harms in the adoption of this technology. In this context, this study aims to examine the use 

and results of AI in government in the light of the discussion that AI-driven technologies not only have 

economic benefits but also have economic harms. According to the study, AI will be vital for some public 

services in the future, and therefore the economic benefits of AI used in these services may outweigh its 

losses.  

 

Keywords: Public economics, Public services, Artificial intelligence (AI) 
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Methods of Assessing Leader’s Personal Characteristics and Leadership Style 

 

 

Valeri MODEBADZE1 

 

 

Abstract 

 

The aim of this research was to discuss and analyze various methods of assessment of leader’s personal 

characteristics and leadership style.   In fact, there are various methods that can be used to assess 

personal qualities and psychological characteristics of a leader.  This research focused mainly on the 

methods developed by distinguished American scientists such as Margaret Herman, James David Barber 

and David A. Winter.   The research revealed that it is quite possible to obtain information about leader’s 

personal qualities and psychological characteristics even without meeting him or her.  Marguerite 

Herman developed a method of assessing the personality traits of leaders which is known as Personality 

Assessment-at-a-Distance.  This method allows us to evaluate leader’s personal qualities and 

psychological characteristics distantly by analyzing his or her speeches and conversations.  

 

Keywords: Leader’s assessment, Personal characteristics of a leader, Leadership style, Personality 

assessment-At-A-Distance, Classification of leaders 

 

Liderin Kişisel Özelliklerini ve Liderlik Tarzını Değerlendirme Yöntemleri 

 

Öz 

 

Bu araştırmanın amacı, liderin kişisel özelliklerini ve liderlik tarzını değerlendirmenin çeşitli 

yöntemlerini tartışmak ve analiz etmektir. Aslında, bir liderin kişisel niteliklerini ve psikolojik 

özelliklerini değerlendirmek için kullanılabilecek çeşitli yöntemler vardır. Bu araştırmada, esas olarak 

Margaret Herman, James David Barber ve David A. Winter gibi ünlü Amerikalı bilim adamları tarafından 

geliştirilen yöntemlere başvurulmuştur. Araştırma, liderin kişisel nitelikleri ve psikolojik özellikleri 

hakkında onunla tanışmadan da bilgi edinmenin oldukça mümkün olduğunu ortaya koymuştur. 

Marguerite Herman, Uzaktan Kişilik Değerlendirmesi olarak bilinen liderlerin kişilik özelliklerini 

değerlendirmek için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, liderin konuşmasını ve başkalarıyla 

konuşmalarını analiz ederek kişisel niteliklerini ve psikolojik özelliklerini uzaktan değerlendirmemizi 

sağlar.     

 

Anahtar Kelimeler: Lider değerlendirmesi, Liderin kişisel özellikleri, Liderlik tarzı, Uzaktan kişilik 

değerlendirmesi, Liderlerin sınıflandırılması      
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Ekonomik Güvenlik Stratejisinde Sosyal Politika 

                     

                                                                                          

Veliyeva Lale MUSALLİM KIZI1 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Öz 

 

Ekonomik güvenliğin kilit göstergelerinden biri işsizliktir. Bu bakış açısıyla, vatandaşların sosyo-

ekonomik haklarının sağlanması devletin ve ekonomi politikasının temel işlevlerinden biri olmalıdır. 

Ancak buradaki temel sorun, devletin mali kaynakları ile iş talebi arasındaki dengedir. İstihdamın, 

makroekonomik düzenlemenin ayrılmaz bir parçası olduğu ve bir bütün olarak ülkedeki sosyal ve 

ekonomik sorunlara etkili bir çözüm olduğu unutulmamalıdır. İstihdam politikası, emek potansiyelinin 

tam olarak kullanılmasına ve çalışan nüfus için istihdam fırsatlarının sağlanmasına odaklanmalıdır. 

Yoksulluğu ve kitlesel işsizliği önler, vatandaşların rekabetçi bir ortamda üretken davranışlarını teşvik 

eder. Orta vadeli sosyo-ekonomik kalkınma programı, işgücünü fazla mesai içinde tutmak ve artan 

işsizliğe karşı etkili istihdam sağlamak için bir tedbirler sistemi öngörmelidir. Söylemeye gerek yok, bu 

problemlerin makro, mezo ve mikro seviyelerde ele alınması gerekiyor. Ekonomik güvenlik, istihdamın 

verimliliğine, istihdam edilen nüfusun kendi hesabına çalışmasına ve sonuçları, çocuklar, yaşlılar, 

engelliler, geçici olarak işsizler ve diğerleri de dahil olmak üzere tüm nüfusun yaşam standardını 

sağlama yeteneğine bağlıdır. Bu husus, istihdam edilen nüfusun bakıcı yükü miktarını, yani çalışan 

nüfusun gerçekten bakımı altında olan insan sayısını arttırmaktadır. Genel olarak, bölgesel istihdam 

programlarının etkisini artırmak için mevzuat ve düzenlemelere uygun reform stratejileri geliştirilmeli 

ve geliştirilmelidir. Bu durumda, işsizlik oranı düşmeye devam edecek ve nüfusun yaşam standartları 

yükselecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik güvenlik, İstihdam, İşsizlik, Yaşam standartları 

                                                                                                         

Social Policy in the Strategy of Economic Security 

 

Abstract 

 

One of the key indicators of economic security is unemployment. From this point of view, ensuring the 

socio-economic rights of citizens should be one of the main functions of the state and its economic policy. 

