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SOME THOUGHTS ON AN ARTEFACT IN THE COURTYARD OF KURUCESME 

HALIL PASHA 

Kuruçeşme Halil Paşa Yalısı Bahçesindeki Bir Yapı Üzerine Bazı Düşünceler 

 
Assoc. Prof. Dr. Abdullah Şevki 

DUYMAZ 

Süleyman Demirel University, Turkey.  

E-mail: sevkiduymaz@sdu.edu.tr 

 
Abstract 

With its religious, civil and strategic importance along the course of the history, Kurucesme has still been active 

place with its construction and has also been reflecting the traces from the different historical periods in terms of 

historical texture. A district in the Bogazici region, Kurucesme consists of different religious constructions 

beginning with the Pagan beliefs and continues with Ottoman and Byzatine periods such as Monasteries’ 

Synagogues, Churches, Chapels and Orthodox Holy Springs. Some of these artefacts has still been used today 

but the rest are deserted or demolished. In this study, it is aimed to reveal and analyze an artefact in technical 

wise which is defined with different names and located in the courtyard of Halil Pasa Mansion. 

 

Keywords: Kuruçeşme, Church, Chapel, Holy Spring, Serdab 

 

Özet 

Tarihsel süreç içinde hem konumu hem de bu süreç içinde oluşturulan dini ve sivil yapılaşmayla günümüze 

kadar aktif olan Kuruçeşme, tarihsel doku bakımından farklı zaman dilimlerine ait izleri hala yansıtmaktadır. 

Boğaziçi’nde bir semt olan Kuruçeşme’de Paganizmle başlayan Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de devam eden 

dini yapılaşma katmanlarında rastlanılan yapılar arasında Manastır yapıları, Sianagog, Kilise, Şapel ve Ayazma 

gibi birçok yapı türüne rastlanılır. Yapıların bir kısmı günümüzde aktif olarak kullanılmakla birlikte bir diğer 

kısmı yıkılmış ya da terkedilmiş vaziyettedir. Bu çalışmada Halil Paşa Yalısı’nın bulunduğu parselde yer alan ve 

farklı isimlerle (Şapel, ayazma, serdab vb.) tanımlanan bir yapının bölgesel verilerle birlikte malzeme ve teknik 

açıdan incelenerek analizinin yapılması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kilise, Şapel, Ayazma, Serdab  
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BERLIN TREATY AND MONTENEGRO 

Berlin Aqntlaşması ve Karadağ 

 
Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER Mehmet Akif Ersoy University, Turkey.  

E-mail: abidintemizer@hotmail.com 

 
Abstract 

1877-1878 Ottoman-Russian War ended with the victory of Russia. A congress was held in Berlin with the 

intervention of Britain, Germany and France. The congress resulted in the Berlin Treaty signed between the 

Ottoman Empire, Russia, England, France, Austria-Hungary, Germany and Italy on 13th July 1878. Montenegro, 

Romania and Serbia emerged as independent states on the previous Ottoman lands lost by the Treaty. In this 

process, the Muslims who lived in these lost lands of the Ottoman Empire were faced with oppression, 

assimilation and immigration. Local governments exploited the Treaty because there were no exact clauses in the 

Treaty to protect Muslims' rights. This study will examine the Treaty of Berlin in relation to Montenegro since it  

gained independence through the Berlin Treaty. At the same time, we will study the difficulties that Muslims 

from this region went through  and  also refer to the policy that the Montenegrin government followed. 

 

Keywords: Berlin Treaty, Montenegro, Balkans, Ottoman Empire 

 

Özet 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Rusya’nın lehine sonuçlanmış; İngiltere, Almanya ve Fransa’nın araya 

girmesiyle Berlin’de bir konferans toplanmıştır. Konferans’ın sonucunda Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, 

Fransa, Avusturya-Macaristan, Almanya ve İtalya arasında 13 Temmuz 1878 tarihinde Berlin Antlaşması 

imzalanmıştır. Antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklarda Karadağ, Romanya, Sırbistan bağımsız 

devletler olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Osmanlı’dan kopan topraklarda yaşayan Müslümanlar, baskı, 

asimilasyon ve göç gibi sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Çünkü antlaşmada, Müslümanların haklarını korumaya 

yönelik açık maddelerin bulunmaması, yerel hükümetlerin antlaşmayı istismarına neden olmuştur. Bu çalışmada 

Berlin Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan Karadağ üzerinde durulacaktır. Antlaşmanın Karadağ ile ilgili 

maddeleri incelenecek ve söz konusu maddelerin uygulanma süreci ele alınacaktır. Aynı zamanda 

Müslümanların bu antlaşmadan dolayı karşılaştıkları sıkıntılar, Karadağ hükümetinin takip ettiği politikalara da 

değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Berlin Antlaşması, Kardağ, Balkanlar, Osmanlı Devleti 
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PHYSICAL AND MOTOR DEVELOPMENT OF 6-12 AGED CHILDREN 

6-12 YaşÇocukların Fiziksel ve Motor Gelişimi 

 
Assist. Prof. Dr. Aksel ÇELİK Dokuz Eylül University, Turkey.  

E-mail: aksel.celik@deu.edu.tr 

 
Abstract 

The aim of this study is to provide general information on planning physical and motor development training for 

children between 6-12 aged. Development is the whole of every change in the individual's life. Apart from 

growth, it also includes the matured functional characteristics that arise from the learning of the talent and 

behavior images that are being learned. Physical and motor development is of great importance for sportsmen. 

Physical development involves the physical structure of the individual, the process of change and balancing of 

the functions of the nervous and muscular system. Physical development continues until puberty in height and 

weight gain. In addition, physical change in the human body continues throughout life. Motor development is the 

process by which the organism acquires the skills related to movement in parallel with the development of the 

physical growth and central nervous system. Because motor development serves as an integral part of the overall 

growth of children, it must be studied in an appropriate manner in child education. The main purpose of 

observing motor development is to make sure that the constant improvement in mobility is in order. While the 

child is growing, the body matures in various forms. In order for children to learn basic skills, it is absolutely 

necessary for their bodies to mature. These contribute to the child's developing physical skills. Changes in the 

following titles are observed in children with regular physical activity. Strength of the bones and strength of the 

muscles: As the children develop, the stress on the bones and muscles affects the strengthening of the bones and 

strengthening of the muscles. Myelination (Neural development): For any movement to occur, a message should 

be sent to the muscles performing that movement from the part of the brain that controls the movement. 

Myelination is like an insulating sheath that grows along the nerve around the nerves (axon). Brain development: 

Your child's brain is ready to learn. The greatest change in brain in this period is the increase in the number of 

brain cells formed and the number of connections between these cells. As a result, planned and regular physical 

activity between the ages of 6-12 is an important step in the development of successful athletes of the future. 

 

Keywords: athlete, motor development, growth, mature 

 

Özet 

Gelişim; yumurtanın döllenmesinden, bireyin ölümüne kadar olan süreçte her türlü değişimlerinin bir bütünüdür. 

Büyümeden ayrı olarak, öğrenilmeye başlanan yetenek ve davranış görüntüleri ile ortaya çıkan fonksiyonel 

özelliklerin olgunlaşmasını da içerir. Fiziksel ve motor gelişim sporcular açısından büyük önem taşımaktadır. 

Fiziksel gelişim; bireyin fiziki yapısı, sinir ve kas sisteminin işlevlerindeki değişim ve dengelenme süreci ile 

ilgilidir. Fiziksel gelişim, yumurtanın döllenmesi ile başlar, ergenlik çağına kadar boy ve kilo artışı olarak devam 

eder. Ergenlik çağından sonra ise bu gelişimin seyri değişir. Ancak insandaki fiziksel değişim yaşam boyu 

devam eder. Motor gelişim ise; fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak 

organizmanın hareketle ilgili becerileri kazanma sürecidir. Motor gelişim, çocukların toplam büyüme 

gelişiminde bütünleyici bir parça olarak görev gördüğü için mutlaka çocuk eğitiminde uygun bir perspektif içine 

konulmalıdır. Motor gelişimin gözlenmesindeki ana amaç, hareket kabiliyetlerindeki sürekli gelişimin meydana 

geldiğinden emin olmaktır. Çocukların temel becerileri öğrenmesi için mutlaka; vücutlarının olgunlaşması ve 

alıştırma yapmak için fırsatlarının olması gereklidir.  Büyüme ile vücut çeşitli şekillerde olgunlaşır. Bunların 

hepsi çocuğun gelişen fiziksel becerilerine katkıda bulunur. Kemiklerin sağlamlığı ve kasların kuvveti: Çocuklar 

geliştikçe kemiklerine ve kaslarına etki eden stres (yüklenme etkisi) kemiklerin sağlamlaşmasını ve kasların 

kuvvetlenmesini tetikler. Miyelinleşme (Sinirsel gelişim): Herhangi bir hareketin gerçekleşmesi için beynin o 

hareketi kontrol eden bölümünden o hareketi gerçekleştiren kaslara bir mesaj gönderilmelidir. Miyelinleşme 

sinirlerin (akson) çevresinde sinir boyunca büyüyen bir yalıtım kılıfı gibidir. Beyin gelişimi: Çocuklarda beyin 

öğrenmeye hazırdır. Bu dönemde beyindeki en büyük değişim oluşan beyin hücresi sayısındaki artış ve bu 

hücreler arasındaki bağlantı sayısıdır. Gelişen duyular: Miyelinleşme çocuğun duyularında sürekli gelişimi 

sağlar. Bu özellikle görme, denge ve kinestezi (kendi kollarını ve bacaklarını görmese bile onların nerede 

olduğunu bilme yeteneği) duyuları için geçerlidir. 
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HAGHIA SOPHIA IN ISTANBUL AS INSPIRATION OF THE NEWER RUSSIAN 

AND SERBIAN ORTHODOX CHURCHES 

 

Prof. Dr. Aleksandar KADIJEVIĆ University of Belgrad, Serbia 

 

 

 
Abstract 

Evoked in full or fragmentarily, the Byzantine architectural style is the most prominent among the sundry 

cultural paradigms that inspired Russian and Serbian builders of the 19 and 20th century. These architectural 

recollections, products of a profound artistic nostalgia – as well as of utopian aspirations to rebuild the present-

day civilisation in homage to a distant past – are to be found mostly in sacral, and partially in profane 

architecture. Evocations, paraphrasing, direct citations or combinations of Byzantine medieval tradition – by 

equating them through a perception of their spiritual and material ties as historically inseparable, and further 

enriched with Early Christian and Romanesque additions – resulted in some many-layered morphological 

structures. Among a lot of Byzantine medieval temples, the first place belongs to Haghia Sophia cathedral in 

Istanbul. It was the main topic and strong symbol of the whole evocative movements in Russia and Serbia. 

Despite their anachronism and the pressure of avant-garde culture, Byzantine architecture did not lose its 

nostalgic appeal of a timeless model of original achievement.  

 

Keywords: Hagia Sofia, Byzantine, Byzantine architectural, Russia, Serbia,  
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DABIQ – THE ISLAMIC STATE’S WESTERN STYLE PROPAGANDA 

 
Ph.D. Cand.  

Andreea STOIAN KARADELI 

Romanian National Intelligence 

Academy “Mihai Viteazul”, Romania 

E-mail: andreeastoiankaradelimail.com 

 
Abstract 

The Islamic State has used the context of the Arab Spring to unite and develop from the chaos of the revolts and 

the ignorance of the West. In the past years, the terrorist organization has reached many parts of the world and 

has attracted thousands of foreign fighters making many analysts wonder what rhetoric is used to convince 

people to leave the comfort of their western homes and go fight and die for the Islamic State. Throughout my 

research on the motivations to join an extremist organization like ISIS, I came upon their western style 

propaganda – the Dabiq magazine. With fifteen issues released so far, the magazine provides a perfect insight of 

the rhetoric promoted by IS in recruiting new members and presenting their beliefs to the large public. This study 

aims at analyzing the key elements within Islamic State’s communication strategy reflected in the magazine and 

the way certain language and images are wisely used to shape readers’ views and perspectives and gain their 

support. In other words, the main goal of this paper is to prove how IS has developed an amazing quality of 

adapting their speech and radicalization tactics according to their targets. 

 

Keywords: Terrorism, Islamic State, war, jihad, ISIS, ISIL, propaganda, Islam 
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WOMEN IN LIMBO  

Arafta Kadınlar Fotoğraf Sergisi 

 
Res. Assist. Dr. Aslı ERCIYEŞ TOSUN Yüzüncü Yıl University, Turkey.  

E-mail: slierciyes@hotmail.com 

Res. Assist. Dr. Murat AYTAŞ Yüzüncü Yıl University, Turkey.  

E-mail: murataytas@hotmail.com 

Res. Assist. Akil Fikret TOSUN Yüzüncü Yıl University, Turkey.  

E-mail: akilfikret.tosun@gmaail.ocm 

Res. Assist. Mehmet Sabri ŞENOL Yüzüncü Yıl University, Turkey. 

E-mail: kazanjakis21@hotmail.com 

 
Abstrac 

“Woman inLimbo” photography exhibition consist of the portrais and frames of the Daily life of the Syrian 

refugee women who are far away from their hometowns and struggling for survival. The phographs were taken 

in five different residental districts where the Syrian refugees try to live in Torbalı İzmir in a period of 8 months 

and this exhibition which is also a documentarily field study consists of 60 photographs of Research Ass. Dr. 

Aslı Erciyeş Tosun, Research Ass. Dr. Murat Aytaş, Research Ass. Akil Fikret Tosun and the epigraph that was 

written out Mehmet Sabri Şenol 

 

Keywords: Photography, refugees, Syrian, woman 

 

Özet 

Arafta Kadınlar fotoğraf sergisi İzmir ilinin Torbalı ilçesinde ait oldukları coğrafyadan çok uzaklarda iliştirilmiş 

bir yaşam mücadelesi veren Suriyeli mülteci kadınların portre ve günlük yaşam enstantanelerinden oluşmaktadır. 

Torbalı ilçesindeki beş farklı yerleşim bölgesindeki kamplarda 8 aylık bir zaman diliminde çekilen ve  aynı 

zamanda belgesel bir alan çalışması olan sergi; Ar.Gör.Dr. Aslı Erciyeş Tosun, Ar.Gör.Dr. Murat Aytaş ve 

Ar.Gör. Akil Fikret Tosun’un 60 fotoğrafından ve Mehmet Sabri Şenol’un kaleme aldığı Araf Kadınları 

epigrafından oluşmaktadır. 
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TRYING TO BASE LITERATURE ON SCIENCE: ECOCRITICISM 

Edebiyatı Bilime Dayandırma Çabası: Ekoeleştiri 
 

Assist. Prof. Dr. Aydın GÖRMEZ Yüzüncü Yıl University, Turkey.  

E-mail: aydingormez@hotmail.com 

 

 
Abstract 

The role of literature and its relationship with science has long been debated. Some scholars have seen literature 

as end in itself while others as a means. It has either been claimed to be an important area that should be dealt 

independently or despised as worthless one corrupting community and making them lazy. Those who are against 

the second view have come up with different theories throughout the history to prove that literature is not 

useless. One of these movements is Ecocriticism which was formulated in the last quarter of the Twentieth 

Century. Ecocriticism studies literature and its relationship with environment in terms of science. This quite new 

criticism begins to gain ground all over the world, notably in the USA and England in the 1990s. Since green 

areas giving way to concrete constructions, gradually diminishing forests, increasing air pollution, technological 

developments, factories poisoning environment and global warming and other environmental problems are 

usually emphasized, they remain on the agenda. Having lived in a green world in childhood yet exposed to a 

horrific world after the two world wars and above mentioned environmental calamities, the modern individual 

begins to long for the past and seek to find a solution to prevent the world having an apocalyptic end and to 

reconstruct the long-awaited green environment. In this point literature begins to be seen as an efficient means. 

This paper aims to analyse Ecocriticism with which literature is presented as a recipe and different approaches to 

this movement.   

 

Keywords: Ecocriticism, literature, science, environment, environmental problems, individual. 

 

Özet 

Edebiyatın rolü ve bilim ile ilişkisi gibi konular asırlarca tartışıla gelen konulardır. Kimi düşünürler edebiyatı bir 

amaç; kimileri ise bir araç olarak görmüştür. Ya bağımsız olarak ele alınması gereken önemli bir alan olduğu 

iddia edilmiş ya da toplumu yozlaştıran ve insanları tembelleştiren değersiz bir tür olarak görülüp yerin dibine 

batırılmıştır. Tarih boyunca ikinci görüşe karşı çıkanlar edebiyatın işlevsiz olmadığını kanıtlamak için farklı 

teoriler ileri sürmüşlerdir. Bu teorilerin en etkililerinden bir tanesi Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan 

Ekoeleştiri akımıdır. Ekoeleştiri edebiyat ve çevre ilişkisini bilimsel açıdan inceleyen bir akımdır. Oldukça yeni 

olan bu eleştiri türü 1990’larda başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bütün dünyada ivme kazanmaya 

başlamıştır. Yeşil alanların yerini beton yapılara bırakması, ormanların günden güne azalması, hava kirliliğinin 

artması, teknolojik gelişmeler ve fabrikaların çevreyi zehirlemeleri, küresel ısınma ve beraberinde getirdiği diğer 

çevresel sorunlara sürekli dikkat çekildiğinden gündemdeki sıcaklıklarını korumaktadırlar. Çocukluğunda yeşil 

bir dünyada yaşamış olan ancak dünya savaşları ve yukarıda anılan çevresel kıyımlardan sonra korkunç bir 

dünyaya mahkum olan modern birey geçmişe tutkulu bir özlem duymaya başlar ve sonuç olarak dünyanın 

apokaliptik bir sona gitmesini önlemek ve özlem duyulan yeşil dünyanın yeniden inşası için bir çare bulma 

arayışına girer. İşte bu noktada edebiyat etkin bir araç olarak görülmeye başlanır. Bu bildiri edebiyatın çare 

olarak sunulduğu ekoeleştiri akımını ve bu akıma farklı yaklaşımları incelemeyi amaçlamaktadır. 
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CHRONIC DISEASES AND RISK FACTORS 

Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri 

 
Inst. Aysun GÜZEL Mehmet Akif Ersoy University, Turkey.  

E-mail: ayurdakul@mehmetakif.edu.tr 

Assist. Prof. Dr. Murat A. KUŞ Mehmet Akif Ersoy University, Turkey. 

E-mail: mkus@mehmetakif.edu.tr 

Assist. Prof. Dr. Fatma SELCAN KUŞ E-mail: sakturk@mehmetakif.edu.tr 

 
 

Abstract 

In the world increasing education level and income level, changes in eating habits, communicable diseases 

control etc factors have caused to increase of life expectancy (elderly population). Increasing of elderly 

population has increased frequency of the chronic diseases. Chronic diseases are on the agenda constantly 

because they have multiple causes, occurrence lifetime, lack definitive teratments and increase the cost health 

care. The aim of this study is to investigate common chronic diseases and risk factors. The research was made on 

10-24 April 2016, was examined the national and international literature and was used the information in various 

articles and books. It was determined that the most common chronic diseases were cardiovasculer diseases, 

cancer, diabetes and chronic obstructive pulmonary diseases. The modifiable main risk factors of chronic 

diseases are tobacco use, inactivity, unhealthy diet and harmful use of alcohol. These four behaviors lead to four 

important metabolic/ physiological changes such as hypertension, obesity, hyperglycemia and hyperlipidemia. 

Environmental risk factors for chronic diseases are radiation, sunlight, noise and chemical agents. Chronic 

diseases damage whole society as health, social and economic and cause workforce loss, disability and death. 

Chronic diseases have risk factors that preventable by providing behavioral change.  

 

Keywords: Chronic diseases, risk factor, elderliness. 