However, the main problem here is the balance between the state's financial resources and the demand 

for jobs. It should be noted that employment is an integral part of macroeconomic regulation and an 

effective solution to social and economic problems in the country as a whole. Employment policy should 

focus on the full utilization of labor potential and the promotion of employment opportunities within 

the working population. It prevents poverty and mass unemployment, encourages productive behavior 

of citizens in a competitive environment. The medium-term socio-economic development program 

should envisage a system of measures to retain workforce in overtime and ensure effective employment 

against rising unemployment. Needless to say, these problems need to be addressed at the macro, meso 

and micro levels. Economic security depends on the efficiency of employment, the self-employment of 

the employed population, and the ability to provide the standard of living of the entire population, 

including children, the elderly, the disabled, the temporarily unemployed and others, with their results. 
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This aspect increases the amount of caregiver burden of the employed population, that is, the number 

of people actually being under the care of the working population. Generally, reform strategies in 

accordance with the legislation and regulations should be developed and improved to increase the 

impact of regional employment programs. In this case, the unemployment rate will continue to decline 

and the standard of living of the population will increase. 

 

Keywords: Economic security, Employment, Unemployment, Living standards 
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The Importance of Music Education: The Influence of Music at a Young Age 

 

 

Violeta KRASNIQI1 

 

 

Abstract 

 

"Simple and practical musical understandings help transform a child's life." This is a paraphrased 

statement by author HabermayerSharlliene, who talks about the positive impact of music on children. 

Music education from a young age has meaningful impact on the development of positive skills, 

processes and habits in children. Much research has been done from the earliest times on the influence 

of music on children and adults, where we also find the thought of Plato who says: “Music gives a soul 

to the universe, wings to the mind, flight to imagination, and life to everything.”a thought that is always 

actual. When we talk in general about the impact of music on children but also on adults, we find 

numerous data, opinions, and analyzes done by various authors around the world. There is extensive 

literature on this influence and how music should be used in every situation, accompanying children at 

any point in their lives, in order to benefit the upbringing of children. If we won’t music to make its most 

powerful impact, it must become an integral part of a child's life as; home, social circles, kindergartens, 

schools, etc. Of course, all forms of contact of the child with music are useful, but proper education in 

institutions with professional teachers, who use forms and tools of work, appropriate to the age, also 

avocation and perceptual abilities of children, is much needed. 

 

Keywords: Music, Children, Education, Skill, Abilities, School, Institution 
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Azerbaycan’da Hizmet Alanında Girişimcilik Yapısının Finansal Muhasebesinin 

Organizasyon Sorunları 

 

 

Vugar Mehrali OĞLU NAZAROV1, Azər Mazanov BALABƏY OĞLU2,  

Şükran Əliyev EHTİRAM OĞLU3 

 

Öz 

 

Bu makale, Azerbaycan'da hizmetler alanındaki iş yapısının finansal raporlamasının organizasyonu 

sorunlarına ayrılmıştır. Çalışma başlangıçta özel işletme ve kuruluşların finansal raporlamasına 

odaklanmıştır. Bilimsel makale ayrıca, ekonomik varlık tarafından sağlanan bilgilerin kalitesini 

iyileştirmek için yerel muhasebe sisteminin reformu ve Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarının uygulanmasıyla ilgili güncel konulara da değinmektedir. KOBİ'lerin gelir tablosu, 

finansal tablo gibi finansal tabloları hazırlayabilmeleri için muhasebe kayıtları tutmaları teşvik 

edilmektedir. Bu, küçük firmaların anlamlı kararlar almak için oranları hesaplamasına olanak tanır. 

KOBİ'ler muhasebe bilgilerini muhafaza etmek için kalifiye personel bulundurmayı maliyetli 

buluyorlarsa, muhasebe çalışmalarını teşvik etmelidirler. Bu, güvenilir bilgilerin hazırlanmasına, 

başarıya ve sağlıklı bir karara yol açacaktır. Ayrıca hükümetler, KOBİ sahiplerini, işlerini etkin bir 

şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirebilmeleri için ilgili kuruluşlar aracılığıyla 

eğitebilir. Hükümet, faaliyetlerini kayıt altına almak istemeyenleri teşvik etmek için tüm KOBİ'lere mali 

kayıt tutma talimatı vermelidir. Bu, küçük firmaların kârlarını ölçmelerine ve verimli çalışıp 

çalışmadıklarını veya maliyetleri düşürmeleri gerekip gerekmediğini belirlemelerine yardımcı 

olacaktır. KOBİ'ler, tek bir erişim sisteminden daha doğru ve ayrıntılı bilgi sağlayan bir çift erişim 

sistemi kullanmaya teşvik edilmelidir. Bu, güvenilir bilgi ve muhasebe bilgilerine dayalı olarak doğru 

kararlar vermenizi sağlayacaktır. Sonuç, dünyadaki en yaygın ticari organizasyon biçimi olan 

KOBİ'lerdir. KOBİ'ler, onları büyük şirketlerden ayıran farklı hissedarlardan farklı özelliklere sahiptir 

ve bu özellikler diğer şirketlere göre daha fazla verimlilik ve daha yüksek karlılık ile sonuçlanabilir. 

Doğru finansal raporlamanın kullanılması daha iyi ekonomik sonuçlarla tutarlı olmakla birlikte, 

beklenmedik durum teorisine göre, diğer tamamlayıcı değişkenler, organizasyonun kültürüne uygun 

olarak elde edilen sonuçlarda birleştirilir ve şirketin uzun vadeli stratejisini uygular. Makale, 

Azerbaycan'da hizmetler alanındaki iş yapısının finansal raporlamasının düzenlenmesi sorunlarını 

karakterize ediyor. Burada ana faktör finansal sürdürülebilirlik faktörüdür. Çünkü doğru finansal 

raporlama kullanımı KOBİ'lerin sürdürülebilirliğinin en önemli göstergelerinden biridir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hizmet alanı, Finansal raporlama organizasyonunun sorunları, İş yapısı, 

Karşılaştırmalı analiz yöntemi, Finansal sürdürülebilirlik 
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Problems of Organization of Financial Reporting of Business Structure in the Field of Services in 

Azerbaijan 

 

Abstract 

 

This article is devoted to the problems of organization of financial reporting of the business structure in 

the area of services in Azerbaijan. The study initially focused on the financial reporting of private 

enterprises and organizations. The scientific article also touches on topical issues related to the reform 

of the local accounting system and the application of International Financial Reporting Standards in 

order to improve the quality of information provided by the economic entity. SMEs are encouraged to 

keep accounting records so that they can prepare financial and income statements. This allows small 

firms to calculate ratios to make meaningful decisions. If SMEs find it costly to maintain qualified 

personnel to maintain accounting information, they should encourage accounting efforts. This will lead 

to the preparation of reliable information, success and a sound decision. In addition, governments can 

train SME owners through relevant organizations so that they can develop the skills they need to 

effectively manage their businesses. The government should instruct all SMEs to keep financial records 

to encourage those who do not wish to record their activities. This will help small firms measure their 

profits and determine if they are operating efficiently or they need to reduce costs. SMEs should be 

encouraged to use a dual access system that provides more accurate and detailed information than a 

single access system. This will allow you to make the right decisions based on reliable information and 

accounting information. The result is SMEs, the most common form of business organization in the 

world. SMEs have different characteristics by different shareholders that distinguish them from large 

companies, and these characteristics can result in greater efficiency and higher profitability than other 

companies. While the use of proper financial reporting is consistent with better economic results, 

according to contingency theory, other complementary variables are combined in results obtained in 

accordance with the organization's culture and implement the company's long-term strategy. The article 

characterizes the problems of organization of financial reporting of the business structure in the field of 

services in Azerbaijan. In this article main factor is financial sustainability. Because the use of proper 

financial reporting is one of the most important indicators for the sustainability of SMEs. 

 

Keywords: Service area, Problems of financial reporting organization, Business structure, Method of 

comparative analysis, Financial sustainability 
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The Syrian Refugee Crisis: The Impact of Adverse Childhood Experiences on the 

Education of Young Refugee Children 

 

 

William MOSIER1 

 

 

Abstract 

 

Large numbers of refugee and immigrant children are experiencing serious problems with education, 

mental health issues, poverty, and difficulty with assimilation into the host society. The well-being of 

refugee children is especially important because they are the fastest-growing segment of the Turkish 

population. Among children younger than nine, those with immigrant parents have accounted for 

virtually all this net growth since 2010. Their status as refugees impedes efforts for full integration into 

Turkish society. Education is critical during the formative first eight years of life. Having the legal status 

of refugee is not enough to guarantee adequate access to all needed social programs. This is often 

because parents lack information about benefits available, as well as an understanding of how to 

navigate complex bureaucracies. Overall, strong family ties and parental attachment and support are 

important resources for refugee and immigrant young children. Providing the emotional security and 

social assistance needed to meet the challenges of schooling is particularly difficult if a young child has 

experienced adverse childhood experiences (ACEs) such as displacement due to the Syrian war. The 

services available in refugee camps are limited. On most social indicators, young children with refugee 

parents fare worse than their native-born counterparts in terms of educational opportunities. For 

example, compared with the average Turkish child refugee children are more likely to live in poverty, 

forgo needed medical care, drop out of school, and experience difficulty integrating into society. Children 

raised in homes where the country language is not spoken lag-behind native youth in reading and math 

achievement, especially if their parents have little education. Failure to master the language of the host 

nation in the early grades undermines scholastic achievement, educational attainment, and, ultimately, 

economic mobility. Controversy about the most effective way to provide educational opportunities to 

young children whose first language is other than the official language of the host nation is anything but 

academic. Ideological and political debates about preserving home languages notwithstanding, both 

contemporary and historical records show that regardless of whether immigrant and refugee children 

are instructed in the host country language and their home language, the home language is typically 

completely lost by the third generation. Research indicates that the pedagogical strategy used for 

teaching refugee children is less consequential than the quality of instruction. Evidence is 

incontrovertible that children who begin kindergarten with limited proficiency in the host country 

language fall behind native speakers in both reading and math proficiency. Moreover, early achievement 

gaps widen through primary school and carry over into middle school and high school. Mastery of the 

host country language is the single most important prerequisite for academic success and 

socioeconomic assimilation of refugee children into a host society. The literature indicates that the 

reading skills of language-minority kindergarten students who are proficient in the host country 

language are comparable to those of native speakers and that the two groups make comparable gains in 

skills as they move through school. Immigrant & refugee students who begin kindergarten with limited 

oral proficiency in the host country language (Turkish) fall behind native speakers in their reading 

ability, resulting in a substantial achievement gap by fifth grade. This achievement gap tends to widen 

as the child moves toward adulthood. 

                                                           
1 Prof. Dr., Istanbul Gelisim University, wmosier@gelisim.edu.tr ORCID: 0000-0002-3302-6384 

mailto:wmosier@gelisim.edu.tr


270 

 

Affordability, availability, and access to education is a common barrier for many refugee and immigrant 

families. Publicly subsidized programs can provide support and should be structured for refugee and 

immigrant families to minimize obstacles such as a language barrier and misperceptions about the 

importance of early education. The quality of individual interactions between a child and the adult who 

is facilitating the learning process is what matters most for promoting academic achievement. Because 

of the high numbers of young children who are not fluent in the host country language, extensive 

professional development of the adults serving as teachers must be initiated to address this issue.  