  

Özet  

Dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların 

kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam süresinin (yaşlı nüfusun) artmasına neden olmuştur. Yaşlı nüfusta artış 

ise, kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır. Kronik hastalıklar çoklu nedene sahip olmaları, yaşam 

boyunca meydana gelmeleri, kesin tedavilerinin olmaması ve sağlık hizmetlerine getirdiği maliyet nedeniyle 

sürekli gündemde olan konular arasındadır. Bu araştırmanın amacı sık görülen kronik hastalıklar ve risk 

faktörlerinin araştırılmasıdır. Araştırma; 10-24 Nisan 2016 tarihleri arasında ulusal ve uluslar arası literatür 

incelenerek, çeşitli makale ve kitaplardaki bilgilerden yararlanılarak yapılmıştır. En sık görülen kronik 

hastalıkların; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olduğu 

belirlenmiştir. Kronik hastalıkların değiştirilebilir başlıca risk faktörlerinin tütün kullanımı, hareketsizlik, 

sağlıksız beslenme ve alkolün zararlı kullanımı olduğu; bu davranışların yüksek tansiyon, obezite, hiperglisemi 

ve hiperlipidemi gibi dört önemli metabolik/fizyolojik değişikliğe yol açtığı saptanmıştır. Kronik hastalıklar için 

çevresel risk faktörlerinin; radyasyon, güneş ışığı, gürültü ve kimyasal etkenler olduğu bulunmuştur. Kronik 

hastalıkların; sağlık, sosyal ve ekonomik yönden tüm toplumlara zarar verdiği saptanmıştır. Kronik hastalıklar; iş 

gücü kaybı, yeti yitimi ve ölüme neden olmaktadır ve davranış değişikliği sağlanarak önlenebilecek risk 

faktörlerine sahiptir.   
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COMPARING IN-FLIGHT MAGAZINES ACCORDING TO DESIGN ELEMENTS 

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması 

 

 
Assist. Prof. Dr. Aydın ZOR Akdeniz University, Turkey 

E-mail: zoraydın@gmail.com 

Res. Assist. Günnar YAĞCILAR TONGUÇ Akdeniz University, Turkey 

E-mail: gunnaryagcilar@gmail.com 

 
Abstract 

Air travel has become a much more preferred by the introduction of various companies, the increase in the 

number of airline ticket prices have become more and more economical than the old ride. IATA rules require 

that airline magazines that you have to keep in the air, is an important organ of the state. These magazines which 

monthly circulation figures expressed are met with hundreds of thousands of readers every month, millions of 

people travel by plane.When it reaches the width of the cut and the possible income is concerned, communicate 

with their target audiences such planes magazine is understood that how important it is going through. In-flight 

magazines are also being new media for companies that advertise to be in this circulation. This study was 

conducted for to overcome the shortcomings of the design needs of the target audience In-flight magazine 

publishing. It has a wide design and to reach as many people has led to the necessity of these magazine examined 

in terms of page design. By emphasizing the importance of page layout design it is intended to shed light on the 

missing magazines. In-flight magazines which constitute the examination were studied graphic design in 

magazines page design principles and elements are not complied with.Six In-flight magazines (Skylife, Onair, 

Anadolu Jet Magazin, Atlas Glober, SunTimes, Pegasus Magazine) of the airline within the study of sample was 

analyzedin the study. FinallyIn-flight magazine publishing industry has shed light on some suggestions in order. 

 

Keywords: Graphic design, Magazine design 

 

Özet 

Uçak yolculukları, değişik firmaların piyasaya girmesi, hava yollarının sayısının artması ve bilet fiyatlarının 

eskiye göre daha ekonomik hale gelmesiyle çok daha tercih edilen bir yolculuk haline gelmiştir. IATA kuralları 

gereği havayolu şirketlerinin uçaklarda bulundurmak zorunda olduğu dergiler, önemli bir yayın organı halini 

almaktadır. Aylık tiraj rakamları yüz binlerle ifade edilen bu dergiler, her ay milyonlarca kişinin seyahat ettiği 

uçaklarda okuyucularla buluşmaktadır. Ulaştığı kesimin genişliği ve muhtemel gelir grubu düşünüldüğünde, bu 

gibi uçak dergilerinin hedef kitlelerle iletişime geçmekte ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Uçuş esnası 

dergilerinin bu sirkülasyon içinde olması reklam veren şirketler içinde yeni mecra olmaktadır. Bu çalışma, uçuş 

esnası dergi yayıncılığı alanında hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik tasarım eksikliklerini gidermek amacıyla 

yapılmıştır. Geniş bir tasarıma sahip olması ve çok sayıda kişiye ulaşması, bu dergilerin sayfa tasarımı açısından 

incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Sayfa tasarımının önemi vurgulanarak tasarım eksiği olan dergilere ışık 

tutulması amaçlanmıştır. İnceleme konusunu oluşturan uçuş dergilerinin sayfa tasarımlarında grafik tasarım ilke 

ve elemanlarına uyulup uyulmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemine giren altı adet (Skylife, Onair, 

Anadolu Jet Magazin, Atlas Glober, SunTimes, Pegasus Magazine) havayolu şirketine ait uçuş esnası dergisi 

çalışma kapsamında incelenmiştir. Uçuş esnası dergi yayıncılığı sektörüne ışık tutması amacıyla önerilerde 

bulunulmuştur.   
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THE EFFECTS OF ROTOR DIAMETER, SPINNING THE CYLINDER OPENER 

SPEED AND NAVEL TYPES ON YARN QUALITY PARAMETERS 

Farklı Rotor Çaplarında, Açıcı Silindir Hızlarının ve Navel Tiplerinin İplik Kalite 

Parametrelerine Etkisi 

 
Assist. Prof. Dr. Bekir YİTİK Mehmet Akif Ersoy University, Turkey. E-

mail: bekiryitik@hotmail.com 

 
Abstract 

Thanks to the high production speeds of  Open-end rotor spinning machines their  usage have increased steadily 

and today  open-end rotor spinning has had a significant share in the world.Machine parameters in  open-end 

spinning  has a  significant effect on the quality and production efficiency of the yarn which is  obtained. In this 

system  which has a very high speed of production  and  uses a high-tech system  to ensure high performance of 

good quality  yarn production values of the parameters must be selected  carefully. The most important machine 

parameters are opening roller  rotor and navel. In this study, In open-end production line  two different types  of 

navels are used  in two  different numbers different rotors  are used and  the effects of different rotors on  yarn 

quality has been investigated. The research has been carried out at a yarn manufacturing company. At the end of 

the test It has been observed that  the produced yarn has affected the quality characteristics  and some results  has 

been disclosed statistically. 

 

Keywords: Open-End Rotor Spinning, Opened Cylinder Type,  Navel type 

 

Özet 

Open-end rotor iplik makinelerinin yüksek üretim hızları sayesinde kullanımları sürekli olarak artış göstermiş ve 

open-end rotor iplikçiliği bugün dünyada önemli bir paya sahip olmuştur. Open-end iplikçilikte makina 

parametreleri, elde edilen ipliğin kalitesi ve üretim randımanı üzerine önemli ölçüde etkisi vardır. Çok yüksek 

hızlarda üretim yapan ve yüksek bir teknoloji kullanan bu sistemde, iyi kalite değerlerine sahip iplik üretimini 

yüksek performansla birlikte sağlamak için parametrelerin özenli bir şekilde seçilmelidir.  En önemli makina 

parametreleri; açma silindiri, rotor ve naveldir.  Çalışmada; Open-end üretim hattında iki tipte navel kullanarak 

iki farklı numarada, farklı rotorlar kullanılmış ve farklı rotorların iplik kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma bir iplik üretim işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Test sonunda üretilen ipliğin kalite karakteristiklerini 

etkilediği gözlemlenmiş ve istatistik olarak bazı sonuçlar ortaya konulmuştur.   
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CONSTRUCTIVIST APPROACH IN FOREIGN POLICY STRATEGY 

Dış Politika Stratejisinde İnşacı Yaklaşım 
 

Lecturer Betül BUZBAY AKDEMİR İstanbul Kemerburgaz University, Turkey.  

E-mail: betul.akdemir@kemerburgaz.edu.tr 

 
Abstract 

Constructivist approach is an information theory that is interested in how social phenomenon is formed under certain social 

context of information theory in sociology and psychology. Those who accept this approach, rather than comply with a world 

of people before them, argue that they constantly and actively contribute of the formation of this world. Constructionist 

approach, although not approach international relations, is an approach developed after 1980 in the discipline of international 

relations. Constructionist approach considers that international politics is socially created. However, constructivists also 

completely reject the assumption that the material world is shaped by human activity. They also reject to rationalist 

conceptualization related to human nature and activities. In this context, on the one hand while allegedly built in the form of a 

social identity of the actors, on the other hand emphasize the role played by the interests and activities in the formation of 

identity. They were neorealizm and neoliberalizm to be dominant and argued in 1980s when constructionist approach was 

formed and shaped increasingly. These theories have ignored the historical and social aspects in international relations in 

particular foreign policy. In connection therewith, neorealizm and neoliberalism as the result of the restriction of explanation 

flexibility in the new system formed after the end of the Cold War and in the face of the emergence of new actors, 

constructionist approach has found itself in a legitimate environment, emphasizing cognitivist, intellectual and social 

elements such as identity and culture.This approach indicates that of international relations as a social process and sitution 

like in social relations. They also indicate this social process and status is shaped or constructed in a two-way process that 

ocur as from local to global and from global to local in international relations. On the other hand; one of the leading names in 

constructivist approach in international relations, and entering the theorizing efforts for the constructivist approach in 

international relations with his work World of Our Making(1989), N.Onuf’s this approach, there are four basic 

principles.Constructivist approach also has the following effects in addition to N.Onuf’s approach: ideas and cultures are 

important in the shaping of international relations discourse and reality. Interests are subjective and often associated with 

changing identities; so overall identity, norms, culture are focused on national interests and international methods.In this 

study, it is explained what kind of case the movement with constructivist approach in international relations is, and it is 

described what place the constructivist approach has been in the states’s strategies. In the study, the constructivist approach in 

relations relations is depicted and then  analyzed the location of foreign policy strategy.  

 

Keywords: Constructivism, International Relations, Identity, Foreign Policy Strategy 

 

Özet 

İnşacı yaklaşım,  sosyoloji ve psikolojide belli toplumsal bağlamlar altında toplumsal fenomenlerin nasıl oluştuğuyla 

ilgilenen bir bilgi teorisidir. Bu yaklaşımı kabul edenler, bireylerin kendilerinden önce bir dünyaya uymak yerine, bu 

dünyanın oluşumuna sürekli ve aktif bir biçimde katkıda bulunduklarını savunurlar. İnşacı yaklaşım, bir uluslararası ilişkiler 

yaklaşımı olmamakla birlikte, uluslararası ilişkiler disiplini içinde 1980 sonrasında geliştirilmiş bir yaklaşımdır. İnşacı 

yaklaşım, uluslararası siyasetin sosyal olarak oluşturulduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte inşacılar maddi dünyanın 

insan faaliyetlerini şekillendirdiği varsayımı da tamamen reddetmektedirler. İnsan doğası ve faaliyetlerine ilişkin rasyonalist 

kavramsallaştırmaya da itiraz etmektedir. Bu bağlamda, bir yandan aktörlerin kimliklerinin sosyal bir biçimde inşa edildiği 

iddia edilirken diğer yandan çıkarların ve faaliyetlerin oluşumunda kimliğin oynadığı rol vurgulanmaktadır. İnşacı yaklaşımın 

oluştuğu ve giderek şekillendiği yıllar olan 1980’lerde hakim olan ve tartışılan teoriler neorealizm ve neoliberalizmdi. Bu 

teoriler uluslararası ilişkiler disiplininde ve dış poliltika stratejileri özelinde tarihsel ve sosyal boyutunu göz ardı etmiştir. 

Bunlarla bağlantılı olarak, neorealizm ve neoliberalizim Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından oluşan yeni sistemde ve 

ortaya çıkan yeni aktörler karşısında açıklama esnekliklerinin kısıtlanması sonucu olarak kimlik ve kültür gibi bilişsel, 

düşünsel ve toplumsal unsurlara vurgu yapan inşacı yaklaşım kendisine meşru bir ortam bulmuştur. Bu yaklaşım, toplumsal 

ilişkilerdeki gibi uluslararası ilişkilerin de sosyal bir süreç ve durum olduğunu belirtir. Bu sosyal süreç ve durumun, 

uluslararası ilişkilerde de yerelden küresele, küreselden de yerele şeklinde vuku bulan çift yönlü bir süreçte şekillendirildiğini 

veya inşa edildiğini belirtirler. Diğer yandan uluslararası ilişkilerde inşacı yaklaşımın önde gelen isimlerinden olan ve World 

of Our Making (1989) eserinde uluslararası ilişkilerde inşacı yaklaşımı teorileştirme çabasına giren N.Onuf’un bu 

yaklaşımında dört temel ilkesi vardır. İnşacı yaklaşım N.Onuf’un yaklaşımlarının yanında şu etkenlere de sahiptir: 

Uluslararası İlişkiler söyleminde ve gerçekliğinin şekillenmesinde fikirler ve kültür önemlidir. Çıkarlar özneldir ve değişen 

kimlikler ile ilişkilidir; yani genel olarak kimlik, normlar, kültür, ulusal çıkarlar ve uluslararası yöntem üzerine 

odaklanmışlardır. Bu çalışmada, dış politikada inşacı yaklaşım ile hareket etmenin nasıl bir olgu olduğu anlatılmıştır; ve 

devletlerin stratejilerinde inşacı yaklaşımın yerinin ne olduğu betimlenmiştir. Çalışmada önce inşacı yaklaşımın uluslararası 

ilişkilerdeki yeri betimlenmiş ve ardından dış politika stratejilerindeki konumu analiz edilmiştir. 
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CONSTITUTIONAL PERIOD OTTOMAN-SERBIA RELATIONS 

Meşrutiyet Döneminde Osmanlı-Sırbistan İlişkileri 

 
Assoc. Prof. Dr. Bilgin ÇELİK Dokuz Eylül University, Turkey. E-mail: 

bilgin.celik@deu.edu.tr 

 
Abstract 

Before the Second Constitutional Era, Sultan Abdülhamit II’s worries on Bulgaria’s desire for armament has 

started diplomatic negotiation among Balkan countries and in the first instance political circles of Serbia and 

then Romania and Greece have come to a certain stage of collaboration. However due to the Reval negotiations 

that took place in this period and triggered emergence of Young Turk Revolution to a certain degree, 

collaboration could not be turned into a final agreement. After 1908, during the Second Constitutional Era 

Ottoman-Serbian relation was undulated. With the Bosnian Crisis that broke out in October 1908 the alliance 

negotiations started and to a certain extent of rapprochement took place. However, as a result of Tripoli War in 

1911, Russia started negotiating with Bulgaria and Serbia and in March 1912 negotiations result in Bulgaria-

Serbia Alliance. After the participation of Greece and Montenegro, the alliance became an anti-Ottoman alliance. 

The purpose of this paper is to present the evolution of the Ottoman-Serbian relation in 1908-1912 period and its 

major issues together with breaking points. 

 

Keywords: Constitutional, Diplomacy 

 

Özet 
1908 Meşrutiyet’i öncesinde Sultan II. Abdülhamit’in Bulgaristan’ın silahlanma arzusundan duyduğu endişeler 

sonucu başlattığı diplomasi atağı Balkan ülkelerinde ilgi görmüş ve başta Sırbistan olmak üzere, Romanya ve 

Yunanistan siyasi çevrelerinde işbirliği yapma yolunda belli bir aşamaya gelinmiştir. Ancak tam da bu dönemde 

gerçekleşen Reval görüşmeleri ve bu görüşmelerin de tetiklediği Jön Türk ihtilalinin ortaya çıkışı nedeni ile 

beklenen işbirliği nihai bir anlaşmaya dönüşememişti. Temmuz 1908 ile başlayan Meşrutiyet sürecinde ise 

Osmanlı-Sırbistan ilişkileri inişli çıkışlı bir seyir izlemiş, 1908 Ekim’inde ortaya çıkan Bosna Krizi sırasında 

yeniden ittifak görüşmelerine başlanıp belli bir yakınlaşma gerçekleşirken 1911 yılındaki Trablusgarp Savaşı 

sonucunda Rusya’nın da öncülüğünde Bulgaristan ile ittifak görüşmelerine başlanmış ve Mart 1912’de 

gerçekleşen bu ittifak, Yunanistan ve Karadağın katılımı sonucu Osmanlı karşıtı bir Balkan ittifakına 

dönüşmüştür.  Bildirinin amacı 1908-1912 döneminde Osmanlı-Sırbistan ilişkilerinin gelişim sürecini ve bu 

ilişkilerdeki temel sorunları, kırılma noktaları ile birlikte ortaya koymaktır.      
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VOCATIONAL SCHOOL EXAMINATION AND THE ENTRANCE EXAM INTO 

THE SYSTEM WITHOUT EXAMINATION BY SOME VARIABLE OF THE 

ACHIEVEMENTS OF STUDENTS FROM MATHEMATICS: EXAMPLE BITLIS 

EREN UNIVERSITY 

Meslek Yüksekokullarına YGS Sınavı ve Sınavsız Geçiş Sistemi İle Gelen Öğrencilerin 

Matematik Başarılarının Bazı Değişkenle Göre İncelenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan 

MYO Örneği 

 
Assist. Prof. Dr. Cahit TAŞDEMIR Bitlis Eren University, Turkey. 

E-mail: ctasdemir@beu.edu.tr 

 
Abstract 

Between theoretical courses in vocational schools has an important place in mathematics education. Progress in 

achieving desirable development in the direction of contemporary societies and the importance of the level of the 

basic courses such as math and science that has quite a lot of it is a known fact. This situation of higher 

vocational with a push-up-success in math class for incoming students with the transition to direct a study should 

be made of important that makes. In this regard, in this study, the transition tatvan Bitlis Eren University 

Vocational School of higher education (YGS) students who came by winning the test, examination of students 

according to some variables from the system without utilizing the achievements in mathematics were examined. 

The results obtained according to the YGS score higher than their math achievement math students with 

incoming students with the transition to direct success with sex, graduated high school type and the education 

program it has been found that there is a significant difference between variables. Some solutions with regard to 

this significant difference has been mentioned. 

 

Keywords: Vocational school students, math achievement, with a push-up-pass without examination 

 

Özet 

Meslek Yüksekokullarında verilen teorik dersler arasında matematik eğitiminin önemli bir yeri vardır. 

Toplumların çağdaş yönde ilerlemesinde ve arzu edilen gelişmişlik seviyesine ulaşmasında fen ve matematik 

gibi temel derslerin önemi oldukça fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum ise meslek yüksekokullarına 

sınavlı-sınavsız geçişle gelen öğrencilerin matematik dersindeki başarılarına yönelik bir çalışmanın yapılması 

gerektiğini önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Tatvan 

Meslek Yüksekokulu’na Yüksek Öğretim Geçiş (YGS) sınavını kazanarak gelen öğrenciler ile Sınavsız Geçiş 

Sisteminden faydalanarak gelen öğrencilerin matematik dersindeki başarıları bazı değişkenlere göre 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, YGS puanı ile gelen öğrencilerin matematik başarıları sınavsız geçişle 

gelen öğrencilere göre daha yüksek olduğu, matematik başarısı ile cinsiyet, mezun olunan lise türü ve öğrenim 

gördüğü program değişkeni arasında da anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamlı farka ilişkin olarak 

bazı çözüm önerileri dile getirilmiştir. 
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EFFECTS OF MIXING PARAMETERS ON VISCOSITY AND HOMOGENEITY OF 

NANOCLAY REINFORCED POLYMER MODIFIED BITUMENS 

Nanokil Katkılı Polimer Modifiye Bitümlerin Karıştıma Parametrelerinin Viskozite ve 

Homojenlik Üzerindeki Etkileri 
Dilay UNCU Manisa Celal Bayar University, Turkey 

E-mail: dilay.yildirim@cbu.edu.tr 

Ali TOPAL Dokuz Eylul University, Turkey 

M. Özgür SEYDIBEYOĞLU Izmir Katip Celebi University, Turkey 

A. Uğur ÖZTÜRK Manisa Celal Bayar University, Turkey 

 
 

Abstract 

Polymer additives are widely used for modification of asphalt binder. However, as a result of the modification 

density difference was occurred between polymer and bitumen so decomposition of polymer in bitumen was 

seen especially at high temperature levels. Thus searching of different methods was raised for providing better 

compability bitumen and polymer with starting application of nanotechnology in engineering field investigation 

of usage of several nanomaterials in bituminous binders has been mentioned. It was aimed to improve the 

performance of bituminous binders under adverse environmental, climatic conditions and also heavy traffic 

loading with usage of nanomaterials. 

Selection of mixing parameters such as temperature, time, speed, and additive ratio is very important because of 

their effects on homogeneity and aging. In this study, the effects of these parameters on nanoclay reinforced 

polymer modified bitumens were investigated. For producing nanoclay reinforced polymer modified bitumens, 

elastomeric type of polymer (SBS: Styrene-butadiene-styrene) and two different type of nanoclay (Halloysite 

and Sepiolite) were used. The mixing temperature was kept constant only; the effects of different mixing speed, 

time and additive ratios were investigated by using Brookfield viscosity measurements. Besides, modified 

bitumen thin sections were prepared, the homogeneities and morphologies were examined under fluorescence 

microscope. 

 

Keywords: polymer modified bitumen, nanomaterial, nanoclay, mixing parameters, viscosity, homogeneity 

 

Özet 

Polimer katkılar asfalt bağlayıcı modifikasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat modifikasyon 

sonucunda polimer ile bitüm arasında yoğunluk farkı oluştuğu ve bu nedenle yüksek sıcaklıklarda polimerin 

bitümden ayrıştığı görülmüştür. Bitüm ve polimer arasında daha iyi bir uyum sağlamak amacıyla farklı yöntem 

arayışları doğmuş, nanoteknolojinin gelişmesi ve ürünlerinin mühendislik uygulamalarında kullanılmaya 

başlanması ile birlikte çeşitli nanomalzemelerin asfalt bağlayıcıların modifiye edilmesinde kullanımının 

araştırılması gündeme gelmiştir. Nanomalzemelerin bitümlü bağlayıcı modifikasyonunda kullanımı ile bitümlü 

bağlayıcı özelliklerinin daha da geliştirilmesi, olumsuz çevre ve iklim koşulları ve de ağır trafik yükleri altında 

bitümlü bağlayıcı ve bitümlü sıcak karışımların performanslarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

Modifiye bitüm üretiminde karıştırma sıcaklığı, hızı, süresi ve katkı oranları gibi karışım parametreleri, bitümün 

homojenliği ve yaşlanması üzerinde oldukça etkili olduğundan uygun aralıkların belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Yapılan çalışmada bu parametrelerin nanokil katkılı polimer modifiye bitümler üzerindeki etkileri 

incelenmeye çalışılmıştır. Nanokil katkılı modifiye bitüm üretiminde polimer olarak elastomer sınıfına ait SBS 

(Stiren Butadien Stiren) ve nanomalzeme olarak Halloysit ve Sepiyolit olmak üzere iki farklı nanokil 

kullanılmıştır. Sadece karıştırma sıcaklığı parametresi sabit tutularak, farklı karıştırma hızı, süresi ve katkı 

oranlarının etkileri yapılan Brookfield viskozite ölçümleri ile tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Nanokil katkılı 

polymer modifiye bitüm ince kesitleri hazırlanarak optik mikroskopta homojenlikleri ve morfolojileri 

incelenmiştir. 
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INFORMAL EMPLOYMENT IN TURKEY: THE REASONS AND THE RESULTS 

Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam: Nedenleri ve Sonuçları 

Prof. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY Yalova University, Turkey. 

E-mail: elifsel@gmail.com

Abstract 
All economic activities without the state’s knowledge, in other words, all economic activities not reflected on 

official records, can be considered to be the informal sector. The most significant concept generated by informal 

economy about labor market is informal employment. If the personnel are not reported to the social security 

organization at all, the number of days worked is underreported or the earning amount is not reported in the 

insurance premiums completely, it is considered to be informal employment. Informal employment occurs, 

sometimes, due to the own request of the employee and sometimes due to the desire of the employer to cope with 

high labor costs. The state faces an income loss due to informal employment since it cannot collect taxes. The 

employees, on the other hand, are subject to unfavorable work conditions without social insurance, cannot 

receive adequate health services in case they don’t have other income, are faced with poverty since their wage is 

under the minimum wage in the country and their spouses and children cannot receive pension in case of their 

death. In conclusion, they cannot benefit from the rights offered by the labor and social insurance laws. In this 

study, the informal employment concept will be discussed and the size and results of informal employment in 

Turkey will be scrutinized. 

Keywords: Informal sector, informal employment, Turkey 

Özet 
Devletin bilgisi dışındaki bütün ekonomik faaliyetler bir başka deyişle resmi kayıtlara yansımayan bütün 

ekonomik faaliyetler enformel sektöre ilişkin faaliyetlerdir. Kayıtdışı ekonominin işgücü piyasasına ilişkin 

ortaya çıkardığı en önemli kavram da kayıtdışı istihdamdır. Çalışanların sosyal güvenlik kurumuna hiç 

bildirilmemeleri, çalıştıkları gün sayısının eksik bildirilmesi ya da sigorta primlerine esas kazanç tutarının tam 

olarak bildirilmemesi durumunda kayıtdışı istihdamdan söz edilmektedir. Kayıtdışı istihdam bazen çalışanın 

kendi isteği, bazen de işverenin daha az maliyete katlanmak isteği nedeniyle ortaya çıkar. Kayıtdışı istihdam 

nedeniyle devlet vergi toplayamadığı için büyük gelir kaybına uğramaktadır. Çalışanlar ise sosyal güvence 

olmadan çok kötü çalışma koşullarına maruz kalmakta, başka gelirleri yoksa yeterli sağlık hizmeti alamamakta, 

ölümleri halinde eş ve çocuklarına aylık bağlanmamakta, ülkedeki asgari ücretin altında ücret aldıkları için 

yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Sonuçta iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sağlanmış haklardan 

mahrum kalmaktadırlar. Bu çalışmada kayıtdışı istihdam kavramı ele alınarak, Türkiye’de kayıtdışı istihdamın 

boyutu ve sonuçları incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı ekonomi, kayıtdışı istihdam, Türkiye 



 

 

23 

THE MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SERBIA – ON THE EXAMPLE OF 

THE ORIENTAL STUDIES 

 
Prof. Dr. Ema MILJKOVIĆ  Belgrade University, Serbia 

 

 

Abstract  

During the last decade the stress in the Serbian scientific programs has been given to the multidisciplinary 

research. However, there is still much more to do in that direction, especially in the field of humanities. It seems 

that the multidisciplinary approach has not been used enough in the humanities in Serbia, although there is a 

perfect base for it. Philology, if understood in its wider sense, encompasses language, literature and culture 

studies. It is strongly linked with history, sociology, anthropology, history of art, psychology…If we took as the 

example the Oriental Studies, this field is ideal for multidisciplinary method. As it is not possible to research any 

of the issue within the large frame of the Oriental Studies without the knowledge of at least one Oriental 

language (here we do ne mean the studies of the language itself, but subjects as history, history of art, etc), a 

researcher first has to learn it enough to be able to read the documents (for Ottoman Turkish, for example, 

modern Turkish is necessary, but it is also very useful if there is a knowledge of Arabic as well, not to mention 

the ideal option with the knowledge of Persian, also). Only after learning the language, the researcher can go 

further, into the field of literature, history, culture, etc. New curriculums at the Faculty of Philology of the 

Belgrade University are envisaged to teach a student not only a certain language, but also a literature on that 

language and its culture. That is the bona fide example of the real multidisciplinary approach.  
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BRACELETS FINDINGS OF THE DIVRIGI CITADEL 

Divriği Kalesi Bilezik Buluntuları 
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E-mail: erdaleser@gmail.com 

 
Abstract 

Divriği Citadel was built by the Byzantine Empire in the 9th century A.D. But today, Its current situation dates 

to the Mengucek principality in 13th century A.D. During the excavations since 2010, many findings has been 

carried out in various material and types. Ceramics, coins, tiles, metal artifacts, pipes and stucco works could be 

mentioned in these findings. Among them, with the fragments of various vessels, glass works, mainly bracelets 

and beads have a special importance and place. Since the beginning of the excavation, a large number of 

bracelets fragments (1285 pieces) has been carried out in many different colors, body shapes and techniques. 

 

Keywords: Divrigi, Mengucek, Medieval, Bracelets, Glass 

 

Özet 

Divriği Kalesinin ilk hali 9. yüzyılda Bizans dönemine tarihlendirilmektedir. Günümüz durumu ile bir 13. yüzyıl 

Mengücek Beyliği eseridir. Yaklaşık olarak 2010 yılından beri alanda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda çok 

çeşitli türde malzeme ve esere rastlanmıştır. Bunlar içerisinde bilezikler ve boncuklar özel bir yer ve öneme 

sahiptir. Bu bildiride, günümüze gelene kadar ele geçirilmiş olan 1285 parça bilezik; renk, gövde biçimi ve 

üretim teknikleri açısından ele alınarak değerlendirilecektir. 
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Abstract 

For the purpose of colouring architectural concrete mixes, coloured aggregate and cement types or white cement 

productions have been used. The preference of coloured concrete has been increased for concrete and reinforced 

concrete structural applications. Coloured mixtures were prepared in the construction material laboratory by 

adding brown, red, yellow and black pigments within the scope of this study. Obtained compression strength, 

specific weight, water absorption and freeze thaw resistance values are analysed.  The brown, yellow and black 

pigments had a positive effect on the pressure resistance on the contrary to the red pigment which adversely 

affected to mix properties by leading to loss of strength. Decrease in water absorption led to decrease in 

structural gap amounts and rise in compressive strength values. Freeze thaw resistance of the specimens 

increased within the direction of these effects. More attention is needed for the design and production of red 

pigment containing architectural mixes. Gap structure of the architectural mixtures has been found to be a very 

important factor as per the studies conducted. 

 

Keywords: Architectural mortar, Pigments, Freeze and Thaw, White Cement 

 

Özet 

Mimari harç üretiminde karışımın renklendirilmesi için; üretimde renkli agregalar kullanmak, özel olarak 

renklendirilmiş renkli çimentolardan yararlanmak ya da beyaz çimento ile birlikte pigment kullanılmaktadır. 

Günümüzde beton ve betonarme yapı elemanlarında renkli beton uygulaması oldukça artmıştır. Bu çalışmada, 

beyaz çimento içerisine kahverengi, sarı, siyah ve kırmızı pigmentler ilave edilerek laboratuvar ortamında renkli 

harçlar üretilmiştir. Elde edilen harçların basınç dayanımı, birim ağırlık, su emme ve donma-çözülme 

dayanıklılığı incelenmiştir. Kahverengi, sarı ve siyah pigmentlerin basınç dayanımı üzerinde olumlu etki 

gösterdiği fakat kırmızı pigmentin olumsuz etki göstererek dayanım kaybına yol açtığı belirlenmiştir. Su emme 

değerinin azalması ile boşluk yapısı azalmış birim ağırlık ve basınç dayanımında artışlar elde edilmiştir. Bu 

etkiler doğrultusunda numunelerin donma-çözülme dayanıklılığı da artış gözlenmiştir. Donma-çözülme 

esnasında beton bünyesinde çatlak oluşumu meydana gelmesine rağmen suyun buz haline dönüşmeden önce 

hidratasyonu devam ettirdiği de tespit edilmiştir. Kırmızı pigment kullanılarak elde edilecek mimari harçların 

tasarım ve üretim aşamasında daha çok dikkat gerekmektedir. Yapılan deneysel çalışma sonucunda mimari harç 

uygulamalarında boşluk yapısının durabilite için çok önemli bir faktör olduğu görülmüştür. 
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Abstract 

Zeytinli island which is located within the boundaries of Erdek, city of Balıkesir. The island has a mosaic 

formation in terms of having cultures of Hellenistic-Roman-Byzantine and Ottoman between B.C 2nd century 

and A.D 12th century with important archaeological findings. This study, which is the results of archaeological 

excavations in the Zeytinli island, includes facial recontruction process of the skulls.  
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Özet 

Balıkesir ili Erdek sınırları içerisinde yer alan Zeytinli Ada, M.Ö 2 yy. ve M.S 12 yy. arasında kültür varlığının 

sürdüğü Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı yapılarıyla mozaik bir oluşuma sahip önemli bir arkeolojik buluntu 

yeridir. Bu çalışma Zeytinli Ada’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda gün ışığına çıkarılan kafatası 

iskeletlerinin yeniden yüzlendirilmesi  (fasial rekonstrüksiyon) işlemini kapsamaktadır. 
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Abstract  

Zeytinli island which is located within the boundaries of Erdek (Balıkesir). The island has a mosaic formation in 

terms of having cultures of Hellenistic-Roman-Byzantine and Ottoman between B.C 2nd century and A.D 12th 

century with important archaeological findings. As a result of archeological excavations in Zeytinli island, it was 

examined the Paleodemographic distribution of the human skeleton. Total 126 individuals, who included 5 

babies, 6 children, 18 females, 35 males and 62 individuals whose genders were unknown, constituted the 

material of this research. In this research area, it was investigated non-metric variations in the chin and teeth of 

those individuals. According to this, some variations were determined, such as, crowding (%4,35); winging 

(%13,33) ,shovel-shaped teeth (%87,5), Carabelli’s tubercle (%1,05), parasitilid (%1,05), flexion (%15,98), 

dilaceration (%1,98), position deviation (%28,82), mine prolongations (%9,15), mising teeth-hypodontia by M3 

(%26,47), mising teeth- hypodontia by M3 and I2 (%22,73) and tooth variation (%11,73). As a result, these 

study were compared with the same and different communities lived in Anatolia, and similarities and differences 

were tried to revealed. 
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Özet 

Zeytinli Ada’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen insan iskeletlerinin paleodemografik dağılımına 

bakıldığında, toplam 126 bireyin 5’i bebek, 6’sı çocuk, 18’i kadın, 35’i erkek bireyler ve 62’sinin yeterli cinsiyet 

kriteri bulunmadığı için cinsiyetini belirleyeceğimiz bireyler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, incelenen topluma 

ait bireylerin çene ve dişlerinde non-metrik yani ölçülemeyen karakter (varyasyonlar) araştırılmış, buna göre 

bireylerde diş sıkışıklığı (% 4,35), winging (% 13,33), kürek biçimli dişler (% 87,5), carabelli tüberkülü (% 

1,05), parasitilid (% 1,05), fleksiyon (% 15,98), dilaserasyon (% 1.98), pozisyon sapması (% 28,82), mine 

uzantıları (% 9,15), diş eksikliği – hypodontia M3’e göre (% 26,47), diş eksikliği – hypodontia M3 ve I2’ye göre 

(% 22,73) ve kök varyasyonu (% 11,73) gibi oluşumlar belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Anadolu’da aynı 

dönemde ve farklı dönemlerde yaşamış toplumlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış, aralarında 

benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır. 
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Abstract 

For human, Taeniosis is a parasitic disease that caused by T. solium, T. saginata ve T.s. asiatica species it is in 

the Taenia genus. Mature of these species are located in the small intestines of humans and they use intermediate 

host which varies according to species of parasite. Taenia saginata’s larvae form called Cysticercus bovis  most 

likely to be seen in the diaphragm, masseter, intercostal muscles and heart in cattle. In addition, it can be placed 

in all body-striped muscles and organs. This study aims to examining the work done in different continents in the 

World and comparison of T. Saginata distribution. The distribution of C. bovis and T. saginata in the world has 

been evaluated retrospectively. The data learned in the direction of the literature show the change according to 

the eating habits of the countries. This study shows that Taeniosis saginata infection is a cosmopolitan spread in 

the World. It is reported to be more prevalent especially in Africa, Latin America, Asia and some Mediterranean 

countries. Because of high biological potential of T. Saginata, difficulties in detecting abortion infections with C. 

bovis in cattle and people tend to consume meats as raw or undercooked, it seems impossible to completely 

remove the infection 
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Özet 

İnsanlarda Taeniosis; Taenia cinsi içinde yer alan T. solium, T. saginata ve T.s. asiatica türlerinin neden olduğu 

paraziter bir hastalıktır. Bu türlerin olgunları, insanların incebağırsaklarına yerleşmekte, parazitin türüne göre 

değişmekle birlikte arakonak kullanmaktadırlar.  Taenia saginata’nın larva formu olan Cysticercus bovis, 

sığırların en fazla diyafram, masseter, interkostal kaslar ve kalp kasında görülmekle birlikte, tüm vücut çizgili 

kaslarına ve organlara yerleşmektedir. Bu çalışma dünyada farklı kıtalarda yapılan çalışmalar ışığında, sığır 

sistiserkozisinin ve T. saginata dağılımının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Dünyada C. bovis ve T. 

saginata’nın durumu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin kıtalara göre dağılımı en az/en 

çok değerleri tablo üzerinde gösterilmiştir. Literatürler doğrultusunda öğrenilen veriler ülkelerin yeme 

alışkanlıklarına göre değişim göstermektedir. Taeniosis saginata enfeksiyonunun dünyada kozmopolit bir yayılış 

gösterdiği, özellikle Afrika, Latin Amerika, Asya ve bazı Akdeniz ülkelerinde daha yaygın olduğu 

bildirilmektedir. T. saginata’nın biyolojik potansiyelinin yüksek olması, sığırlardaki C. bovis ile düşük 

enfeksiyonların tespit edilmesindeki zorluklar ve insanların, etleri çiğ ya da az pişmiş olarak tüketme eğilimi 

nedeniyle, enfeksiyonun tamamen ortadan kaldırılması imkânsız gibi görünmektedir (Pawlowski and Murrel, 

2001).  
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Abstract 
The aim of this study are to determine the factors which are constraints in active participation in recreational activities 

of 236 (50,6%) male and 230 (49,4%) female participants who live in the city of Erzurum and to compare these factors 

according to some variables (age, gender, marital status, educational level, wealth level, weekly leisure time duration 

and situation of having problem of spending free time). Data collection tools constraints of 3 parts. In the first part, a 

questionnaire directed to describing the demographic information of the attendees, in the second, a questionnaire for 

determining the leisure time behaviours were used and in the third, “Leisure Constraints Scale”, which was developed 

by Alexandris and Carroll (1997) and was conducted in the study of the validity and reliability for Turkish Society by 

Karaküçük and Gürbüz (2006) was used. The scale is consisted of 27 articles and 6 sub dimensions like (a) 

facility/service &transportation (article 8), (b) social environment & lack of information (article 5), (c) individual’s 

psychology (article 4), (d) lack of friend (article 3), (e) time (article 4) and (f) lack of interest (article 3) to define the 

reasons for constraints preventing individuals from participating in leisure time activities. Articles in the scale 

“Definitely Important (1)” and “Unimportant (3)”, “Important (3)”, and “Very Important (4)” are evaluated with 

quartet likert type scale. Cronbach Alfa, which was calculated to test the reliability of the scale, gave us the result of 

coefficient of internal consistency changing between 0,647 (time) and 0,773 (social environment/lack of information) 

for sub dimensions. According to the independent samples t-test analyse results which was applied to test the 

differences of the participants  depending on the marital status and gender in 6 sub dimensions of the scale used in the 

study: it was detected that there are significant differences in “individual’s psychology”, “social environment & lack of 

information”, “facility/service & transportation”, “lack of friend” according to gender and there are significant 

differences in “individual’s psychology”, “facility/service & transportation”, “time” according to marital status. Also, 

according to ANOVA results, it has been found that there are significant differences in some sub dimensions according 

to age, gender, the number of children, educational level, wealth level and weekly leisure time durations. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, Erzurum ilinde yaşayan 236 erkek (%50,6) ve 230 (%49,4) kadın katılımcının rekreasyonel 

etkinliklere katılımlarındaki engel/kısıtlayıcı olan faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin çeşitli değişkenlere göre 

(yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim seviyesi, refah seviyesi, haftalık boş zaman süreleri ve boş 

zamanlarını değerlendirmede güçlük çekme durumları) karşılaştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 3 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılarının demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, ikinci 

bölümde boş zaman davranışlarını belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiş ve üçüncü bölümde ise Alexandris ve 

Carrol (1997) tarafından geliştirilen ve Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik çalışması Karaküçük ve Gürbüz 

(2006) tarafından yapılan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin boş zaman aktivitelerine 

katılımlarında engel/kısıtlayıcı olan nedenleri belirlemeyi amaçlayan (a) tesis/hizmet & ulaşım (8 madde), (b) sosyal 

ortam & bilgi eksikliği (5 madde), (c) birey psikolojisi (4 madde), (d) arkadaş eksikliği (3 madde), (e) zaman (4 

madde) ve (f) ilgi eksikliği (3 madde) gibi 6 alt boyuttan ve 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler 

“Kesinlikle Önemsiz (1)” ve “Önemsiz (2)”, “Önemli (3)”, ve “Çok Önemli (4)” şeklinde 4’lü likert tipi ölçek üzerinde 

değerlendirilmektedir. Ölçeği güvenirliliğini test etmek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı alt 

boyutlar için 0,647 (zaman) ile 0,773 (sosyal ortam/bilgi eksikliği) arasında değiştiği bulunmuştur. Toplam ölçeğin 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,843çıkmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin 6 alt boyutunda katılımcıların, 

cinsiyet ve medeni hale göre farklılığı test etmek için yapılan independentsamples t-test analizi sonuçlarına göre; 

cinsiyete göre “birey psikolojisi”, “sosyal ortam/bilgi eksikliği”, “tesisler/hizmet ulaşım” ve “arkadaş eksikliği” alt 

boyutlarında, medeni hale göre ise, “birey psikolojisi”, “tesisler/hizmet ulaşım” ve “zaman” alt boyutlarında anlamlı 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan ANOVA sonuçlarına göre ise yaş, çocuk sayısı, eğitim seviyesi, 

refah seviyesi ve haftalık boş zaman sürelerine göre çeşitli alt boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Although they have not been searched scientifically, there are numerous plants used in folk medicine and 

chemical contents of which remain to be discovered in our country harbouring a wide variety of plants due to its 

geographic situation in the junction of important gene centres. These plants contain substantial components such 

as organic acids, antioxidant compounds, phenolics, proteins as well as anions and cations which inhibit or 

stimulate the production of primary and secondary metabolites. Alcea kurdicaSCHLECHT ALEF. (Malvaceae) 

is a perennial herbaceous plant range-expanding on steppes of 1750-2200m altitudes in Turkey (East and South-

East Part), Northern Iraq, and North-west Iran. It is used as analgesic, diuretic, diarrheagenic, expectorant and 

antiseptic in folk medicine among people. In addition to representing the structural features of the soil, inorganic 

anion and cation concentrations in plants also play an important role participating in the structure of the enzymes 

that play a role in many metabolic pathways, notably the growth of the plants while stimulating or inhibiting the 

production of primary and secondary metabolites. Radioactivity concentration of medicinal plants is an 

important indicator in terms of the radiation content of soil and in comsuming safely by people. There is not a 

study concerning Alcea kurdica in the scientific literature. In this study, after the plant material was collected 

from the natural environment and dried in the shade with air drying method which is used by the local poeple to 

obtain herbal medicines, its radioactivity concentration was detected using MPC brand α- β counter device.  The 

plant materials solubilized with microwave solubilization system for the detection of inorganic ions were diluted 

in triplicate with the Dionex IC 3000 brand ion chromatography device with the rates 1/50, 1/75 1/100 and the 

amounts of anion (F, Cl, Br, NO²¯, NO³¯, PO4³¯, SO4²¯) and cation (Li +, Na +, K +, NH4 +, Mg2 +, Ca2 +) 

were determined. The outcome of this study is to contribute further studies on Alcea kurdica, an ethno medical 

plant, which has a potential to provide some revenue of chemistries of plants growing in our country flora, such 

as food and additives, herbal medicines, cosmetics, and perfumery industries. 
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Özet 

Önemli gen merkezlerinin kesişme noktasında bulunması ve İçinde bulunduğu coğrafik konum nedeniyle 

Anadolu, üzerinde bilimsel çalışma yapılmamasına rağmen halk hekimliğinde kullanılan ve kimyasal içeriği gün 

yüzüne çıkarılmayı bekleyen onlarca bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkiler doğal şifa kaynağı olarak 

organik asitler, antioksidan maddeler, polifenoller,  proteinler, vitaminler, elementler, gibi bazı primer ve 

sekonder metabolitler ile metabolit üretimini inhibe veya stimule eden anyon ve katyon iyonlar içermektedir. 