Mental health status is a vital aspect of human capital. Poor childhood mental health contributes to lower 

socioeconomic status in adulthood. This is because, in part, workers with mental health complications 

are less productive, more costly for employers, and earn less over their lifetime. This can be particularly 

pernicious for low-income refugee populations, with young children who have experienced early 

childhood adverse experiences (ACEs) that lead to toxic stress. A young child who has experienced toxic 

stress is less available for academic learning due to the emotional baggage that they are carrying from 

being exposed to traumatic circumstances. For the children of refugees, poverty, the stresses of 

migration, and the challenges of acculturation can substantially increase their risk for developing mental 

health issues that negatively impact learning. Access to mental health services substantially increases 

the emotional health status of refugee children. By promoting the education and emotional well-being 

of refugee young children, health professionals and policy makers can ultimately improve the long-term 

economic prospects of the next generation of immigrants.  

 

Keywords: Refugees, Children, Education, Immigration, ACEs 
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Urban Green Spaces Accessibility: The Current State in Niamey City, Niger 

 

 

Yahaya M. MOUSSA1, Ibrahima T. DIOP2, Moussa SOULÉ3 
 

 

Abstract 

 

The high rate of urbanization noticed at the global, regional, and national level, increases the land, 

energy, water demand with adverse effects on the environment, thereby decreasing residents' wellbeing 

and resilience. In this regard, the urban green spaces are perceived as one of the means to make the 

cities more resilient and sustainable to face climate change. However, the urban green spaces are not 

accessible for the majority of citizens in many African cities, especially in Niamey where the most 

important green space i.e. green belt has deteriorated. Therefore, this study aims to analyze urban green 

spaces accessibility according to WHO standard as well as their current state in Niamey city. To do so, 

the qualitative and descriptive analyses are used to evaluate the per capita green index, the distance 

from green spaces, and the urban green spaces quality aspects based on the primary surveys, focus 

group discussions, semi structured interviews, and personnel field observations. The result revealed 

that the standard green spaces per capita is equal to 6.04 m2, less than the minimum standard of WHO 

(9 m2) with a gap of  4,043,143.92 m2. This per capita green index differs from one commune to another; 

with respectively 0.155m2, 21 m2, 2.30 m2, 0.242 m2, and 0.008 m2 for commune I, II, III, IV, and V, 

showing that the urban green spaces are unevenly accessible across the city. Further, it found that 

41.54% of the respondents do not reach the urban green spaces within 15 minutes of walking distance. 

This situation coupled with the urban green spaces' quality aspects proved their bad condition. The 

study suggested that to enhance urban green spaces accessibility and improve the urban current state, 

the factors such as informal settlements, low coordination between the institutions, and corruption in 

parcel allotment have to be controlled.  

  

Keywords: Urban Green Spaces Accessibility, Current State, Per Capita Green Index, Niamey City 
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“Lüks Sürdürülebilir Turizm” Olasılığı Üzerine Teorik Bir Tartışma 

 

 

Yasin BİLİM1 

 

Öz  

 

Turizm bazı araştırmacılar tarafından bir zorunluluk olarak görülse de, genellikle lüks ve pahalı bir 

tüketim olarak kabul edilmekte, hatta turizmin asla sürdürülebilir olmayacağı vurgulanmaktadır. 

İnsanlar turistik ürün satın aldıklarında tatillerini doyasıya yaşamak isterler. Böylece tüketim 

maksimum düzeyde gerçekleşir. Özellikle kişisel gelirin artması lüks tüketime olan talebi de 

tetiklemektedir. Ancak tüketiciler, tatil seçimlerini yaparken sürdürülebilir (yeşil) bir tercih mi, yoksa 

hazcı ihtiyaçlarını giderebilecekleri, sınırlı süreli bir seyahat deneyiminde paralarının karşılığını geri 

alabilecekleri bir seçim yapma ikileminde kalmaktadır. O halde turizmin hem "lüks" hem de 

"sürdürülebilir" olması mümkün müdür? Böyle bir paradigmanın olasılığı, ilgili yazarlar tarafından 

"sürdürülebilir lüks" kavramı altında tartışılmaktadır. Birçok yazar sürdürülebilir turizmin varlığını 

kabul etse de, turizmin sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Son 

zamanlarda ortaya çıkan düşünceler, tüketime dayalı turizm ürünlerinin daha sürdürülebilir temelli 

tüketime dönüştürülebileceğini tartışmaktadır. "Lüks" ve "sürdürülebilir" bir arada mümkün 

görünmese de, sürdürülebilir lüks fikri turizme uygulanabilir. Bazı araştırmalar, tatil köyleri, yeşil 

oteller ve doğa temelli turizm faaliyetleri gibi turistik yerlerin sürdürülebilir lüks kapsamında 

geliştirilebileceğine dikkat çekmektedir. Ancak yine de tüketici alışkanlıklarını nasıl 

değiştirebileceğimize dair bir soru akla gelmektedir. Çalışma, turistlerin güncel sürdürülebilir adımlara 

karşı, tüketim ikilemini tartışmayı amaçlamaktadır. Teorik çerçeveyi geliştirmek için literatüre dayalı 

bir tartışma kullanılmıştır, bu nedenle çalışma için herhangi bir birincil veri toplama prosedürü 

uygulanmamıştır. 