Alcea kurdica SCHLECHT ALEF.  Malvacea ailesine ait olup,  Türkiye (Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri),  Kuzey Irak,  Kuzeybatı İran’da 1750-2200 m yükseklikteki steplerde yayılım gösteren, çok yıllık, 

otsu bir bitkidir. Halk arasında ağrı kesici, diüretik, ekspektoran, barsak temizleyici ve antiseptik olarak 

kullanılmaktadır. Bitkilerde inorganik anyon ve katyon konsantrasyonları toprağın yapısal özelliklerini 

göstermenin yanısıra, primer ve sekonder madde üretimini stimule veya inhibe edici etkiye sahip olurken 

bitkilerin büyümesi başta olmak üzere birçok metabolik yolda rol oynayan enzimlerin yapısına katılarak da 

önemli görevler üstlenmektedir.  Tıbbi bitkilerin radyoaktivite konsantrasyonu toprağın radyasyon içeriği ve halk 

tarafından güvenle tüketilmesi konusunda önemli bir indikatör olmaktadır.  Bu çalışmada doğal ortamından 

toplanarak yöre halkının bitkisel ilaç elde etmek için kullandığı gölgede havayla kurutma yöntemi ile kurutulan 

bitki materyalleri öğütüldükten sonra, MPC  α- β counter cihazıyla radyoaktivite konsantrasyonu tespit edildi. 

İnorganik iyon tespiti için mikrodalga çözünürleştirme sistemiyle çözünürleştirilen bitki materyalleri 1/50,  1/75 

ve 1/100 oranında seyreltilerek üç tekrarlı olarak Dionex IC 3000 marka iyon kromatografi cihazıyla anyon (F¯, 

Cl ¯, Br¯, NO²¯, NO³¯, PO4³¯,  SO4²¯ ) ve katyon (Li+ , Na+ , K+ , NH4+ , Mg2+, Ca2+ ) miktarları tespit 

edildi. Sunulan çalışma sonucunun ülkemiz florasında yetişen bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, 

bitkisel ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturabilecek potansiyele sahip etnomedikal bir 

bitki olan Alcea kurdica üzerinde yapılacak endüstriyel ve medikal çalışmalara katkıda bulunacağı ön 

görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: etnomedikal bitki,  Alcea kurdica, α- β counter, , iyon kromatografi  
 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ion%20chromatography
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ion%20chromatography


 

 

31 

AN ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF CITIZENSHIP AND CITIZENSHIP 

DISCUSSIONS IN TURKEY 

Türkiye'de Vatandaşlığın Algılanması ve Vatandaşlık Tartışmaları Üzerine Bir Analiz 

 
Assoc. Prof. Dr. Gülay ERCİNS  Cumhuriyet University, Turkey 

E-mail: roserc_58@hotmail.com    

Assist. Prof. Dr. Veda BILICAN GÖKKAYA Cumhuriyet University, Turkey 

E-mail: bilican76@gmail.com 

 
Abstract 

Tarih boyunca vatandaşlık, hem kişiler tarafından talep edilen haklar kategorisi hem de devletler tarafından 

verilen bir statü ve kimlik niteliğinde olmuştur. Vatandaşlık kavramı, bireysel hak ve yetki kavramlarını temele 

alan liberal düşüncelerin olduğu kadar, belli bir topluluğa üye olma ve bağlanmayı savunan toplulukçu 

düşüncelerin de ilgi odağıdır. Milliyetçiliğin dirilmesi, göçlerle değişen çok etnikli, çok kültürlü demografik 

tablolar, küreselleşme, ulus devlet yapılarının zarar görmesi endişesi gibi son dönemdeki bir dizi gelişme ve 

eğilim vatandaşlık konusuna ilgiyi artırmıştır. Türkiye’de vatandaşlık kavramının daha sık bir şekilde gündeme 

gelmesi ve tartışma konusu olmaya başlaması, 1990’lı yıllara rastlar. Bu dönem bir taraftan kimlik/farklılık 

taleplerinin siyasallaştığı ve kamusal alana taşındığı bir dönemi ortaya çıkartmış, diğer taraftan da bu taleplere 

demokratik yollardan yanıt veremeyen devletçi anlayışın sorgulanmasına neden olmuştur. Ülke içinde devlete 

karşı borçlu ve vazifelerle yüklü vatandaşlık anlayışının değişmesi, vatandaşlık anlayışında bir dönüşüm 

yaşanması söz konusu olmuştur.  Bu çalışmada; vatandaş/vatandaşlık kavramlarının önce Osmanlı Devletinde 

nasıl tanımlandığı belirlendikten sonra Türkiye’deki vatandaşlık anlayışının gelişimi dönemler itibarıyla 

incelenecek ve  günümüzde hâlâ devam eden vatandaşlık konusundaki tartışmalar ve çözüm arayışlarının bir 

analizi yapılacaktır.  
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Özet 

Tarih boyunca vatandaşlık, hem kişiler tarafından talep edilen haklar kategorisi hem de devletler tarafından 

verilen bir statü ve kimlik niteliğinde olmuştur. Vatandaşlık kavramı, bireysel hak ve yetki kavramlarını temele 

alan liberal düşüncelerin olduğu kadar, belli bir topluluğa üye olma ve bağlanmayı savunan toplulukçu 

düşüncelerin de ilgi odağıdır. Milliyetçiliğin dirilmesi, göçlerle değişen çok etnikli, çok kültürlü demografik 

tablolar, küreselleşme, ulus devlet yapılarının zarar görmesi endişesi gibi son dönemdeki bir dizi gelişme ve 

eğilim vatandaşlık konusuna ilgiyi artırmıştır. Türkiye’de vatandaşlık kavramının daha sık bir şekilde gündeme 

gelmesi ve tartışma konusu olmaya başlaması, 1990’lı yıllara rastlar. Bu dönem bir taraftan kimlik/farklılık 

taleplerinin siyasallaştığı ve kamusal alana taşındığı bir dönemi ortaya çıkartmış, diğer taraftan da bu taleplere 

demokratik yollardan yanıt veremeyen devletçi anlayışın sorgulanmasına neden olmuştur. Ülke içinde devlete 

karşı borçlu ve vazifelerle yüklü vatandaşlık anlayışının değişmesi, vatandaşlık anlayışında bir dönüşüm 

yaşanması söz konusu olmuştur.  Bu çalışmada; vatandaş/vatandaşlık kavramlarının önce Osmanlı Devletinde 

nasıl tanımlandığı belirlendikten sonra Türkiye’deki vatandaşlık anlayışının gelişimi dönemler itibarıyla 

incelenecek ve günümüzde hâlâ devam eden vatandaşlık konusundaki tartışmalar ve çözüm arayışlarının bir 

analizi yapılacaktır. 
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Abstract 

The history of information technologies education in Turkey dates back to 1998. Despite changes in the name of 

the course and the curriculum over the years, the course has been included in elective courses until 2013. During 

the 2012-2013 academic year, with the radical changes in the education system of the Ministry of National 

Education, the elective course of Information Technologies and Software was put into the program of secondary 

schools and the elective course of Information Technologies was gradually removed. Although there is no major 

change in the name of the courses, changes have been made in the content, teaching approach and practice of the 

new course. At the end of 2013, Information Technologies and Software course was made as a compulsory 

course in the 5th and 6th grades and an elective course in the 7th and 8th grades of secondary schools in the 

2013-2014 academic year by the Ministry of National Education. In this study, it is aimed to comparatively 

examine the curriculum of computer course prepared in 2006 and Information Technologies and Software 

renewed in 2012 in terms of target, content, learning-teaching process and evaluation items. In the study, mainly 

other research studies on curricula and programs have been examined. In this context, the research was 

conducted by document analysis technique. 
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Özet 

Türkiye’deki bilişim teknolojileri eğitiminin geçmişi 1998 yılına dayanmaktadır. Yıllar içerisinde dersin adında 

ve öğretim programında değişiklikler olmasına karşın, ders 2013 yılına kadar seçmeli dersler arasında yer 

almıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sisteminde yapmış olduğu köklü 

değişikliklerle birlikte ortaokulların programına seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi konulmuş ve 

Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi kademeli olarak kaldırılmıştır. Yeni dersin adında çok büyük bir değişiklik 

olmamasına karşın, dersin içeriğinde, öğretim yaklaşımında ve uygulama şeklinde değişikliklere gidilmiştir. 

2013 yılı sonunda ise Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, Bakanlık tarafından 2013-2014 eğitim öğretim 

yılında ortaokul 5. ve 6. sınıflarda zorunlu, 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli ders olarak programda yer almıştır. Bu 

çalışmada 2006 yılında hazırlanan Bilgisayar Dersi öğretim programı ile 2012 yılında yenilenen Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme 

öğeleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada temel olarak öğretim programları 

ve programlar hakkında diğer alanyazındaki araştırmalar incelenmiştir. Bu kapsamda araştırma doküman analizi 

tekniği ile yürütülmüştür. 
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Abstract 

In the globalizing world, changes and developments in information and communication technologies continue to affect and 

influence many areas of our lives. In this context, educational expectations have increased in order to keep up with the age, 

and the use of technology has become inevitable at every stage of education. Even with teacher training, the use of 

information technologies is important. Because teacher candidates will educate future generations who can adapt to the 

conditions of the present age when they graduate. For this reason, it is expected that the teaching staffs who train the teacher 

candidates should have sufficient knowledge about information technologies and use the tools of information technology in 

their lessons. The main purpose of this study is to determine the perceptions and applications of the teaching staff working in 

educational faculties on information technologies.  Qualitative data collection techniques were utilized in the research.  In the 

data analysis of the research, phenomenology has been used as a qualitative research method that reveals people’s 

experiences and focuses on sharing what individuals assign a meaning to the phenomena in a group. Phenomenology is an 

empirical work that focuses on revealing people's experiences, differences in their perceptions on phenomena in the 

environment. Because everyone has different perceptions, understandings and experiences, the ways in which they describe 

phenomena can also be different. Phenomenology may not produce definitive and generalizable results in accordance with 

the nature of qualitative research. However, it may offer  examples, explanations and experiences that will provide results to 

help us  know and understand a phenomenon better. In this respect, it can offer significant contributions to both scientific 

literature and practice. In this study, the perceptions and applications of teaching staffs about the information technologies 

were investigated. Data sources in phenomenology researches are the individuals or groups who have experienced or can 

reflect the phenomenon that the study focuses on. For this reason, the study group of the research consists of teaching staff 

working at education faculties according to purposeful sampling. The data of the study will be collected by personal 

information forms developed by researchers and semi-structured interview forms. Negotiations with the teaching staffs will 

be recorded with voice recorder. The data obtained from voice recordings taken at the interviews will be written and analyzed 

using a descriptive analysis approach. 
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Özet 

Küreselleşen dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişme ve gelişmeler hayatımızdaki birçok alanı etkilemiş ve 

etkilemeye de devam etmektedir. Bu bağlamda çağın gerisinde kalmadan ona ayak uydurabilmek için eğitimden beklentiler 

artmış ve teknolojinin eğitimin her kademesinde kullanımı kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Öğretmen yetiştirmede de bilişim 

teknolojilerinin kullanımının önemi büyüktür. Çünkü öğretmen adayları, mezun olduklarında çağın koşullarına uyum 

sağlayabilen gelecek kuşakları yetiştireceklerdir. Bu nedenle öğretmen adaylarını yetiştiren ve mesleğe hazırlayan öğretim 

elemanlarının da bilişim teknolojileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve derslerde bilişim teknolojileri araçlarını işe 

koşabilmeleri beklenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının bilişim 

teknolojilerine ilişkin algılarının ve uygulamalarının belirlenmesidir.  Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın veri analizinde insanların deneyimlerini açığa çıkaran ve grup içerisindeki bireylerin olgulara 

verdikleri anlamları paylaşmaya odaklanan nitel araştırma yöntemi fenomonoloji kullanılmıştır. Fenomenoloji, çevremizdeki 

fenomenler hakkında insanların deneyimlerini, algılarındaki farklılıkları açığa çıkarmaya odaklanan ampirik bir çalışmadır. 

Herkesin algıları, anlamaları ve deneyimleri farklı olduğu için fenomenleri tanımlama biçimleri de farklı olabilir. 

Fenomenoloji, nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir 

olguyu daha iyi tanımaya ve anlamaya yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve deneyimler ortaya 

koyabilir. Bu yönüyle hem bilimsel literatüre hem de uygulamaya önemli katkılar sunabilir. Bu çalışmada ise öğretim 

elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Fenomoloji 

araştırmalarında veri kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek 

bireyler ya da gruplardır. Bu sebeple araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemine göre, eğitim fakültelerinde 

görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır.  Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi 

formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanacaktır. Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler, ses kayıt 

cihazı ile kayıt edilecektir. Görüşmelerde alınan ses kayıtlarınden elde edilen veriler yazılı hale getirilecek ve betimsel analiz 

yaklaşımı kullanılarak analiz edilecektir. 
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Abstract 

It is a common practice that companies become familiar with competition law and aware that they are violating 

competition rules only once they are faced with the investigation and fines imposed on them by the Competition 

Authorities for the breach of those rules. An effective competition compliance program ("CCP") may help 

companies to stay out of trouble and ensure compliance with the law, and hence to save their money and 

reputation by informing them about competition infringements beforehand. In addition to that a sincerely 

implemented CCP showing good intentions of the company to adhere to competition rules may serve as a 

mitigating factor, a defence leading to a reduction in fines/sanctions, in case of prosecution by the Regulator for 

a competition law violation. Although, the Competition Authorities of various jurisdictions are rather divergent 

and inconsistent in their views on whether or not the existence of the CCP shall be treated as a mitigating factor, 

there is a general agreement to encourage CCP. The article provides an overview of the CCP and its importance 

for companies. It is argued that the CCP implemented in a good faith may serve as an indication of a lack of 

intention to violate the competition law, and hence can be regarded as a defence for the company in case of 

prosecution by the Competition Authorities and when sanctions are under consideration. In general, the article 

emphasizes that competition law, in spite of being a rather new area of law for most jurisdictions, plays a crucial 

role in the modern business world. It is a clear example of intertwine between law and economics, business and 

competition, as well as national and international systems. 
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Abstract 

Various written texts have been used in preparation process of the article. However, the main source of the 

information in the article consists of information which we obtained from various archive documents from 

campus of schools still used as a museum in Simbirsk (Ulyanovsk), and set up by Yakovlev during our visit and 

our observations and interviews there. Yakovlev is one of the lost treasures in history of Turkic culture and 

civilization. Unfortunately, he isn’t known by Turkic peoples except for Chuvashes. 16 years before Ismail 

Gaspirali Bey established the first one of Usul-I Cedid Schools ((Modern Method for Education) in Qaytaz Ağa 

(Kaytaz) neighborhood in 1884, he opened a school that firstly gave education in Chuvashian Turkish, in his 

own house with the support of his friends and his own opportunities in Russia in 1868. This school is the first 

and only school giving education in Chuvash in Czarist Russia. Chuvashian culture found chance to subsist 

existence by rising thanks to educators, intellectual and cultured men and artists got education at this school. 

Yakovlev prepared Chuvashian alphabet based on Cyrillic letters in 1872. This alphabet developed by him 

properly symbolizes audio properties of Chuvashian language. He turned examples of oral literature, which he 

compiled among Chuvashas in person, into written texts with alphabet developed by him and put them into 

education curriculum developed by him again. Thereby, on the one hand, he provided Chuvashian folk literature 

and traditions, which began to lose, to be kept and saved by putting them in writing; on the other hand, he 

created opportunity for Chuvashian culture to be taught and transferred to new generations both by collecting his 

compilations into a book and by examples given in textbooks. In addition to these, he provided Chuvashian 

youth to meet world literature by putting examples of literary texts from world literature, which he had them 

translated in Chuvashian Turkish, into books with his Chuvashian alphabet. All his efforts have already 

composed bases of Chuvashian literary language. 
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Özet 

Bu makalenin hazırlanılmasında çeşitli yazılı metinlerden de yararlanılmıştır. Ancak; makalede sunulan 

bilgilerin asıl kaynağını, Yakovlev’in kurmuş olduğu ve halen müze olarak kullanılan Simbirsk’teki (Ulyanovsk) 

okullar kampusunu 2001 yılındaki ziyaretimiz sırasında çeşitli arşiv belgelerinden, yerinde yaptığımız 

gözlemlerden ve görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler oluşturmaktadır.  Yakovlev Türk kültür ve medeniyet 

tarihinin kayıp hazinelerinden biridir. Maalesef, Çuvaşlar dışındaki Türk halkları tarafından tanınmamaktadır. 

Gaspıralı İsmail Bey’in Bahçesaray’ın Qaytaz Ağa (Kaytaz) Mahallesi’nde Usul-i Cedid mekteplerinin ilkini 

kurduğu 1884 yılından 16 yıl önce, 1868 yılında kendi evinde, kendi kişisel imkânları ve dostlarının desteği ile 

Rusya’da ilk kez Çuvaş Türkçesi ile eğitim yapan okulu açmıştır. Bu okul, Çarlık Rusya’sı içinde Çuvaşça 

eğitim yapan ilk ve tek okuldur. Bu okuldan yetişen çok kıymetli eğitimciler, fikir, kültür ve sanat adamları 

sayesinde Çuvaş kültürü zenginleşerek varlığını devam ettirme imkânı bulmuştur. Yakovlev, 1872 yılında Kiril 

harfleri temelinde Çuvaş Alfabesi’ni hazırlamıştır. Geliştirdiği bu alfabe, Çuvaş Dili’nin ses özelliklerini isabetle 

sembolize etmektedir. Çuvaş halkı arasından bizzat derlediği sözlü edebiyat örneklerini kendisinin geliştirdiği 

alfabe ile yazılı metinlere çevirmiş ve yine kendisinin geliştirdiği eğitim-öğretim müfredatına koymuştur. 

Böylece, bir yandan kaybolmaya yüz tutmuş Çuvaş halk edebiyat ve geleneklerini yazılı hale getirerek 

saklanmasını ve korunmasını sağlamış, diğer yandan da gerek ders kitaplarına aldığı örneklerle, gerekse yaptığı 

derlemeleri kitaplaştırarak Çuvaş kültürünü yeni Çuvaş kuşaklarına öğretme ve aktarma imkânı yaratmıştır. 