   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Lüks Sürdürülebilirlik, Turistik Tüketim 

 

A Theoretical Discussion on Possibility of “Luxury Sustainable Tourism” 

 

Abstract  

 

Although tourism is seen as a necessity by some researchers, it is generally assumed as a luxury and 

expensive consumption, even emphasizing tourism will never be sustainable. When people buy touristic 

products, they want to enjoy their holidays to the fullest. Thus, consumption is realized at a maximum 

level. In particular, increasing of personal income also has been provoked the demand for the luxury 

consumption. However, consumers are left in the dilemma of whether they should be sustainable 

(green) when making their holiday choices, or whether they should make a choice where they can satisfy 

hedonic needs and take back their money worth in a limited-term travel experience. Is it possible, then, 

for tourism to be both "luxury" and "sustainable"? The possibility of such a paradigm is discussed by the 

relevant authors under the concept of "sustainable luxury". Although many authors have acknowledged 

the existence of sustainable tourism, debates continue on whether tourism will be sustainable. Recently 

arising thoughts discuss that consumption based tourism products can be transformed to more 

sustainable based consumption.  Although it seems "luxury" and "sustainable" are not possible together, 
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the idea of sustainable luxury can be practiced to tourism. Some studies draw attention to the fact that 

touristic places such as holiday villages, green hotels and naturebased tourism activities can be 

developed within the scope of sustainable luxury. But still there is a question about how we can change 

the consumer habits. The study aims to discuss the current sustainable steps vs. consumption dilemma 

of tourists. A literature based discussion have used to develop theoretical frame, so there is no any first 

hand data collection procedure for the study.    

 

Keywords: Sustainability, Luxury Sustainability, Touristic Consumption 
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Emniyet Liderliğinin Güvenlik Performansına Etkisi: Uçuş Personeli Üzerine Bir 

Araştırma 

 

 

Yasin CEYHAN1, Serhat ERAT2, Hülya TÜRKCAN3 

 

 

Öz  

 

Güvenlik, örgütlerin olası ekonomik ve sosyal maliyetlerin önüne geçebilmesi için dikkat etmesi gereken 

çok önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. Özellikle havayolu taşımacılığı için güvenlik, sektöre özgü 

risklerin de mevcut olması sebebiyle ehemmiyet verilmesi gereken temel konu durumundadır. Bu 

sebeple güvenlik performansı üzerinde etkili faktörlerin belirlenmesi elzemdir. Liderler, örgütün 

amaçlarına ulaşabilmesinde etkin rol oynayan, bu doğrultuda diğerlerine öncülük eden ve onları motive 

eden kişiler olduğundan, liderlik her örgüt açısından yüksek performansın temel belirleyicilerinden 

birisidir. Buradan hareketle, güvenlik performansını etkileyen başlıca faktörün liderlik olabileceği 

söylenebilir. Ancak literatürde, havayolu taşımacılığı sektörü için emniyet liderliği ve güvenlik 

performansı arasındaki ilişkiyi araştıran herhangi bir çalışma olmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın 

amacı, emniyet liderliğinin güvenlik performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda 284 

uçuş personelinden anket yoluyla veri toplanmıştır. Elde edilen verilerle geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri yapılmıştır. Ardından araştırma hipotezlerini test etmek üzere Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) 

kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre emniyet liderliği alt boyutlarından emniyet özeni ve emniyet 

kontrolünün güvenlik performansı ile pozitif ilişkili olduğu, emniyet koçluğunun ise güvenlik 

performansı ile arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Emniyet Liderliği, Güvenlik Performansı, Hava Taşımacılığı 

 

The Effect of Safety Leadership on Safety Performance: A Research on Flight Personnel 

 

Abstract  

 

Security stands out as a very important issue that organizations should pay attention to prevent possible 

economic and social costs. Especially for airline transport, safety is the main issue that should be given 

importance due to the existence of sector-specific risks. For this reason, it is essential to determine the 

factors affecting safety performance. Leadership is one of the main determinants of high performance 

for every organization, as leaders are the people who play an active role in achieving the goals of the 

organization, leading and motivating others in this direction. From this point of view, it can be said that 

the main factor affecting safety performance may be leadership. However, it has been observed that 

there is no study in the literature investigating the relationship between safety leadership and safety 

performance for the air transportation industry. The purpose of this study is to examine the effect of 

safety leadership on safety performance. Accordingly, data were collected from 284 flight personnel 
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through questionnaires. Validity and reliability analyzes were made with the obtained data. Then, the 

Structural Equation Model (SEM) was used to test the research hypotheses. According to the results of 

the analysis, it was found that safety caring and safety controlling, which are sub-dimensions of safety 

leadership, are positively related to safety performance, while safety coaching has no statistically 

significant relationship with safety performance. 

 

Keywords: Safety Leadership, Safety Performance, Air Transportation 
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Gender Equality in Sustainable Development at Home and Schools Settings: The Way 

Forward 

 

 

Zainab Abdulmumin YOLA1, Abdulkadir Nasir AHMAD2 

 

 

Abstract 

 

Whenever the term "Gender" is mentioned, many readily attribute it to the womenfolk who, in many 

societies, are challenged and often put in a disadvantaged position concerning the men. As a result, many 

women empowerment programs are being championed to cushion the effects of this subjugation on 

women. This paper attempts to look into gender and understand what has been in existence concerning 

gender roles, especially for females, and how it contributes to development. It is also important to note 

that development is not something that happens in space or the product of eventualities but a concrete 

phenomenon that requires all to achieve. There is a specific role to play by both men and women to 

attain African development. Therefore, gender issues with all that relates to it can impinge on societal 

development. The secondary data collection was used by empirically engaging literature and British 

council report in tracing how Gender inequality began to be perceived. The study applied the theory of 

recognition by Axel Honneth and the functionalist approach in explaining the issues of gender and how 

it can engender development if adequately handled. It was discovered that if both genders are correctly 

appreciated with each playing their role, not discriminating or demeaning any position, the resultant 

effect will not only result in development; instead, sustainable development will be attained. 