Bunlara ilave olarak, dünya edebiyatından Çuvaş Türkçesine çevirttiği edebiyat metni örneklerini yine kendi 

geliştirdiği Çuvaş Alfabesi ile ders kitaplarına koyarak, Çuvaş gençlerinin dünya edebiyatı ile tanış olmalarını 

sağlamıştır. İşte bütün bu uğraşları, Çuvaş edebî dilinin temellerini oluşturmuştur. 
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Abstract 

The government intervenes in order to ensure regular operation of the markets in the framework of Constitution 

art.167. The shortcomings of the state's direct intervention in the economy,  over time, it has led to the 

emergence of  Independent Regulatory Agency, institutions as administrative and financial autonomous, 

specialized in the field with public legal entity. However, it should be emphasized that; It is also clear that there 

is a limit to the intervention of the state as well as the necessity of economic intervention. Such that; The limits 

of intervention are primarily the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution as a result of 

all the organs of the state and administrative authorities being bound by the provisions of the Constitution 

according to art. 11 of the Constitution. Undoubtedly, Independent Regulatory Agency that are structured to 

prevent the ineffectiveness of the state's direct intervention in the economy are subject to this limitation 

indiscriminately from all other institutions involved in traditional administrative organization. These institutions, 

like other public legal entities, use many powers based on public power. 

 

Keywords: Property Righst, Freedom of Enterprise, Economic Order, State Interventions in the Economy, The 

Limits of Interventions.  

 

Özet 

Devlet, başta AY m. 167 çerçevesinde piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamak amacıyla ekonomiye 

müdahale etmektedir. Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin ortaya çıkardığı sakıncalar, zaman içinde, 

idari ve mali özerkliğe sahip, alanında uzman, kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar olarak BİO’ların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Özellikle siyasi ve mali baskıların piyasaların işleyişine yaptığı olumuz etki, siyasal 

iktidar ve ekonomik güç odakları karşısında, hiyerarşi ve vesayet denetimine tabi olmayan bu kurumların 

güçlenmesinde rol oynamıştır. Ancak önemle vurgulanmalıdır ki; devletin ekonomik düzene müdahalesi gerekli 

olmakla birlikte bu müdahalenin bir sınırının olduğu da açıktır. Öyle ki; AY m. 11 uyarınca devletin tüm 

organlarının ve idari makamların Anayasa hükümleri ile bağlı olmasının sonucu olarak müdahalenin sınırını, 

öncelikle Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetler oluşturmaktadır. Şüphesiz devletin 

ekonomiye doğrudan müdahalesinin yarattığı sakıncaları engellemek üzere yapılandırılan BİO’lar da, geleneksel 

idari teşkilatlanma içinde yer alan diğer tüm kurumlardan farksız biçimde bu sınırlamaya tabidir. Zira bu 

kuruluşlar da diğer kamu tüzel kişileri gibi kamu gücüne dayanan pek çok yetkiyi kullanmaktadır. 
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Abstract 

Knowledge sharing and the use of communication tools in organizations have been proliferating during the last decades due 

to rapid developments in information technologies. The use of these tools in sport federations that play a significant role in 

sport- related activities and services has been equally crucial. The purpose of this study is to investigate the role of 

information and communication technologies in the knowledge sharing process of sport organizations in the specific context 

of Turkish Orienteering Federation. The current study adopts a practice- based action research perspective, a kind of 

qualitative research method. The experimental research has been designed as a three stage study including pre, while, and  

post-action stages. In pre-action stage, 12 participants working in various councils and provincial representative offices of the 

Turkish Orienteering Federation selected within criterion sampling  have been contacted for a face-to-face meeting in order to 

help identify organizational communication problems.  The subsequent data were analyzed through content analysis and 

communication problems were identified A network-based software module was developed in order to solve the relevant 

problems. In the while stage of action, the module was presented to the personnel, councils, and representative offices of the 

Federation to be used for a period of three months. In the post-action stage second meetings were held with the same research 

group and the resulting data were subjected to content analysis by expert researchers. According to the participants’ opinions, 

the knowledge sharing theme has significant effects on intra-organizational communication which has been articulated 

through the following codes; providing feedback, revitalizing intra-organizational communication, online meeting 

opportunities, easing of information transfer, centralization of communication tools and facilitation of information flow. In 

conclusion, the codes derived from participants’ statements point to a significant role of information and communication 

technologies in knowledge sharing within intra-organizational communication. The findings of the study imply that 

technological innovations are essential for and remarkably contribute to the overall intra-organizational communication 

process. 
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Özet 

Bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda, bilgi paylaşımı ve iletişim araçlarının örgütlerde kullanımı günden güne 

artmaktadır. Sporla ilgili hizmetlerin yürütülmesinde önemli bir işleve sahip olan spor federasyonlarında da bu araçların 

kullanımı önem taşımaktadır. Bu araştırmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye Oryantiring federasyonu 

örnekleminde spor örgütlerinin bilgi paylaşım sürecine etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden uygulama odaklı eylem araştırması yöntemi tercih edilmiştir. Deneysel araştırma eylem öncesi, eylem ve 

eylem sonrası olmak üzere üç aşamalı olarak planlanmıştır. Eylem öncesi süreçte Türkiye Oryantiring Federasyonu’ndaki 

iletişim sorunlarının belirlenmesi amacıyla federasyonun çeşitli kurullarında ve il temsilciliklerinde görev yapan, ölçüt 

örnekleme yöntemiyle seçilmiş 12 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiş ve iletişim sorunları tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla ağ tabanlı bir yazılım modülü 

geliştirilmiştir. Araştırmanın eylem sürecinde, geliştirilen modül 3 aylık süreyle Oryantiring Federasyonu personeli, kurulları 

ve il temsilcilerinin kullanımına sunulmuştur. Eylem sonrasında ise aynı araştırma grubuyla ikinci görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler alanında uzman araştırmacılar tarafından içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Katılımcı görüşleri doğrultusunda uygulama modülünün örgüt içi iletişim sürecinde bilgi paylaşım teması altında; geri 

bildirim sağlama, örgüt içi haberleşmeyi canlandırma, çevrimiçi toplantı imkânı, bilgi aktarımında kolaylık, iletişim 

araçlarını tek merkezde toplama ve bilgi alışverişi sağlama kodları üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak, 

katılımcı görüşlerinden çıkan kodlar doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgüt içi iletişimde bilgi paylaşım süreci 

üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Spor örgütleri açısından teknolojik yeniliklerin bir gereksinim olduğu ve 

örgüt içi iletişim sürecinin tamamında önemli katkısı olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

For 500 years, the geography of the Balkans witnessed the very efficient implementation of civil public 

infrastructure projects by the Ottoman Administration. The underlying principle of these projects was the search 

of economic rationality. Since the 1990s, the Turkish İnternational Cooperation and Coordination Agency 

(TIKA), an establishment of the T.R. Prime Ministry, has been implementing such projects of ‘’development 

cooperation’’ which impacted the geography of the Balkans. Is it possible to assess the ‘’level of efficiency’’ of 

these projects? According to the Statutory Decree #3056, all projects over 5 million TL are required to be 

assessed. The Regulatory Impact Assessment (RIA) method evaluates the impact on the social welfare of the 

beneficiaries of the projects. As such, it could be a significantly useful tool to be applied to the cooperation 

projects carried on by Turkey in the Balkans. Furthermore, the T.R. Ministry of Development is proposing to 

rationalize the various government projects in a “Management of Development Cooperation”. RIA could provide 

the first step in this rationalization. 

 

Keywords: Balkans, Ottoman, Regulatory Impact Assessment 

 

Özet 

Balkan Coğrafyası 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluk yönetiminin en etkin kamusal altyapı proje 

uygulamalarına sahne olmuştur. Buradan çıkarılacak en önemli ders,   ekonomik rasyonellik ilkesinin şaşmaz 

varlığıdır.  Bu rasyonellik ilişkisinden anlamlı örnek (ler)  nedir?  Günümüzde TİKA, bir T.C. Başbakanlık 

kuruluşu olarak 1990’dan bu yana Balkan coğrafyasında   “kalkınma işbirliğinin”  en anlamlı örneklerini ortaya 

çıkarırken,  bu örneklerin  “etkinlik düzeyi” ve bu etkinlik düzeyinin ölçülmesi mümkün müdür? Düzenleyici 

Etki Analizi  ( DEA ), 3056 sayılı KHK’nin bir hükmü olarak, 2006 dan bu yana 5 milyon TL’nin üstündeki tüm 

projelerde uygulanılmasını bir koşul olarak getirmektedir. DEA,  toplumsal refahın üst boyuta taşınması 

konusunu paydaşlar (yararlanıcılar)   açısından değerlendiren bir yöntem olarak, Türkiye’nin Balkanlardaki 

kalkınma işbirliğinin yerindeliğini değerlendirmede önemli bir araç olacaktır.   Bunun ötesinde,  önlemin 

hedeflerin ötesine geçip / geçmediği konusunu   “oransallık ilkesi”  açısından tartışılmasını sağlayacaktır. 

Nihayet,  T.C.  Kalkınma Bakanlığı   “Kalkınma İşbirliği Yönetimi”  konusunda yeni bir model önermektedir. 

Yöntem önerimiz bununla kamunun bir ihtiyacının giderilmesinde bir  “ ilk adım”   olmayı hedeflemektedir. 
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Abstract 

This study was performed to determine mast cell distribution and heterogeneity in the digestive tract of the 

goose. The tissue samples were used in the study which were provided from 6 geese excised duly abattoir of 

winged of a special company in business in Van (Permit Number: 577). Sufficent amount of tissue pieces were 

taken from oesephagus, craw, proventriculus, gizzard, duodenum, jejunum, ileum,caeum and colon of digestive 

tract of goose. After the samples were fixed in BLA (Basic Lead Acetate-Mota), Carnoy, IFAA (Isotonic 

Formaldehyde acetic Acid) fixative solutions, they were follewed up in routine procedure until they were 

blocked with paraplast. The samples sections (6 µm) were stained with 0,5% toluidine blue and alcian blue-

Safranin O. Number of mast cells determined by microscope objective (x40) in 1 mm² area of lamina propria, 

submucosa, tunica muscularis+tunica serosa in sections which were stained with toluidine blue. Although there 

is no statistically significant difference between results, the most mast cells were detected in caecum and the 

least mast cells were found in gizzard. The appropriate fixation technique to obtain numerical results for sections 

that were stained with toluidine blue was IFAA on the other hand BLA was the suitable stain for detection on 

granule numbers. AB (+), SO (+) and mix granules mast cells were obserwed in all organs with combined 

staining of Alcian blue and Safranin O. 

 

Keywords: Goose, Digestive Tract, Mast Cells, Heterogeneity, Light Microscope. 

 

Özet 

Bu çalışma kaz sindirim kanalında bulunan mast hücrelerinin dağılımı ve heterojenitesini belirlemek amacıyla 

yapıldı. Çalışmada kullanılan doku örnekleri, Van' da faaliyet gösteren özel bir firmanın kanatlı mezbahasında 

(Ruhsat No: 577) usulune göre kesilen 6 adet kaz'dan (anser anser) temin edildi. Kazların sindirim kanalında 

bulunan özofagus, kursak, ön mide, taşlık, duodenum, jejunum, ileum, sekum ve kolondan uygun büyüklükte 

parçalar alındı. Alınan örnekler BLA (Basic Lead Acetate-Mota), Carnoy ve IFAA (İzotonik Formaldehit Asetic 

Asit) tespit solüsyonlarında tespit edildikten sonra rutin doku takibi yapılarak paraplast ile bloklandı. 6 µm 

kalınlığında alınan kesitler % 0,5' lik Toluidine blue ve Alcian blue/Safranin O kombine boyalarında boyandılar. 

Toluidine blue ile boyanan kesitlerde lamina propriya, submukoza, tunika muskularis + tunika serozada 40' lık 

objektif ile 1 mm2' lik alandaki mast hücre sayıları belirlendi. Tespitler arası fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmamakla beraber sayısal olarak en fazla mast hücresine sekumda, en az mast hücresine ise taşlıkta 

rastlandı. Toluidine blue ile boyanan kesitlerde sayısal veriler için en uygun tespitin IFAA olduğu, granül 

sayısını belirlemek içinde en uygun tespitin BLA olduğu saptandı. Alcian blue/Safranin O kombine boyamasında 

ise tüm organlarda AB (+), SO (+) ve miks granüllü mast hücrelerine rastlandı. 
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Abstract 

In recent years, many scientific results show that plants have anticancer activity and that their use as potential 

therapeutic compounds show significantly lower side effects. The aim of this study was to investigate the 

potential anticancer activity of aqueous extract of the plant Ornithogalum umbellatum through changes the 

oxidative/antioxidative metabolism in human cell lines of colorectal cancer HCT-116. A standard MTT assay 

was used to determine the growth inhibitory effects. The IC50 doses that have been obtained by MTT assay was 

used to investigate effects on oxidative/antioxidative metabolism in the cells during 24h. The intracellular 

concentrations of following parameters were determined: superoxide anion radicals (O2.-), hydrogen peroxide 

(H2O2), nitric oxide (NO), reduced glutathione (GSH) and oxidized glutathione (GSSG). The results presented 

in this study show that the aqueous extract of Ornithogalum umbellatum induced cytotoxicity, reducing the 

concentration O2.-, H2O2, NO and GSH, while GSSG concentrations increasing. The results presents in this 

study show that the aqueous extract of the plant Ornithogalum umbellatum reduces the redox potential in human 

colorectal cancer cell line HCT-116 which resulting in cell death. Based on these results it can be concluded that 

plant Ornithogalum umbellatum has anticancer potential thanks to its the antioxidative capacity. 

 

Keywords: colorectal cancer, oxidative/antioxidative metabolism, Ornithogalum umbellatum. 
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Abstract 

With the current economical developments, the seaports are turning to be vital transfer hubs for the export and 

import routes of a country. Especially, the future stock area requirements are important parameters in a seaport 

design which are required to be determined in accurate ways. In this study, we propose a projection model for 

the future cargo traffic for the Mersin’s seaport considering the local economic parameters and growth scenarios 

using recent regression methods. The projection study is performed considering the historical records of the 

seaport data and Turkey’s key indicators of economy and demographics. The simulated results indicated that, the 

future cargo traffic can be effectively modelled with using regression methods and the future development plans 

of the seaport can be validated in this manner. 
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Abstract 

There are many internal and external factors that affect children’s sport orientation. Among the external factors 

that affect sport participation the behaviours of the role model hold an important place. In this study, it was 

aimed to evaluate the effects of the role models of children within the sport. In the research, a documentary 

source collection model was used in the literature. In this context, the findings of the experimental research 

carried out in the national and international arena have been examined. The study was limıted to the findings of 

50 experimental studies that were conducted ın the national and international arena between 2000-2016. At the 

end of the study, it was determined that the presence of another individual who plays sport in the family 

positively affects children’s tendancy towards the sport.It has been determined that the peer group is one of the 

main factors affecting children’s sport orientation. In a social environment,  physical education and sports 

teachers play and important role model in children’s sport orientation in the education system. The result is that 

the proportion of children who undertake the sport is lower by taking role models of athletes in the mass media, 

compared to the role models. As a result, it can be said that family members, peer groups and physical education 

teachers come first and foremost in being the role model personality, which is effective in directing the sport in 

childhood. 

 

Keywords: Children And Sport, Sport Orientation, Role Models. 

 
Özet 

Çocukların spora yönelmelerine etki eden birçok içsel ve dışsal unsur bulunmaktadır. Spora katılımı etkileyen 

dışsal faktörler içerisinde rol model alınan kişilerin davranışları önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda yapılan 

bu araştırmada çocuklarda rol model alınan kişilerin spora yönelmedeki etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada literatürde sıklıkla kullanılan araştırma modellerinden belgesel kaynak derlemesi 

modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda konu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda yapılan deneysel araştırma 

bulguları incelenmiştir. Araştırma 2000-2016 yılları arasında ulusal ve uluslararası alanda yapılan 50 deneysel 

çalışmanın bulguları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonunda çocukların spora yönelmelerine etki eden rol 

modellerin başında aile faktörünün geldiği tespit edilmiştir. Özellikle aile içerisinde spor yapan başka birey 

bulunmasının çocukların spora yönelmelerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Çocukların sosyal çevre 

içerisinde spora yönelmelerine etki eden unsurların başında akran grubunun, eğitim sistemi içerisinde ise 

çocukların spora yönelmelerinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin önemli birer rol model oldukları tespit 

edilmiştir. Söz konusu rol modellere kıyasla kitle iletişim araçlarında yer alan sporcuları rol model alarak spora 

yönelen çocuk oranının daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak çocukluk çağında spora 

yönelmede etkili olan rol model kişiliklerin başında aile bireylerinin, akran grubunun ve beden eğitimi 

öğretmenlerinin geldiği söylenebilir. 
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Abstract 

Our association is a non-governmental organization which is based on the principle of voluntariness, that 

educates society, brings help and support people, by using educated, well-disciplined and high-standard 

equipments in all conditions with in legal authority, when natural disasters, mountain and other accidents occur. 

It is the only search and rescue association that works actively in our region. Our region  is in the second-degree 

earthquake zone. Kdz. Ereğli is the closest city to the first-degree earthquake zone so we have a big role to 

intervene in emergency cases. That's why, with our team, we are trying to fill a gap of our region and set off with 

the slogan '' A drop of life''. In 1999, too many citizens lost their lifes in Gölcük and Düzce earthquakes. We 

were one of the closest region to the earthquake zone. Unfortunately, we couldn't have the opportunity for 

support because we didn'have enough team and equipment as a non-governmental organization. Now, our 

purpose is, to work voluntarily at natural disasters,  search-rescue events and accidents in and out of the country 

not to face the situation that has happened in recent years. Besides, we would like to make organizations like 

conferences and workshops to raise awareness in public.  Also we would like to cooperate with  the other non-

governmental organizations, public insitutes, real and legal associations which are established for the same 

purpose and give consultancy serviceS in the country and out of the country in case of legal permissions can be 

taken.  

         

Keywords: Search, rescue, life, fire deparetment 

 

Özet 

Dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetki ve imkânı dâhilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, 

yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, 

standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten ve tamamen gönüllülük esasına 

dayalı bir sivil toplum kuruluşudur. Bölgemizde aktif olarak faaliyet gösteren tek arama ve kurtarma derneğidir.  

Bölgemiz ikinci derece deprem bölgesidir.  Birinci derece deprem bölgelerine en yakın ilçe Kdz. Ereğli 

olmasından dolayı, yaşanabilecek olumsuz durumlarda en yakın bölgenin rolü büyüktür, acil olarak gerekli 

müdahaleleri yapılabilmesi için uzaklık mesafesi son derece önemlidir.  Bu nedenle ekibimiz ile birlikte “Bir 

Damla Hayat” sloganı ile yola çıkılarak bölgemizdeki eksikliği gidermeye çalıştık. Geçtiğimiz yıllarda 1999 yılı 

Gölcük ve düzce depreminde yaşamını yitiren binlerce vatandaşlarımız oldu, deprem bölgesine en yakın 

bölgelerden biriydik, ancak sivil toplum kuruluşu olarak herhangi bir ekip ile ekipmana sahip olmadığımız için, 

gerekli müdahalelerde bulunma fırsatını da elde edemedik, yurt içi ve yurt dışında,  doğal afetlerde ve sair arama 

ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışarak geçmiş yıllardaki yaşanmış olan 

durum ile karşı karşıya gelmemektir amacımız, Bununla birlikte halkımızı bilinçlendirmek amacı ile; Panel, 

konferans, seminer v.b. organizasyonlar düzenlemek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal 

izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, danışmanlık hizmeti vermektir. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of sport education regularly implemented at Integrated Disabled 

Athlete Department on autistic children’s adolescence development of individual abilities as motor 

qualifications. The sampling of this study is composed of 12 boys with autism which practiced physical 

education programs about speed of running and agility, balance, coordination, force 13 weeks. They were 

educated one hour in a day, and in total three days in a week.  In order to analyze the result of that education 

program, both pre and after tests technics and particularly Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Test (BOT-2) 

were implemented. The result of pre and after tests showed that there is a significant difference between motor 

levels (speed of running and agility, balance, coordination, and force). This result was interpreted as there is 

positive effect on physical education on sampling. As a result, the regular sports training to children with autism 

were found to promote the development of physical properties. 

 

Keywords: autism, autism and sports, basic sports education, physical development 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; Entegre Engelli Sporcu Birimi’nde uygulanan düzenli spor eğitiminin otizmli çocukların 

bireysel becerilerinin (motor yeterlilik) gelişimdeki etkilerini incelemektir. Bu çalışmanın örneklemi otizmli 12 

erkek çocuktan oluşmaktadır. Bu çocuklara 13 haftalık süreyle, haftada 3 gün 1’er saat olmak üzere, koşma hızı 

ve çeviklik, denge, koordinasyon, kuvvet çalışmalarına yönelik egzersiz programları uygulanmıştır. Araştırmada 

elde edilen veriler, katılımcılara egzersiz programlarına dahil olmadan önce ve dahil olduktan sonra uygulanan 

ön ve son test sonuçlarının Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik (BOT-2) testi parametreleri aracılığı ile analiz 

edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Ön test ve son test verilerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması 

sonuçlarına göre, kaba motor seviyeleri (koşma hızı ve çeviklik, denge, koordinasyon, kuvvet) anlamlı bir fark 

olduğu görülmüş olup, eğitimin gelişimi olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, otizmli 

çocuklara uygulanan düzenli spor eğitiminin fiziksel özelliklerinin gelişimini arttırdığı saptanmıştır.  
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Abstract 

According to the law (Number:5902) Emergency is the crisis situation that stop or interruption normal activities 

of whole society or some members of society and it requires emergency intervention. Regulation on Emergency 

Situations at Workplaces that published Official Gazette of the Republic of Turkey (T.C. Resmi Gazete; Issue no 

28681 was published on 18 June 2013) aims teach things to do about preparing contingency plans at workplaces, 

prevention studies, Protection, evacuation, fire fighting, first aid studies and etc. In addition, goal of this 

regulation, Identification of personnel to be assigned at Emergency Situations and Management of this situation. 

Within the scope of this directive, Occupational Health and Safety Coordinatorship was established at University 

of Mehmet Akif Ersoy. According to the first stage of the regulation, search, rescue and evacuation trainings and 

fire fighting trainings have been started. According to the directive which identifies the hazard classes in the 

workplace,  universities are in the less dangerous group. Therefore, One personnel of every fifty have to receive 

training. The content of the education was created and presented by the faculty of health sciences academic staff. 

In the first part of  trainings, told risk assessment, harm reduction, hazard prevention, Correct behavior patterns 

in emergency situations, evacuation practices after emergencies and Triage training in emergencies topics. In the 

Fire Fighting Training taught that precautions to be taken before fire, Reasons that started the fire, fire 

extinguishing principles and correct behavior patterns during fire and ect. In addition, university staff practiced 

about using extinguishing tools at outdoor area. As a result, in our university, for emergency situations and 

disaster preparedness consciousness and culture, the first step was taken. Training output will show the 

importance of work. 

 

Keywords: Disaster, Emergency, Triage, Evacuation 

 

Özet 

Acil Durumlar, 5902 sayılı kanunda, “Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu 

kriz hâli” olarak tanımlanmıştır. T.C. Resmi Gazete’nin 28681 sayılı ve 18.06.2013 tarihli basımında yayınlanan 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile “İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, 

koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu 

durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul 

ve esasları düzenlemesi” amaçlanmış olup, T.C. kamu kurumlarının da kendilerini bu yönetmelikler 

çerçevesinde geleceğe hazırlaması beklenmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde de bu kapsamda 

Üniversite  yönetimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurulmuş ve ilgili yönetmelik uyarınca 

ilk aşamada Arama, kurtarma ve tahliye eğitimleri ile Yangınla mücadele eğitimleri başlatılmıştır. Üniversiteler, 

işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirtildiği üzere “az tehlikeli”  olduğu için her 50 çalışandan 

birine söz konusu eğitimleri alması için görevlendirmeler yapılmıştır.  Eğitimlerin içeriği ve sunumu Sağlık 

Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü tarafından oluşturuldu.  İlk oturumda risk değerlendirmesi, 

zarar azaltma, tehlike avı, acil durumlarda doğru davranış şekilleri, acil durumlar sırası ve sonrası tahliye 

uygulamaları, acil durumlarda triyaj eğitimi gibi birçok başlıktan oluşan eğitim verildi. Yangınla Mücadele 

Eğitiminde ise yangın öncesi alınması gereken tedbirler, yangını başlatan sebepler, yangın söndürme prensipleri 

ve yangın sırasında doğru davranış şekilleri başlıklarından oluşan sunum gerçekleştirildi ve MAKÜ personeline 

açık alanda söndürme araçları kullanma uygulaması yaptırıldı. Acil durumlara ve afetlere hazırlık bilincinin ve 

kültürünün MAKÜ’de yerleşik hale gelmesi açısından atılan ilk adımların olumlu çıktıları da orta ve uzun 

vadede karşılığını bulacak olan gelişmeler olarak hatırlanacaktır. 
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Abstract 

In this study, we tested a hypothesis that a short-term estradiol therapy may improve the endothelial dysfunction 

in preeclampsia by modulating a plasma oxidative stress. The intramuscular injections of 10 mg 17beta-estradiol 

were prescribed to preeclamptic pregnant women during three days before a labour induction. The analyses of a 

mean arterial pressure (MAP), serum estradiol concentrations, plasma superoxide anion (O2
.-), hydrogen 

peroxide (H2O2), nitrites (NO2
-) and peroxynitrite (ONOO-) were performed before and during the therapy. We 

found that the plasma concentrations of oxidative stress markers, such as O2
.- and H2O2, are higher in 

preeclampsia and it positively correlated with MAP value. It was also shown that the plasma concentration of 

NO2
- as an indicator of NO levels is higher in preeclampsia. A short-term intramuscular application of estradiol 

decreases MAP value and plasma concentration of O2
.-, H2O2, NO2

- and ONOO- in preeclampsia. A positive 

correlation between the decrease of MAP values and decrease of plasma concentrations of O2
.-, H2O2 and 

ONOO- were found in preeclampsia during a short-term estradiol therapy. We conclude that short-term estradiol 

therapy decreases MAP value in preeclampsia by modulating the plasma oxidative stress. We speculate that 

estradiol metabolism in preeclampsia is an important mechanism of a vascular dysfunction. 

 

Keywords: preeclampsia, estradiol, oxidative stress 
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THROUGH INHIBITION OF NITRIC OXIDE 

 
Nerkeza E. DREKOVIC State University of Novi Pazar, Serbia 

Maida H. LEKOVIC State University of Novi Pazar, Serbia 

Nihad Dz. GRANICA State University of Novi Pazar, Serbia 

Prof. Dr. Zana C. DOLICANIN State University of Novi Pazar, Serbia 

Prof. Dr. Nataša Z. DJORDJEVIC State University of Novi Pazar, Serbia 

 

 
Abstract 

Many studies have focused on examining the role of NO in the progression of cancer. Although there are two 

apparently conflicting opinions, the many evidence supports a link between the production of NO and tumor 

progression. The aim of this study was to investigate the proliferative capacity and its connection with the 

oxidative/antioxidative metabolism in human colorectal cancer cells line HCT-116 after inhibition of NO 

synthesis. Cells were treated with 1 mM solution of L-NAME in order to inhibit the synthesis of nitric oxide 

production. After incubation of 24 hours at a temperature of 37 0C in a humidified atmosphere in the presence of 

5% CO2 was done the MTT test, which is determined the proliferative capacity of the cells. Changes in the 

oxidative/antioxidative metabolism were evaluated by measuring intracellular concentrations of the following 

parameters: superoxide anion radicals (O2.-), hydrogen peroxide (H2O2), nitrite (NO2-), reduced glutathione 

(GSH) and oxidized glutathione (GSSG). The obtained results show that inhibition of NO synthesis induced 

cytotoxicity, reduction the concentrations of O2.-, H2O2, NO, GSH and GSSG. The present results show that in 

vitro inhibition of NO synthesis induces cytotoxicity in human colorectal cancer cells line HCT-116 through 

influence on the cells oxidative/antioxidative metabolism. 

Keywords: colorectal cancer, nitric oxide, oxidative/antioxidative metabolism. 
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Abstract 

The precise role of hypoxia in signaling within the cancer cells remains unknown. Numerous studies have shown 

that hypoxia induces the production of reactive oxygen and nitrogen species that cause oxidative stress and cells 

damage. The aim of this study was to investigate the proliferative capacity and its connection with the 

oxidative/antioxidative metabolism in human cells line of colorectal cancer HCT-116 under conditions of 

hypoxia. The hypoxia in the human cells line HCT-116 was induced by 100 μM CoCl2. The proliferative 

capacity of the cells was determined by MTT assay. Changes in the oxidative/antioxidative metabolism were 

evaluated by measuring intracellular concentrations of the following parameters: superoxide anion radicals (O2
.-), 

hydrogen peroxide (H2O2), nitrite (NO2
-), reduced glutathione (GSH) and oxidized glutathione (GSSG). The 

results presented in this study show that acute hypoxia induced cytotoxicity (about 60%), increase concentration 

of O2
.- and GSSG, while concentrations of H2O2, NO2

- and GSH decreased. Acute hypoxia induces changes in 

the oxidative/antioxidative metabolism in human colorectal cancer cells line HCT-116 by increased production 

of O2
.- and decreased concentration of GSH. These changes lead to the oxidative stress, which can induce the 

lipid peroxidation resulting in cell death.  

 

Keywords: colorectal cancer, hypoxia, oxidative/antioxidative metabolism  
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THE EVALUATION OF CONSPICUOUS CONSUMPTION WITH GENDER 

FACTOR: THE CASE OF AZERBAIJAN 

Gösteriş Tüketimin Cinsiyet Faktörü Açısından Değerlendirilmesi: Azerbaycan Örneği 
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Abstract 

Today`s consumption ensures not only the consumes physiological needs, but also psychological and 

sosiological needs. Consumer products the goods not only for functional objectives, but also for instruction and 

other sosial purposes. This instruction and social dimensions of products and services makes it important for 

marketers to review. Consumers who have different personalities is under the influence of many factors. A lot of 

the material and spiritual factors, makes complex the process of purchases for consume. The purpose of this 

study; Identification of conspicuous consumer groups and their characteristics in Azerbaijan. All consumers over 

the age of 16 participated in the research. Research examples chosen circle in Baku. Universities, workplaces 

and neighborhoods, 700 questionnaires were distributed and 600 collected in the survey. Convenience sampling 

method was used in the survey. The results of the study is observed that Azerbaijanian consumers tend to use 

conspicuous consumption. In the conducted survey by applying the t-test analysis it is observed that there are 

some differences in terms of conspicuous consumption by gender factor. 

 

Keywords: Consumption, Consumer, Conspicuous consumption 

 

Özet 

Günümüzde tüketim, sadece tüketicilerin fizyolojik ihtiyaçlarını değil, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını da 

karşılamaktadır. Tüketiciler ürünleri fonksiyonel amaçların yanı sıra gösteriş ve diğer sosyal amaçlar için 

tüketmektedirler. Bu da ürün ve hizmetlerin gösteriş ve sosyal boyutlarının incelenmesi konusunu pazarlamacılar 

açısından önemli hale getirmektedir. Farklı kişiliklere ve kimliklere sahip olan tüketiciler ve birçok faktörün 

etkisi altında kalmaktadırlar. Maddi ve manevi birçok faktörün etkisi altında olan tüketicilerin satın alma 

süreçleri de çok karmaşıktır. Bu çalışmanın amacı; Azerbaycan’da gösteriş tüketimini gerçekleştiren tüketici 

gruplarının ve bu grupların özelliklerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma evreninde 16 yaş üzerindeki tüm 

tüketiciler yer almaktadır. Araştırma bağlamında örneklem çerçevesi Bakü şehri seçilmiştir. Üniversiteler, iş 

yerleri ve mahallelerde 700 civarında anket dağıtılmış ve 600 civarında anket dönüşümü olmuştur. Anket 

araştırmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Azerbaycanlı tüketicilerin 

gösteriş tüketimine yönelik oldukları görülmektedir. T testi analizi uygulanarak yapılan araştırmada gösteriş 

tüketimi açısından cinsiyete göre bazı farklılıklar gözlemlenmektedir.  
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MEDIATION ROLE OF SOCIAL ALIENATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

EXCLUSIONS AND AGGRESSION IN UNIVERSITY STUDENTS 

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Dışlanma İle Saldırganlık Arasındaki İlişkide Sosyal Yabancılaşmanın Aracı 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine whether university students have an mediation role in perceived social 

alienation between social exclusion and aggression behaviors. For this purpose, data were collected from 342 

university students (211 women, 131 men, mean age 20.75) The Social Exclusion Scale developed by Doğan, 

Gönülalan, Atik Çebiş and Akın (2014) to determine the levels of social exclusion experienced by students, the 

Aggression Scale developed by Tuzgöl (1998) and the adaptation by Akkuş (2016) Social Alienation Scale were 

used. In addition, a participant information form was created by the researchers in order to reach the 

demographic variables related to the participants. The data were analyzed using SPSS 22 and AMOS 20 packet 

programs. The Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient and path analysis were used to 

determine the relationships between the variables in the study. According to the findings, significant correlations 

between social exclusion, aggression (r= .13) and social alienation (r= .33) and aggression and social alienation 

(r= .27) were significant in university students. In addition, social alienation between social exclusion and 

aggression has been seen as the full mediation of the role. In other words, social exclusion means the indirect 

relationship between social alienation and aggression; the direct relationship between social exclusion and 

aggression is meaningless. Findings are discussed and interpreted in the light of the literature. 

 

Keywords: Social exclusion, aggression, alienation 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sosyal dışlanma ile saldırganlık davranışları 

arasındaki ilişkide algılanan sosyal yabancılaşmanın aracı rolünün olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla yaş 

ortalaması 20.75 olan 342 üniversite öğrencisinden (211 kadın; 131 erkek) veri toplanmıştır. Öğrencilerin 

yaşadıkları sosyal dışlanma düzeylerini belirleyebilmek için Doğan, Gönülalan, Atik Çebiş ve Akın (2014) 
tarafından geliştirilen Sosyal Dışlanma Ölçeği, saldırganlık düzeylerini belirleyebilmek için Tuzgöl (1998) 

tarafından geliştirilen Saldırganlık Ölçeği ve sosyal yabancılaşma düzeyini belirleyebilmek için Akkuş (2016) 

tarafından uyarlaması yapılmış olan Sosyal Yabancılaşma Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılarla ilgili 

demografik değişkenlere ulaşabilmek için aratırmacılar tarafından Katılımcı Bilgi Formu oluşturulmuştur. 

Veriler SPSS 22 ve AMOS 20 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada değişkenler 

arasındaki ilişkileri belirleyebilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve aracılık testi 

yapabilmek için yol analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinde sosyal dışlanma 

ile saldırganlık (r=.13) ve sosyal yabancılaşma arasında (r=.33) ve saldırganlık ile sosyal yabancılaşma arasında 

(r=.27) pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Ayrıca, sosyal dışlanma ile saldırganlık arasındaki ilişkide 

sosyal yabancılaşmanın tam aracı rolü üstlendiği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, sosyal dışlanma, sosyal 

yabancılaşma ile saldırganlık arsındaki dolaylı ilişki anlamlıyken; sosyal dışlanma ile saldırganlık arasındaki 

doğrudan ilişki anlamsızdır. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve yorumlanmıştır. 
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LIQUID CRYSTALS AND THEIR APPLICATIONS 
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Abstract 

Liquid crystal is a new state of matter that occurs between crystalline solid and isotropic  liquid. In recent years 

liquid crystals have become very common because of their display applications. They are used in cell phone 

displays, television and computer screens and thermometer sensors. Liquid crystal molecules align parallel to the 

direction of applied electrical field. When the liquid crystal molecules change their orientation, optical properties 

of the liquid crystal material also change. This delicate electro-optical response leads to their applications in 

various electronic devices. Some liquid crystal phases (cholesteric phase) form a nano-scale structure similar to 

that of the steps on a spiral staircase. These liquid crystal films change their colour in response to temperature 

changes. In this talk I shall discuss interesting properties of liquid crystals and their current technological 

applications.   
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Abstract 

Sabiha Gokcen’s aviation training started with her enrollment in the Turk Kusu Civil Aviation School on 3rd May 1935 with 

the guidance of Ataturk and also her own desire. Here, Gokcen received parachute and sailplane training. Later, together with 

seven students, she was sent to Crimea to receive a six-month of advanced training in gliding at Koktebel High Gliding 

School. Between the years of 1936–1937, she continued her education in Eskisehir Aviation School. After that, she served in 

the 1st Airship regiment in Eskisehir for six months. Here, she specialized in the field of fighter bombing aircrafts and 

became a  fighter pilot. Hence, Gokcen also assumed the title of the first female combat pilot of Turkey and the world. She 

took the biggest award of her aviation career in 1996 and was selected as "one of the 20 aviators putting their signatures on 

the world history". She became the first and only female pilot deemed worthy of this award. Mustafa Kemal Ataturk 

primarily aimed to protect the Balkans and the Middle East against imperialist policies and start the safety of Turkey beyond 

its borders. In the establishment of pacts making this geography with which it has historical and cultural ties a region of 

peace, policies generated as Ankara and region centered and carried out with the states of the region yielded successful 

results. It was aimed to strengthen the friendship and peace established among the states of the region much more. Ataturk 

introduced Gokcen to the members of the Balkan Pact Committee visiting Ankara. At this acquaintance meeting, the 

committee members invited Sabiha Gokcen to their capital cities. Gökçen completed this tour by herself and with a Vultee-v 

type plane. Mustafa Kemal Ataturk believed within the context of the policy of “Peace at Home and Peace in the World” that 

peace and security should cover all the countries and worked to achieve this. Ataturk told Sabiha Gokcen during his farewell 

visit that “…You are a pacifist girl of the pacifist country, desire peace at home and peace in the world, and, as every Turk, 

do not forget to say that you desire this heartily …”. And Gokcen did not neglect to give the message of peace in every 

country which she visited. Sabiha Gokcen, one of the very successful figures of the Republican Turkey women, firstly visited 

Athens in her five-day friendship and peace tour. In Gokcen's Athens and Salonika visits, the Greek radio and newspapers 

showed great interest. Moreover, a crowd of people carrying Turkish and Greek flags welcomed her. After Athens and 

Salonika, she visited Sofia, Belgrade and Bucharest in the mentioned order. When she landed in Bucharest, her last stop, as in 

the other countries, she was welcomed with military ceremonies and intense interest. In Belgrade, her previous stop, Gokcen 

was honored with the "White Eagle" decoration, which was granted to very few people. Moving from Bucharest, her last 

stop, she returned to Istanbul on 21st June. Sabiha Gokcen’s Balkan tour appeared widely in local and foreign press and, with 

no doubt, this tour did not only enhance the prestige of Turkey in the world, but it also became a tour serving the peace and 

achieving convergence among the Balkan peoples. 

 

Keywords: Ataturk, Sabiha Gokcen, Plane, Peace Policy, Balkan States 

 

Özet 

Sabiha Gökçen’in, havacılık eğitimi,  Atatürk’ün yönlendirmesi ve kendisinin de istekli olması üzerine, 3 Mayıs 1935'te 

Türkkuşu Sivil Havacılık Okuluna kayıt olmasıyla başladı. Gökçen, burada paraşüt ve planörcülük eğitimi gördü. Sonra yedi 

öğrenciyle birlikte Kırım’a gönderilerek altı aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulunda 

tamamladı. 1936–1937 yıllarında Eskişehir Tayyare Mektebinde havacılık eğitimine devam etti. Sonra Eskişehir’de bulunan 

Birinci Tayyare Alayında altı ay görev yaptı. Burada av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaştı ve savaş pilotu oldu. 