 

Keywords: Gender, Inequality, Development, Demeaning 
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Organik Gıda Tedarik Zincirinde İzlenebilirlilik: Blokzincir Teknolojisinin Rolü ve 

Önemi 

 

 

Zekeriya GÜL1, Göknur Arzu AKYÜZ2 

 

Öz  

 

Günümüzde organik gıda gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. Özellikle dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 ile birlikte, insanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmak için daha fazla sağlıklı ve organik 

gıdalara yönelmektedirler. Organik gıdaların üretiminden tüketiciye ulaştırılmasına kadarki tüm lojistik 

hareketlerinin izlenebilirliği, şeffaflığı ve üretici firmaların hızlı dağıtım ile ürünlerin bozulmadan yerine 

ulaştırılmasında soğuk zincir koşullarının korunması organik gıda tedarik zincirindeki kritik 

unsurlardır. Bu noktada blokzincir teknolojisi günümüzde organik gıda tedarik zincirindeki tüm bu 

unsurların şeffaflığı ve izlenebilirliğinin sağlanması açısından en önemli teknolojik unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmada, blokzincir teknolojisinin organik gıda tedarik zinciri açısından rolü ve 

önemini ortaya koymak üzere kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, blokzincir 

teknolojisinin tedarik zincirindeki tüm hareketlerde anlık ve değiştirilemez kayıt alt yapısını sağlayarak  

ilgili tüm partnerlerin organik ürünlerin nerede üretildiği, ürünün gerçekten organik olup olmadığı, ne 

zaman nasıl alındığı, taşındığı, tüm taşıma,  depolama ve sevkiyat süreçleri boyunca parti/seri numarası 

ve raf ömrü takibi,  gerekli soğuk zincir koşullarının korunup korunmadığı,  tüketim aşamasına kadarki 

ilgili tüm süreçlerde yaşanılan ısı ve nem değişiklikleri, varsa kontaminasyonları,  sevkiyat ve 

muhafazasında meydana gelmiş olabilecek olumsuz değişiklikler (fiziksel, kimyasal ve duyusal anlamda 

bozulmalar) gibi verilere doğru, gerçek zamanlı ve herhangi bir sahteciliğe/değiştirmeye imkan 

vermeden ulaşmaları açısından en temel teknoloji olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısı ile blokzincir 

teknolojisi tüm partnerlerin tedarik zinciri süreçlerini güvenilir veriye dayanarak yönetmesi, soğuk 

ortamda korunması gereken gıda maddeleri için soğuk zincir yasal zorunluluğunun sağlanması, gıda 

güvenliğinin sağlanması ve başta tüketici olmak üzere ilgili tüm tarafların organik gıdalara olan güvenin 

artması konusunda anahtar bir rol üstlenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Organik gıda, Tedarik zinciri, İzlenebilirlik, Blokzincir teknolojisi 

 

Traceability in Organic Food Supply Chain: The Role and Significance of Blokchain Tecnology 

 

Abstract  

 

Organic food is becoming more and more important in today's world. Particularly with the onset of 

Covid-19, which has had an influence on a worldwide scale, individuals have been steered toward much 

healthier and organic food in order to boost their immune system. Traceability, transparency, and 

preservation of cold chain conditions of organic food throughout all stages of logistic activities, starting 

with production until their fast delivery by the producers to the customers without deterioration are 

the key issues that should be addressed in the organic food supply chain. At this point, blockchain 

technology appears to be the most crucial technical component in terms of transparency and traceability 

throughout the organic food supply chain. In this study, a comprehensive literature review was 

                                                           
1 Dr., T. C. Cumhurbaşkanlığı, zgul4606@gmail.com ORCID: 0000-0002-0896-0386 
2 Doç. Dr., Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lojistik Yönetimi, arzu.akyuz@gmail.com  
ORCID: 0000-0003-2024-5884  

mailto:zgul4606@gmail.com
mailto:arzu.akyuz@gmail.com


278 

 

conducted to identify and examine the role and significance of blockchain technology in the organic food 

supply chain. The study reveals that blockchain technology is the most fundamental technology that 

allows all relevant stakeholders to have access to data such as the point of manufacture; genuinely 

organic nature of the product; lot/serial numbers and shelf life traceability  throughout the receipt, 

carriage, shipping, storage, and dispatch processes; protection of the cold chain conditions; temperature 

and humidity changes up until the point of consumption; contaminations, if any, adverse effects 

(physical, chemical, and perceptual deteriorations) in real time and without causing any fraud or change. 

Consequentially, blockchain technology plays a critical role for all the stakeholders in managing supply 

chain processes based on reliable data, providing legally binding cold chain requirements for items that 

must be protected in cooler conditions, as well as maintaining food security and increasing the reliability 

of organic foods in the eyes of all parties, particularly consumers.   