Böylece Gökçen, Türkiye’nin ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanına da sahip oldu. Havacılık kariyerinin en büyük 

ödülünü 1996 yılında aldı ve "Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek 

kadın havacı oldu. Mustafa Kemal Atatürk, öncelikle Balkanları ve Ortadoğu’yu emperyalist politikalardan korumayı ve 

Türkiye’nin güvenliğini sınırlarının ötesinde başlatmayı amaçlıyordu. Tarihi ve kültürel bağlar bulunan bu coğrafyayı barış 

bölgesi haline getiren paktların kurulmasında Ankara ve bölge merkezli olarak üretilen ve bölge devletleriyle yürütülen 

politikalar, başarılı sonuçlar vermişti. Bölge devletleri arasında kurulan dostluk ve barışın daha da kuvvetlendirilmesi 

amaçlanıyordu. Atatürk, Gökçen’i Ankara'da bulunan Balkan Paktı Heyeti üyeleriyle tanıştırdı. Bu tanışma toplantısında 

Heyet üyeleri, Sabiha Gökçen’i başkentlerine davet ettiler. Gökçen, bu turu tek başına ve Vultee-v tipi bir uçakla 

gerçekleştirecektir. Mustafa Kemal Atatürk, “Yurtta Barış Dünyada Barış” politikası bağlamında barışın ve güvenliğin bütün 

ülkeleri içine alması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyordu. Atatürk, Sabiha Gökçen’e veda ziyareti esnasında, 

“…Barışçı bir ülkenin barışçı kızı olduğunu, yurtta ve dünyada barışı arzu ettiğini, her Türk gibi bunu gönülden istediğini 

söylemeyi unutma…” diyecektir. Gökçen de her gittiği ülkede barış mesajı vermeyi ihmal etmeyecektir. Cumhuriyet 

Türkiye’si kadınlarının çok başarılı simalarından biri olan Sabiha Gökçen, beş gün sürecek olan dostluk ve barış gezisinde ilk 

olarak Atina’yı ziyaret etti.  Gökçen’in Atina ve Selanik ziyaretlerine, Yunan radyosu ve gazeteleri büyük ilgi gösterdi. Türk 

ve Yunan bayrakları taşıyan kalabalık bir halk kitlesi de karşılamada bulundu. Atina ve Selanik’ten sonra sırasıyla Sofya, 

Belgrat ve Bükreş’e gitti. Son durağı olan Bükreş’e indiğinde de diğer ülkelerde olduğu gibi askeri törenle ve yoğun ilgiyle 

karşılandı. Bir önceki durağı Belgrat’ta Gökçen, az sayıda kişiye verilen "Beyaz Kartal" nişanı ile onurlandırıldı. Son durağı 

olan Bükreş’ten hareket ederek 21 Haziran’da İstanbul’a döndü. Sabiha Gökçen’in Balkan turu, yerli ve yabancı basında 

geniş ölçüde yer aldı ve hiç şüphe yok ki bu tur, Türkiye’nin saygınlığını dünya’da yükseltmesinin yanında barışa hizmet 

eden ve Balkan halkları arasında yakınlaşmayı sağlayan bir gezi oldu. 
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Abstract 

In the present study, microstructural and mechanical properties of cerium oxide doped hydroxyapatite-alumina 

composites were investigated by a series of tests. Six types of ternary composites with dissimilar rates of cerium 

oxide (wt% 0.5-2.5) and alumina (wt% 2.5 and 5) were prepared, pelleted and sintered at various temperatures. 

X-ray diffraction and scanning electron microscopy were used to evaluate phase changes and morphology of 

sintered samples. Density, hardness and compressive strength measurements were used to determination of 

mechanical properties. Experimental results show that the highest density and hardness were obtained to HA-

2.5A-2.5C samples as 3.11 gr/cm3 and 4.92 GPa, the highest compressive stength was obtained to HA-5A-2.5C 

samples as 242 MPa.      

Keywords:  hydroxyapatite, alumina, cerium oxide, sintering 
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Abstract 

In this study, we aimed to investigate whether there is a difference between individual and team levels of 

emotional intelligence and leadership of individuals who engage in sports with athletes involved in sports. 

Research group was formed 403 athletes who compete in the elite league level in various fields in Turkey with 

students from 266 universities. Participants was applied Likert-type \"Bar-On (EQ)  Emotional Intelligence 

Scale\" developed by Bar-On (1997), and  by revised Acar (2001), Leadership Orientation Scale and \"Personal 

Information Form\" by developed Lee G. Bolman and Terrence E. Deal (1991), Leadership Orientation Scale 

that the reliability and validity translated into Turkish by made  Mahçe  Dereli in 2002 and \"Personal 

Information Form\". The evaluation of the data was used frequency, mean, standard deviation, Cronbach\'s alpha 

reliability coefficient for the measure, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) for independent groups, 

HSD and Pearson Correlation Coefficient analysis methods. According to the findings, it was found to be 

statistically significant the groups surveyed  that It had higher scores and the difference between it was found to 

be statistically significant when Emotional Intelligence and Leadership Orientation Scale scores were examined 

of individuals who engage in sports compared to athletes. By sex groups surveyed, when Emotional Intelligence 

and Leadership points are examined, it was found to be higher the women participants compared to male 

participants\' scores. In our study, among the groups surveyed by age were observed significant differences 

emotional intelligence and leadership level. 
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Özet 

Bu araştırmada, bireysel ve takım sporuyla uğraşan sporcular ile spor yapmayan bireylerin duygusal zekâ ve 

liderlik düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu Türkiye 

liglerinde çeşitli branşlarda elit düzeyde mücadele eden 403 sporcu ile 266 üniversite öğrencisinden 

oluşturulmuştur. Katılımcılara Bar-On (1997) tarafından geliştirilen ve Acar (2001) tarafından yeniden 

düzenlenen Likert tipi “Bar-On EQ-i Duygusal Zekâ Ölçeği”, Lee G. Bolman ve Terence E. Deal (1991) 

tarafından geliştirilen 2002 yılında Türkçeye çevrilmesi ve geçerlilik güvenirliği Mahçe Dereli tarafından 

yapılan Liderlik Yönelim Ölçeği ve “Kişisel Bilgiler Formu” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, ölçekler için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, bağımsız gruplar 

için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey HSD ve Pearson Korelasyon Katsayısı analizi yöntemleri 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, araştırmaya katılan grupların, Duygusal Zekâ ve Liderlik Yönelim 

Ölçek puanları incelendiğinde, sporculara oranla spor yapmayan bireylerin puanlarının daha yüksek olduğu ve 

aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan grupların cinsiyete göre, 

Duygusal Zekâ ve Liderlik puanları incelendiğinde kadın katılımcıların puanlarının, erkek katılımcılara oranla 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmamızda araştırmaya katılan gruplar arasında yaşa göre duygusal zekâ 

ve liderlik düzeylerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. 
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Abstract 

Despite the challenges faced by the EU under the influence of the Euro Crisis and Britain’s decision for 

secession in the recent years, the EU has been frequently labelled as the most developed regional integration 

initiative among the states in the world. One of the factors playing vital role in the success and endurance of the 

EU integration process is its institutional structure. European Parliament has been one of the EU institutions 

existing since the formation of the EU project with the establishment of the EU’s processor European Coal and 

Steel Community in 1952. European Parliament started to play new roles both within the EU integration and 

enlargement processes by gaining new powers with the each treaty revision process. In this scope, firstly the role 

of the European Parliament in the EU system in general will be elaborated; secondly, European Parliament’s 

roles in the EU enlargement will be provided by making a division as the ones deriving from the EU treaties and 

the others and lastly assumptions basing on the arguments in the first two parts related to the probable future 

roles of the European Parliament both within EU integration and EU enlargement will be provided. The study 

argues that the European Parliament has turned into a more active player both in the EU integration and in the 

EU enlargement process in time. Yet, as long as the gap between the European Parliament’s expectations and its 

current roles in the EU system continues to exist, it can be foreseen that the European Parliament may take 

further actions in order to mitigate this gap. 

 

Keywords: European Union, European Parliament, European Union Enlargement 

 

Özet 

Her ne kadar son dönemde Avro Krizi ve İngiltere’nin üyelikten ayrılmaya karar vermesi gibi meydan 

okumalarla karşı karşıya kalsa da AB sıklıkla dünya üzerinde bu zamana kadar devletler arasında oluşturulan en 

ileri bütünleşme deneyimi olarak tanımlanmaktadır. AB’nin bu şekilde tanımlanmasında etkili olan ve onu diğer 

uluslararası örgütlerden farklı kılan faktörlerden biri de sahip olduğu daimi kurumsal yapıdır. Avrupa 

Parlamentosu AB’nin öncülü konumundaki Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 1952 yılında kurulmasından 

itibaren var olan AB kurumlarından biridir. Her yeni AB antlaşması ile yeni yetkiler elde eden Avrupa 

Parlamentosu, AB bütünleşmesi ve genişlemesi bağlamında da yeni roller oynar hale gelmiştir. Bu çalışmada 

Avrupa Parlamentosunun AB bütünleşmesi ve genişlemesi kapsamında artan yetki ve rolleri üzerinde 

durulacaktır. Bu kapsamda ilk olarak Avrupa Parlamentosunun AB sistemi içindeki rolü değerlendirilecektir. 

İkinci olarak, AB genişlemesinde Parlamentonun yerine getirmekte olduğu antlaşmalar kaynaklı ve diğer roller 

ele alınacaktır. Son olarak da ilk iki bölümden hareketle Avrupa Parlamentosunun hem AB sistemi, hem de AB 

genişlemesi kapsamındaki gelecek dönemdeki rollerine ilişkin varsayımlar sunulacaktır. Çalışma, Avrupa 

Parlamentosunun hem AB bütünleşmesi hem de AB genişlemesi bağlamında daha etkin bir rol haline geldiğini 

savunmaktadır. Buna karşın, Avrupa Parlamentosunun beklentileri ve hâlihazırdaki rolleri arasındaki açık halen 

kapanmadığından, Parlamentonun gelecek dönemde bu açığı ortadan kaldırmak üzere harekete geçmesi 

muhtemeldir. 
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Abstract 

At the beginning of the II World War, Turkey had an extraordinary turn in terms of economy. In the years of the 

war in which the number of troops in the army increased due to the fact that a significant part of the budget was 

reserved for defense and mobilization was declared, there was a decline in production due to the decrease of the 

workforce. In this period when the prices have risen as much as possible and the economy of the black market 

has entered  recession, the government of Şükrü Saraçoğlu who came to work with strict economic measures 

taken by the Refik Saydam Government has tried to come up from the situation by releasing the prices but has 

not been able to overcome the emphasis on the current budget deficit. During this period, "Law No. 4305 on 

Asset Tax" was accepted. The debate on the law, which entered into force on November 11, 1942, aimed at 

taxing the unjust gainers during the war, continued increasingly after the debate began in parliamentary 

negotiations. The topic has been covered in all media and periodicals of the period. In this declaration, the 

Wealth Tax will be evaluated in various aspects with the political cartoons in the beginning, especially the 

documents of the Prime Ministry National Archives. 

 

Keywords:  Wealth Tax, Cartoons, II World War 

 

Özet 

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye ekonomi açısından olağanüstü bir döneme girmiştir. Bütçenin önemli 

bir kısmının savunmaya ayrıldığı, seferberliğin ilan edilmesiyle ordudaki asker sayısının artırıldığı savaş 

yıllarında, işgücünün azalmasına bağlı olarak üretimde düşüş yaşanmıştır. Fiyatların alabildiğine arttığı, 

karaborsa ortamının oluştuğu, ekonominin darboğaza girdiği bu dönemde, Refik Saydam Hükûmeti aldığı sıkı 

ekonomik tedbirlerle, ardından işbaşına gelen Şükrü Saraçoğlu Hükûmeti ise fiyatları serbest bırakarak durumun 

üstesinden gelmeye çalışmışsa da mevcut bütçe açığının, vurgunculuğun önüne geçememiştir. Bu süreçte, “4305 

Sayılı Varlık Vergisi Kanunu” kabul edilmiştir. Savaş yıllarında haksız kazanç sağlayanların vergilendirilmesini 

amaçlayan 11 Kasım 1942 yılında yürürlüğe giren söz konusu kanun üzerine yapılan tartışmalar, meclis 

görüşmelerinde başlamış sonrasında da artarak devam etmiştir. Konu tüm boyutlarıyla dönemin basın ve yayın 

organlarında ele alınmıştır. Bu bildiride başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri olmak üzere basında yer 

alan siyasi karikatürlerle Varlık Vergisi çeşitli yönleriyle değerlendirilecektir. 
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Abstract 

The objective of this paper was to analyze natural conditions, production technology and economic effects of 

rainbow trout farming in Serbia. Data for economic analysis were collected from several representative fish 

farms in structured interview. Total cost analytical calculation was used for calculating the financial result for 

different cases. Analysis has shown that natural conditions for production differs very strong between farms, 

regarding water temperature and duration of farming season. Difference in production capacities and applied 

technology between farms is also very big. Analytical calculations have shown that economic results of rainbow 

trout farming in Serbia can be both positive and negative, under defined conditions. Natural conditions and 

amount of table fish produced are the two most influencing factors on economic results.  
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Abstract  

Department of Chemical-Technological Sciences, State University of Novi Pazar, Vuka Karadžića bb, 36300 

Novi Pazar, Serbia * Corresponding author. Tel.: 00381 20 317 754; fax: 00381 20 337 669. E-mail address: 

sjeremic@np.ac.rs (S. Jeremić) Abstract Development of quantitative structure-activity relationship (QSAR) 

models for predicting antioxidative capacity of different natural and synthetic antioxidants is widely used 

method in the pharmaceutical, food and chemical industry. Our QSAR model included set of 21 structural 

similar natural and synthetic (poly)phenolic antioxidants. The one-, two- and three-descriptor QSAR models 

were developed. For this purpose the literature data on the vitamin C equivalent antioxidative capacity (VCEAC) 

values were used as experimental descriptor of antioxidative capacity. As independent variables were used some 

thermodynamic and aromaticity properties, as well as the natural bond analysis (NBO) based quantities aimed at 

measuring the strength of intramolecular hydrogen bonds. It was examined whether a combination of these 

variables can yield a mathematical function that is in good correlation with the VCEAC values. A combination 

of a certain thermodynamic descriptor (related to the single proton loss electron transfer mechanism) with the 

NBO-based quantities resulted in several twodescriptor models with the correlation coefficient greater than 

0.950. The best correlation with the VCEAC values was achieved within a three-descriptor QSAR model, 

obtained by including a magnetic aromaticity indices. It was found that aromaticity has only secondary effects on 

the antioxidative capacity. It was confirmed a significant influence of internal hydrogen bonds on the 

antioxidative capacity of the studied molecules.  
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Abstract 

 

Transition metal ions exhibit a unique role in diverse biological activities. Copper controls cancer development. 

It serves as a limiting factor for multiple aspects of tumour progression, growth, angiogenesis and metastasis. 

The kinetics and mechanism of the substitution reactions of dichloro [CuCl2(en)] and [CuCl2(terpy)] (en= 

ethylenediamine; terpy = 2,2′:6′,2′′-terpyridine) with biologically relevant ligands have been studied as a 

function of nucleophile concentrations at pH 7.2, under pseudo-first-order conditions by UV-Vis 

spectrophotometric techniques. The reactivity of the bioligands toward [CuCl2(en)] for the first reaction step is 

GSH > 5’-GMP > 5’-IMP > DL-Asp > L-Met while toward [CuCl2(terpy)] complex is DL-Asp > L-Met > GSH 

> 5’-GMP > 5’-IMP. The different order of reactivity could be explained by different geometry of complexes 

and hard-soft acid base theory. 
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Abstract 

The aim of the research of students in physical education and sports department is to determine the academic 

self-efficacy. Research on Ahi University of Physical Education and Sports School physical education and sports 

teaching, studying sports management and coaching education department 229 students. personal information 

form for data collection, research and academic self-efficacy scale consisting of 3 sizes and a total of 33 

substances were used. Relevant data for the comparison of distribution, frequency, t-test and ANOVA tests. 

Statistical analysis of the results to the family income level of academic self-efficacy status of participants, type 

of sport, division, and differentiation is determined not according to a national player status. 

 

Keywords: Academic Self-Efficacy, University Students 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik öz-

yeterliklerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde öğrenim gören 229 

öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve 3 boyut ve toplam 33 maddeden 

oluşan akademik öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. İlgili verilerin karşılaştırılmasında dağılım, frekans, t testi ve 

anova testi yapılmıştır. İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların akademik öz-yeterlik durumlarının ailenin 

gelir seviyesi, spor türü, bölümleri ve millilik durumlarına göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. 
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Abstract 

XVIII. century is an important century in which there were major internal and external structural, political and 

diplomatic changes in Ottoman Empire. The case which caused the to all these changes, is Karlofça Agreement. 

According to this, at the end of the Holy Alliance Battles which were occured between 1683-1699, Karlofça 

Agreement which was signed among three countries (Austria-Venice-Poland) is an important milestone in the 

history of the Ottoman Empire. In fact, the Ottoman Empire lost ground for the first time with this major 

agreement, Also, with this agreement, Ottoman Empire have lost their negotiating and offensive power against 

the Western states. This ground losses experienced in Karlofça caused significant changes in the Ottoman 

borders. With this Agreement,  it was given important territories to Austria, Poland and Venice. According to 16-

point agreement signed in Karlofça with Venice;  Mora, Dalmatia and the islands of Santa Mavra were left to the 

Venetians. Whereas, by damaging to the Dalmatian coast, castles of Lepanto and Preveza, they were given to 

Ottoman Empire. After this agreement,  to make the determination of new boundaries, mutual representatives 

were sent by each state. After signing the agreement in this respect, as in other regions, it was began to work 

over the limit of detection and correction with Venice. As a result of these studies, border negotiation reports 

"border renovation" that prepared by the boundary commission, was sent to state centers and it was put into 

practice new borders according to the agreement pursuant. In our work, the report of "Vence Border Renovation 

Book" which was prepared at the end of agreement among parties and is in Prime Ministry Ottoman Archives, 

Bab-i-i-Asaf the cleats on the classification of Foreigners in Book No. 17/5,  was discussed. 

 

Keywords: Ottoman, Venice, Border Clearance, Karlofça, XVIIIth century. 

 

Özet 

XVIII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde çok önemli iç ve dış yapısal, siyasal ve diplomatik değişimlerin yaşandığı bir 

yüzyıldır. Tüm bu değişimlere neden olan gelişme ise XVII. yüzyılın sonlarında imzalanan Karlofça 

Antlaşması’dır. Nitekim Osmanlı Devleti ilk defa bu antlaşmayla büyük çaplı toprak kayıpları yaşarken, aynı 

zamanda antlaşma ile Osmanlı Devleti Batılı devletlere karşı taarruz ve müzakere gücünü kaybetmiştir. 

Karlofça’da yaşanan bu toprak kayıpları Osmanlı sınırlarında önemli değişikliklere neden oldu. Antlaşma ile 

Avusturya, Lehistan ve Venedik’e önemli topraklar verildi. Bu göre  Karlofça’da Venedik ile imzalanan 16 

maddelik antlaşmaya göre; Mora, Dalmaçya ve Santa Mavra adaları Venediklilere bırakıldı. Buna karşılık 

Dalmaçya kıyıları ile İnebahtı ve Preveze kaleleri yıkılarak Osmanlı Devleti’ne verildi.  Yine Karlofça 

antlaşması 1701 yılında Venedik’e verilen 33 maddelik ahidname ile yenilenirken, bu amaçla antlaşmadan sonra 

belirlenen yeni sınırların tespitinin yapılması için her iki devlet tarafından karşılıklı temsilciler gönderildi. Bu 

çerçevede antlaşmanın imzalanmasından sonra, diğer bölgelerde olduğu gibi, Venedik ile de yerinde sınır tespit 

ve tashih çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar sonucunda sınır müzakere komisyonları tarafından hazırlanan 

sınır müzakere raporları “hudutname” devlet merkezine gönderilerek, antlaşma esasınca yeni sınırlar 

uygulamaya konuldu. Çalışmamızda taraflar arasındaki belirtilen antlaşma sonucu oluşturulan ve Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi, Bâb-ı Âsafi Düvel-i Ecnebiye Defterleri 17/5 nolu tasnifte yer alan “Venedik Hudutname 

Defteri” başlıklı rapor ele alınmıştır. 
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Abstract 

The problems created by rapid urbanization in our country still continues. In this research, the city from rural 

areas to taken into account the problems created by immigration in Sivas and causes from rural to urban 

migration like the the city's attractiveness or repellency of rural life, and the problems created in the city have 

been examined in detail. The coherence issues that occur in the urban life, morphological changes, social 

integration and social differentiation have been the main theme of research. In this working as a result of 

literature review, especially, some factors are evaluated, like methods and techniques of social sciences may be 

investigated, existing facilities and resources that can be utilized and to be limited to issues. In this process, the 

people who live in city, do not accept new immigrants and it was observed that react culturally. This process has 

led to the changes in the family and family problems. Families together with live in slums, it has brought about 

by poverty and nutrition issues so it has reached to the serious health problems. It has emerged that families, who 

settled in the slums, in the face of these problems that they can not adapt the city life. Despite these 

disadvantages, it has been observed that some families can adapt to urban life and they can find educational 

opportunities in longer time in the city life. In this study area, social integration has been shown to be increased, 

when educational level is rised. 

 

Keywords: Rural, Migration, Slum, City, Urbanisation, Resettlement and Integration. 