 

Keywords: Organic food, Supply chain, Traceability, Blockchain technology 
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Türkiye’de Sermaye Âtıllaşması ve Finansal İstikrar 

 

Zeynep KANTUR1, M. Eray YÜCEL2  

 

Öz  

 

Âtıl varlıklar, mevcut ekonomik varlıkların sektör içi katma değer üretme potansiyellerini diğer 

sektörleri de olumsuz etkileyecek biçimde kaybetmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Küresel iklim 

hedefleriyle uyumlu biçimde sera gazı emisyonlarını azaltmak gerektiğinde üretim sürecinin 

karbonsuzlaşması açık bir gerekliliktir. Karbonsuzlaştırma süreci ise bir kısım fiziksel sermayenin 

kullanım dışına alınarak veya tümüyle terk edilerek bu sermayeyi kullanan sektöre belirli ölçüde zarar 

verir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin sektörlerinin düşük karbonlu üretim biçimlerine geçiş 

döneminde maruz kalacağı âtıllaşan fiziksel sermaye riskleri incelenmektedir. Bu amaçla, Girdi-Çıktı 

(IO) tablolarında yer alan bilgi, sermaye stoku verisi ile birlikte kullanılarak âtıllaşan varlıkların 

tetiklediği etkiler ölçülmektedir. Hesaplamalarımız, madencilik ve taş ocakçılığı (B) sektörünün 

incelenen dönemlerde en yüksek dışsal varlık âtıllaşma çarpanına sahip olduğunu göstermektedir. 

Karbonsuzlaştırma ile birlikte doğan sermaye âtıllaşmasının en çok etkilediği sektörler, imalat (C), 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (D), su, kanalizasyon, atık yönetimi faaliyetleri, inşaat ve inşaat 

işleri (F), toptan ve perakende ticaret, motorlu araçların ve motosikletlerin onarımı (G) ve taşıma ve 

depolama (H) sektörleridir. Çalışma aynı zamanda, karbonsuzlaşma ile oluşan sermaye âtıllaşmasının 

finansal istikrar üzerine oluşturacağı tehditleri de ele almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Âtıl varlıklar, Karbonsuzlaşma, Finansal istikrar 

 

Physical Asset Stranding and Financial Stability in Turkey 

 

Abstract  

 

Stranded asset refers to a case where the existing economic assets lose their potential to generate intra-

sector value-added that further translates into between-sector interactions of an adverse nature. 

Meeting the goal of greenhouse gas emission cuts in line with global climate targets requires 

decarbonization of manufacturing processes, decarbonization process requires idling or abandoning 

part of the physical capital, idling of the physical capital hurts the sector in which that capital is 

employed. This sequence propagates across other sectors to affect the whole economy. This paper 

investigates the exposure of sectors to the risk of physical capital stranding due to the green energy 

transition in Turkey. To do so, we combine Input-Output (IO) tables and capital stock data to quantify 

the effects triggered by stranded assets. We show that the mining and quarrying sector has the highest 

external asset stranding multipliers. The sectors most affected by capital stranding due to 

decarbonization include Manufacturing (C), Electricity, gas, steam, and air conditioning (D), Water 

supply; sewerage; waste management and remediation activities, Constructions and construction works 

(F), Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) and Transportation and 

storage (H). The study also evaluates the potential threats to financial stability originating from the asset 

stranding during the decarbonization process. 

 

Keywords: Stranded assets, Decarbonization, Financial stability  
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Sürdürülebilir Örgütsel İş Yönetimini Sağlamak İçin ‘Z’ Kuşağının Algılanan Gelecekteki 

İstihdam Edilebilirliğinde Korona Virüs Korkusunun Rolü ve Yeni İstihdam  

Standartlarının Belirlenmesi  

  

 

Zülal GÜNAL1 

 

Öz  

 

Bir işletmenin sürekliliği, örgütün iç ve dış çevre gelişmelerine uyum yeteneğine bağlıdır Korona virüs 

korkusu, bütün işletmelerin yönetimini derinden etkilemiş ve örgütsel sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için istihdam sayı ve şekillerinde değişiklikler meydana gelmesine sebep olmuştur. Oysa örgütsel 

sürdürülebilirliğin en önemli boyutlarından bir tanesi çalışanların sayısı ve istihdamdır. Yakın gelecekte 

yeni istihdam edilecek kuşak ‘Z’ Kuşağı olacaktır. Algılanan gelecekteki ‘Z’ Kuşağının istihdam 

edilebilirliği, sürdürülebilirliğin en önemli kriteridir. Bu nedenle bu araştırmada, korona virüs 

korkusunun, işletme yönetimi örgütsel sürdürülebilirliğinin devam etmesi için ‘Z’ Kuşağının algılanan 

gelecekteki yeni istihdam standartlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada tarama 

yöntemi kullanılmış ve nitel araştırma tekniği ile desenleme yapılmıştır. Veri toplama, yarı 

yapılandırılmış görüşmeler eşliğinde anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, 

korona virüs korkusunun, sürdürülebilir örgütsel işletme yönetiminin sağlanması için ‘Z’ kuşağının 

algılanan gelecekteki istihdamındaki rolü kavramsal olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca ‘Z’ kuşağının 

algılanan gelecekteki istihdam edilebilirlik standartları kuramsal olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 

bütüncül bir yaklaşımla yapılan akademik araştırma sonucunda, tespit edilen korona virüs korku oranı 

paralelinde, işletme örgütsel sürdürülebilirlik kriterleri ve ‘Z’ kuşağının algılanan gelecekteki istihdam 

standartları belirlenmiştir. Ayrıca, işletmelerin yapacağı yeni istihdamlara ışık tutacak önemli akademik 

veriler ve öneriler ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen kuramsal bilgilerin ve 

verilerinin bir sonraki akademik çalışmalara ışık tutması ve yeni değişkenler tespit edilmesi açısından 

önemi büyüktür. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, ‘Z’ Kuşağı, Korona Virüs Korkusu, Algılanan Gelecekteki İstihdam 

 

The Role of Fear of Coronavirus in the Percevived Future Employabilitiy of the ‘Z’ Generation in 

Order to Ensure Sustainable Organizational Business Management 

 

Abstract  

 

The continuity of a business depends on its ability to adapt to internal and external environmental 

developments. The fear of coronavirus has deeply affected the management of all businesses and has 

caused changes in employment patterns to ensure organizational sustainability, In this direction, one of 

the most important dimensions of organizational sustainability is the number of employees and 

employment. In the near future, the new generation to be employed will be the ‘Z’ Generation. The 

employability of the percevived future Generation ‘Z’ is the most important criterion of sustainabilitiy. 

Therefore, in this research, it is aimed to conceptually reveal the role of fear of coronavirus on the 

perceived future employment of Generation ‘Z’ in order to contiue business management organizational 
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sustainability. In the research, scanning method was used and patterning was done with qualitative 

research technique. Data collection carried out with a survey application accompanied by semi 

strtuctured interviews. As a result of the research, the role of fear of coronavirus in the percevived future 

employment of the ‘Z’ generation in order to ensure sustainable organizational business management 

has been conceptually revealed. In conclusion, as a result of academic research conducted with a holistic 

approach, in parallel with the detected coronavirus fear rate, business organizational sustainability 

criteria were determined in terms of the percevived future employment of the ‘Z’ generation. In addition, 

importand academic data and suggestions that will inform on the new employments to be made by the 

enterprises have been put forward. The theoretical information and data obtained as a result of the 

research are of great importance in terms of shedding light on the next academic studies and 

determining new variables  

 

Keywords: Sustainability, Generation ‘Z’, Fear of Corona Virüs, Perceived Future Employment  
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Hava Taşımacılık Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Kavramının Yazın Taraması ve 

İstanbul Hava Limanının Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Değerlendirilmesi  

 

 

Zülal GÜNAL1 

 

Öz  

 

Küreselleşen dünya şartlarında, en güncel araştırma konularının başında ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı 

gelmektedir. İstanbul Hava Limanı, dünyanın en iyi 10 hava limanı sıralamasında 2. sırada yerini 

almıştır. Hızla değişen ve gelişen dünya şartlarında, elde edilen başarının sürdürülebilirliği ülke 

ekonomisinin gelişmesi ve politik güç kazanılması için son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, hava taşımacılığında sürdürülebilirlik kavramının akademik araştırmasının yapılması ve 

İstanbul Hava Limanı İşletmesinin, emniyet, kapasite, verim ve çevre sorumluluğunda sürdürülebilirlik 

fonksiyonlarının GRI sürdürülebilirlik raporlama girişimi kapsamında değerlendirilmesinin 

yapılmasıdır.  Bu amaçla, bir hava taşımacılık işletmesinin sürdürülebilir yönetim standartlarının 

belirlenmesi ve başarılı bir yönetim raporlama girişim rehberi oluşturulması problem olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışmada, kuramsal bir çerçeve ortaya konulmak üzere literatüre dayalı araştırma 

yöntemi seçilmiştir. Sonuçta, bütüncül bir yaklaşımla hava taşımacılığında sürdürülebilirlik kavramının 

alt boyutları kuramsal olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca, İstanbul Hava Limanı sürdürülebilir yönetim 

standartlarının değerlendirilmesi için GRI kılavuzu kapsamında değerlendirilmesi yapılarak öneriler 

geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen kuramsal bilgilerin ve önerilerin bir sonraki akademik 

çalışmalara ışık tutması, yeni değişkenlerin tespit edilmesi, İstanbul Hava Limanı İşletme Yönetim 

yetkilileri başta olmak üzere Türk Hava Yolları ve Sivil Havacılık Genel Yönetimi alanında uygulamaya 

açık bir rehberin hayata geçirilmesi açısından araştırmanın önemi büyüktür.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Hava Taşımacılığı, İstanbul Hava Limanı, GRI Küresel Raporlama 

Girişimi 

 

A Literature Research of Sustainabilitiy Concept in the Air Transport Industry and the Global 

Reporting Initiative (GRI) Evaluation of Istanbul Airport 

 

Abstract  

 

In the globalizing world conditions, the concept of ‘Sustainability’ is one of the most current research 

topics. İstanbul Airport ranked 2nd in the world’s top 10 airport. In the rapidly changing and developing 

world conditions, the sustainability of this success is extremely important for the development of the 

country’s economy and gaining political power. The aim of this study is to evaluate the sustainability 

standards of the İstanbul Airports in terms of safety, capacity, efficiency and environmental 

responsibility. For this purpose, the determination of the sustainable management functions of an air 

transport company and the creation of a successful management reporting initiative guide have been 

identified as e problem. In this study, a literatüre-based research method was chosen to present a 

theoretical framework. As a result, sub-dimensions of the concept of sustainaility in air transportation 

have been put forward theoretically with a holistic approach. In addition, suggestions have been 
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developed fort he evaliation of the sustainable management standards of İstanbul Airport, by evaluating 

them within the scope of the GRI guideline. The research is of great importance in terms of shedding 

light on the theoretical information and suggestions obtained as a result of the research fort he next 

academic studies, the determination of new variables, the implementation of a guide that is open to 

application in the field of Turkish Airlines and Civil Aviation General Management, especially the 

İstanbul Airport Operations Management officials.  

 

Keywords: Sustainable Air Transportation, Istanbul Airport, GRI Global Reporting Initiative 
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