 

Özet 

Ülkemizdeki hızlı kentleşme olgusunun yarattığı sorunlar hala devam etmektedir. Bu çalışmada, Sivas ilinde 

kırsal alanlardan kentte göçün yarattığı sorunlar göz önüne alınarak kırdan-kente göçün (kırın iticiliği, kentin 

çekiciliği gibi) nedenleri ve kentte yarattığı sorunlar detaylı olarak incelenmiştir. Kentte ortaya çıkan uyum 

sorunları, morfolojik değişiklikler, toplumsal bütünleşme ve toplumsal farklılaşma araştırmanın ana temasını 

oluşturmuştur. Çalışma literatür derlemesi sonucunda, sosyal bilimlerin bilinen yöntem ve tekniklerin 

incelenebilir nitelikte olması, mevcut imkan ve kaynakların faydalanılabilir ve konunun sınırlanabilir olması gibi 

faktörler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, kentte yaşayanların yeni göç edenleri genel olarak 

kabullenmedikleri, kültürel açıdan reaksiyon gösterdikleri gözlenmiştir. Yine bu sürecin aile üzerinde ve aile 

içinde değişimlere ve sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir. Ailelerin gecekondu mahallelerinde yaşamaları ile 

birlikte sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük olmasına bağlı olarak, sefalet ve beslenme sorunlarını beraberinde 

getirmiş ve ayrıca buna paralel olarak sağlık sorunlarını ciddi boyutlara ulaştırmıştır. Gecekondu mahallelerine 

yerleşen ailelerin bu sorunlar karşısında kentte uyum sağlayamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu olumsuzluklara 

rağmen, bazı ailelerin kent yaşamına uyum sağladıkları ve kentte geçen süreleri uzadıkça da bireylerin kentin 

eğitim olanaklarından yararlanma fırsatı buldukları gözlenmiştir. Çalışmamda, eğitim düzeyinin yükseldikçe 

kentlileşmenin ve dolayısıyla toplumsal bütünleşmenin de arttığı görülmüştür. 
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Abstract 

Siphonophorae were collected monthly since 2009 at four stations with different hydrographic characteristics at 

Bay of Kotor in Southern Adriatic. Three of these stations were placed in the shallow part of the Bay near the 

shellfish farm, and one in the middle part of this small bay that are part Bay of Boka Kotorska - Bay of Kotor. 

Bay of Kotor is inner bay of the Bay of Boka Kotorska, with specific features such as the pronounced influence 

of surrounding land and an immense influx of fresh water. The special ecological conditions in Bay of Kotor are 

reflected on taxonomic structure, distribution and abundance, both of individual species and the zooplankton as a 

whole. In this paper we present the hydrographic data of Boka Kotorska Bay, together with data on presence, 

abundance and distribution of the five species by tree genera: Abylopsis tetragona (Otto), Lensia conoidaea 

(Keferstein-Ehlers), Lensia subtilis (Chun), Lensia fowleri (Bigelow), Muggiaea kochi (Will) and other 

Siphonophorae sp. Results of this research include the biological monitoring at the Bay, based on following 

certain species within the zooplankton diversity and communities of zooplankton species. 

Keywords: Adriatic sea, Boka Kotorska Bay, Bay of Kotor, zooplankton, Siphonophorae 
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Abstract 

Friction stir spot welding (FSSW) has been proposed as an effective technology to spot weld the so-called 

“difficult to be welded” metal alloys such as thin sheets aluminum alloys and dissimilar materials. FSSW is 

derived from friction stir welding technology, its principle benefit being low cost joining, lower welding 

temperature and shorter welding time than conventional welding methods. In this study, dissimilar AlCu4Mg1 

and AlMg3 aluminium alloy sheets were friction stir spot welded by offsetting the high strength sheet to upper 

side under constant tool rotational speed and different tool plunge depth and dwell times. Mechanical 

performance has been investigated in terms of microhardness and lap-shear fracture load (LSFL) testing. The 

maximum LSFL of over 4 kN was obtained in 5 s dwell time. 
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Abstract 

Ottoman Red Crescent which carried out important relief activities during the Balkan Wars and First World War 

was also organized in the countries outside the borders of the Ottoman State. Some Ottoman citizens in 

European capitals and Islamic countries established a variety of Ottoman Red Crescent aid committees and 

branches in order to support the Ottoman Red Crescent Society. In this way, the Red Crescent was able to carry 

out its activities in a wider area. Muslims outside the Ottoman territory were able to make financial contributions 

to Ottoman Red Crescent with the help of these organizations. Especially the Red Crescent Branches in India, 

Egypt, North Africa and Bosnia and Herzegovina, provided important financial aids during the Turco-Italian 

War (1911-1912), Balkan Wars (1912-1913) and First World War (1914-1918). This study aims to determine aid 

activities of the Sarajevo Red Crescent Society between the years 1911-1916 in the light of documents from the 

Red Crescent Archive and Prime Ministry Ottoman Archive.  

 

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Red Crescent, Financial Aids, Societies. 

 

 

Özet 

Özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda önemli yardım faaliyetlerinde bulunmuş olan Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti, Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan ülkelerde de teşkilatlanmıştı. Bazı Avrupa Devletlerinin 

başkentlerinde ve İslam ülkelerinde bulunan Osmanlı vatandaşları, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne destek olabilmek 

için çeşitli iane komisyonları ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti şubeleri kurmuşlardır.  Böylece Cemiyet büyüyerek 

daha geniş alanda faaliyetlerini yürütebilmiştir. Ülke içindeki yardımlarla birlikte ülke dışındaki Müslümanlar da 

bu teşkilatlanmalar sayesinde Hilal-i Ahmer’e maddi yardımda bulunabilmişlerdi. Bu cemiyetler arasında 

özellikle Hindistan, Mısır, Kuzey Afrika ve Bosna-Hersek Hilal-i Ahmer Cemiyetlerinin, Trablusgarp Savaşı 

(1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913) ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında önemli maddi 

yardımları olmuştur. Bu çalışma, Saray Bosna Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 1911-1916 yılları arasındaki yardım 

faaliyetlerini ağırlıklı olarak Kızılay Arşivi belgeleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri ışığında tespit 

etmeyi amaçlamaktadır. 
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Abstract 

 Many concrete viscosity determination tests are performed in order to measure concrete consistency values in 

civil engineering discipline. Cone tool dependent system have been used with same manner for years.  In this 

study, concrete consistency was determined with the help of three-dimensional cameras, and the results were 

analysed and compared with classical methods. In addition to classical methods’ outputs, drop behaviour of 

concrete was also observed in order to provide a new perspective for similar works in the civil engineering 

discipline. 

 
Keywords: Ready-mixed concrete, consistency Value, three-dimensional image cameras 

 

Özet 

Betonda kıvam deneyi inşaat mühendisliği disiplininde betonun kıvam değerinin belirlenmesi için 

gerçekleştirilmektedir. Koni içerisine dökülen betonun, koninin çekildikten sonraki çökme değerinin 

belirlenmesi prensibine dayanan bu metot uzun yıllardır aynı sistem üzerinden değerlendirilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında ise üç boyutlu kameralar yardımıyla, beton çökme değerleri ve betonun çökme öncesi görüntüleri 

alınarak klasik yöntemler karşılaştırılmıştır. Klasik yönteme ek olarak çökme öncesi davranış da 

gözlemlenebildiği için, kıvam ile çökme şekli arasında bir bağlantı kurulmuştur. Böylece inşaat mühendisliği 

disiplini dâhilinde benzer çalışmalar için farklı bir bakış açısı öngörülmüştür. 
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Abstract 

 

In this study a support vector machine model (SVM) is developed to estimate the liquefaction potential in the 

presence of the safety factor (Fs). The Fs value for different soil properties and seismic parameters was 

determined and used in the SVM and Artificial Neural Network (ANN) models. The purpose of this study was to 

demonstrate that the SVM model can be useful for a preliminary stage of prediction of liquefaction behavior 

along an area with variable soil and seismic conditions. Soil and seismic parameters varied during the 

liquefaction potential analyses. A SVM and ANN model, with respect to the above advantages, were developed 

to predict the Fs values of soil against liquefaction. Two earthquake parameters namely earthquake magnitude 

(Mw) and horizontal peak ground acceleration (amax), and six soil properties, namely, standard penetration test 

number (SPT-N), saturated unit weight (γsat), natural unit weight (γn), fines content (FC), the depth of ground 

water level from the ground surface (GWL), and the depth of the soil from ground surface (d) varied during the 

liquefaction analyses. Several performance indices were used to examine the prediction capability of the SVM 

model developed. The developed SVM model has shown higher prediction performance with the obtained 

indices.  

 

Keywords: support vector machine, artificial neural networks, factor of safety, liquefaction potential, Seed-

Idriss simplified procedure, Youd et al. procedure. 

 

Özet 

 

Çalışmada, sıvılaşma potansiyelinin güvenlik katsayısı (Fs) varlığında tahmin edilmesi için bir destekçi vektör 

makinesi modeli (SVM) geliştirilmiştir. Farklı sismik koşullar ve zemin parametreleri için Fsdeğeri belirlenmiş, 

SVM ve yapay sinir ağı (ANN) modellerinde kullanılmıştır. Çalışmanın amacını, değişen zemin ve sismik 

koşullar altında bir çalışma alanı içerisindeki sıvılaşma potansiyelinin ön tahminin SVM modeli ile ortaya 

koyulması oluşturmaktadır. Sıvılaşma potansiyeli analizi boyunca zemin ve sismik parametreler değişim 

göstermektedir. Yukarıda bahsedilen avantajlara uygun olarak bir SVM ve ANN modeli sıvılaşmaya karşı 

güvenlik katsayısının elde edilmesi için geliştirilmiştir. Sıvılaşma analizleri süresince; sismik parametreler; 

deprem magnitüdü(Mw) ve maksimum yatay yer ivmesi (amax) ve zemin parametreleri; standart penetrasyon 

sayısı (SPT-N), doygun birim hacim ağırlık (γsat), doğal birim hacim ağırlık (γn), ince dane oranı (FC), zemin 

yüzünden itibaren yeraltı suyu derinliği (GWL) ve zemin yüzünden itibaren derinlik (d), değişim göstermektedir. 

Geliştirilen SVM modelinin tahmin kapasitesini göstermek için birçok performans belirleyicisi kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre SVM modeli karşılaştırılan diğer modele göre daha yüksek tahmin performansı 

göstermiştir. 
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Abstract 

Ties can be established between the countries’ government systems and democratic values that they have. But 

only the countries' regimes do not reflect if democratization success can be assessed or not. Because the same 

government system in different countries can not achieve the same success. The success of the government 

system applied in a country state is affected by state-democracy understanding, the party system, electoral 

system, the country's ethnic, ideological, cultural and socio-economic structure. Although many countries 

implement the presidential system, this system is implemented by United States the most successfully. The 

debate in Turkey, which have traditional roots of parliamentary sysytem,  currently focuses on presidential 

system.The parliamentary system in our country is criticized for the reasons such as political instability, coalition 

governments, ineffectiveness and violation of separation of powers.The bill of experiences Turkey's democracy 

and legitimacy crisis  is addressed to parliamentary system. In this study parliamentary and presendential system 

will be compared and questions will be discussed if political and legal problems which Turkey facing are 

because of parliamentary system or not.It will also assess the positive and negative features of the applicability 

of the presidential system in Turkey. 

 

Keywords: Presidential System, Parliamentary System, Turkey 

 

Özet 

Ülkelerde uygulanan hükümet sistemleri ile ülkelerin sahip olduğu demokratik değerler arasında bağ 

kurulmaktadır. Ancak ülkelerin demokrasi düzeyleri sadece sahip olduğu rejimlerle açıklanamaz. Çünkü aynı 

hükümet sistemi farklı ülkelerde uygulanmakta ancak her ülkede aynı başarı düzeyi görülememektedir. Bu 

doğrultuda, başkanlık sisteminin en tipik örneği olan ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasında demokrasi 

uygulamaları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede var olan rejimin yanında; o 

ülkedeki devlet-demokrasi anlayışı, parti sistemi, seçim sistemi, ülkenin etnik, ideolojik, kültürel ve sosyo-

ekonomik yapısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Parlamenter sistem geleneğinden gelen Türkiye’de siyasi 

sistem tartışmaları başkanlık sistemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan parlamenter 

sistem; siyasi istikrarsızlık, koalisyon hükümetleri, erkler ayrılığı ihlali, yasama ve yürütme organlarının 

etkisizliği gibi nedenlerle eleştirilmektedir. Bu yaşanan olumsuzlukların temel nedeni parlamenter sistem olarak 

nitelendirilmektedir. Bu çalışmada, karşılaştırmalı olarak parlamenter sistem ve başkanlık sistemi üzerinde 

durulacak ve temel özellikleri açıklanacaktır. Diğer yandan, Türkiye’ de uygulanan parlamenter sistemin 

eksiklikleri ve neden olduğu sorunlar incelenecektir. Ayrıca olumlu ve olumsuz özellikleriyle başkanlık 

sisteminin Türkiye’de uygulanabilirliği değerlendirilecektir.  
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Abstract 

Gotha is one of the oldest annual yearbooks published regularly. It was published for the first time in 1763 in the 

Duchy of Saxe-Gotha-Altenburg by C. W. Ettinger who was an officer of III. Frederick’s ducal court. Later, it 

has continued publishing regularly each year between the years 1785-1944. With time, an additional section 

named countries, which included the administrative, economic and demographic structures of the countries on a 

yearly basis, has been added to the Gotha annual yearbook which was originally a genealogy yearbook. 

Naturally, information about every country can be found in the journals. the most exciting moments in the 

journals are when you meet a country that lost its independence or that has been newly founded. some of the 

nations mentioned in the journals still effect the lives of people but some others are no longer remembered. the 

historical line of the USA that appeared all of a sudden can be watched from the Almanach de Gotha journals. 

the prpearers of the Almanach de Gotha could never know that this state formed by a handful of idealists in the 

1780s would rule the world today. therefore, may be to look sympathetic to England, USA is like an ordinary 

state in the journals. however, in the years to follow there is more mention of the USA in the journal, due to the 

increasing power of the USA. this paper will examine the sudden rise of the USA under the light of the 

Almanach de Gotha journals.  

 

Keywords: Almanach de Gotha, USA, Annuals, XIX. Century, Atlantic. 

 

Özet 
Gotha yıllıkları dünyada düzenli olarak yayınlanan en eski yıllıklardan biridir. İlk olarak 1763 yılında Saxe-

Gotha-Altenburg Dukalığında III. Frederick’in dukalık mahkemesinde görevli Gothalı C. W. Ettinger tarafından 

yayınlanmıştır. Daha sonra 1785-1944 yılları arasında ise her yıl düzenli olarak yayına devam etmiştir. Bir 

jeneoloji yıllığı olan Gotha yıllığına zamanla ülkeler adlı bir bölüm daha eklenmiş ve her yıl düzenli olarak 

ülkelerin idarî, iktisadî ve demografik yapıları hakkında bilgi verilmiştir. Tabiî olarak yıllıklarda her devlete 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Yıllıklarda en heyecan verici anlar dünya siyasî arenasına yeni katılan veya 

bağımsızlığını kaybeden bir ülkeyle karşılaşmaktır. Yıllıkta yer alan milletlerin bir kısmı dünden bugüne 

insanların hayatını etkilemeye devam ederken, bazılarının adını bugün kimse hatırlamıyor. Bir anda ortaya çıkan  

ve kısa zamanda gelişerek büyüyen ABD’nin tarihsel çizgisini  Almanach de Gotha yıllıklarından izlemek 

oldukça heyecan verici. 1780’lerde Atlantiğin öte yakasında filizlenen, bir avuç idealist önderin kurduğu bu 

devletin bugün dünya hakimiyetine hükmedeceğini tabi Almanach de Gotha hazırlayıcıları asla bilemezlerdi. Bu 

yüzden bağımsızlığın ilk yıllarında belki de biraz İngiltere’ye yaranmak adına ABD. çok alalede bir ülke olarak 

yıllıklarda geçer. Ancak ilerleyen yıllarda güneş balçıkla sıvanmaz ve hem yıllığın ülkeler hakkında daha fazla 

bilgi verme telaşından hem de ABD’nin önlenemeyen yükselen gücü karşısında ABD’ne ayrılan sayfalar da 

artar. Bu tebliğde ABD’nin yoktan bir dünya devi haline gelişi Almanach de Gotha yıllıklarındaki bilgiler 

ışığında incelenecektir. 
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Abstract 

Democrat Party İzmir Deputy Abdullah Toker was accused of making illegal appointments during his Trade 

Ministry after 27 May 1960 military coup. The claim puts forth that Aker misconducted by appointing Adil 

Kamil Gulcur the counselor of Foreign Trade Department, illegally, as the manager of Istanbul Fresh Fruits and 

Vegetables Agriculture Sales Cooperatives through bringing him out of the scope of law numbered 3656. The 

file escrowed to the Higher Board of Inquiry by the Central Board of Inquiry with a document dated 12.09.1960 

and numbered 2320 was examined and it was decided to open an impeachment against Aker. In his defense 

dated 24.10.1960, Aker stressed that he knows the staff in the trade ministry very well, since his working as the 

head of audit board and vice undersecretary before 1954 elections. Aker mentioned that Adil Kemal Gulcur, as a 

staff having a good educational background and successful work life, was appointed the relevant directorate due 

to the trust in his goodness and his own request. He also added that there wasn’t any unjust treatment on behalf 

of Gulcur. Aker completed his defense by asking for the testimony of Gulcur by expressing that the appointment 

of Gulcur, who knew the materials and had well reasoning skills, wasn’t a misconduct or unjust treatment of 

someone. Celalettin Abanozoglu and Orhan İnan were also put on trial together with Aker according to article 

240 of Turkish Penal Code in the public prosecution opened on 21.03.1962 by the Higher Board of Inquiry. The 

case was dismissed and the accused were acquitted on 20.03.1963, since the action was considered within the 

scope of Amnesty Law numbered 218 in terms of the way the case was opened and the article applied. The study 

will elaborate on the trial process of Abdullah Aker due to the claims related to illegal appointment of Adil 

Kemal Gulcur during Aker’s trade ministry to a position in addition to his serving as the undersecretary of 

foreign trade by utilising from the Yassiada minutes. The study will provide the details of the investigation of the 

Board of Inquiry, defenses of the accused, the decisions of Higher Justice Council and related documents. 
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Özet 

27 Mayıs 1960 ihtilali ile birlikte Demokrat Parti İzmir Milletvekili Abdullah Aker, Ticaret Vekilliği döneminde 

usulsüz atama yapmakla suçlanmıştır. İddiaya göre Aker, mevzuata uygun olmayan bir tayinle Dış Ticaret 

Dairesi Müşaviri Adil Kamil Gülçür'ü, 3656 sayılı kanuna tabi olmaktan çıkartıp İstanbul Yaş Meyve ve Sebze 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürlüğüne atamış böylece memuriyet görevini kötüye kullanmıştı. 

Merkez Soruşturma Kurulu'nun 12 Eylül 1960 tarihli ve 2320 sayılı yasası ile Yüksek Soruşturma Kurulu'na 

tevdi edilen dosyası incelenmiş ve Aker hakkında tahkikat açılmasına karar verilmiştir. Aker, 24 Ekim 1960 

tarihinde verdiği ifadesinde 1954 seçimlerinden önce teftiş heyeti reisliği ve müsteşar vekilliği yaptığından 

dolayı vekaletin memurlarını çok iyi tanıdığını vurgulamıştır.  Adil Kamil Gülçür'ün, iyi bir eğitimi ve tecrübesi 

ile mesleki anlamda başarılı bir geçmişi olduğunu belirten Aker, faydalı olacağı inancı ve Gülçür'ün talebi ile 

ilgili müdürlüğe asaleten tayin edildiğini ve asla Gülçür namına bir mağduriyetin söz konusu olmadığını 

söylemiştir. Son olarak da maddeleri tanıyan, kuvvetli muhasebesi olan Gülçür'ün göreve getirilmesinde görevi 

kötüye kullanmak veya kişinin mağdur edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, Gülçür'ün 

şahitliğini talep ederek ifadesini tamamlamıştır.  Aker'le birlikte aynı davada Celalettin Abanozoğlu ve Orhan 

İnan da Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesi uyarınca Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından 21 Mart 1962 

tarihinde açılan kamu davasında yargılanmışlardır. Suçun tavsifine, davanın açılış şekline ve tatbiki istenilen 

maddeye göre eylem, 218 sayılı Af Kanunu kapsamına girdiğinden 20 Mart 1963 tarihinde Aker ve diğer 

sanıklar hakkında açılan kamu davası düşürülmüş böylece sanıklar beraat etmiştir. Yassıada tutanaklarından 

yararlanılarak hazırlanacak olan çalışmada,  Abdullah Aker'in Ticaret Vekilliği Döneminde Adil Kemal 

Gülçür'ün Dış Ticaret Müsteşarlığına ek bir göreve usulsüz olarak atandığı iddiasıyla yapılan yargılanma süreci 

incelenecektir.  Bu süreçte Soruşturma Kurulu'nun tahkikatı, sanıkların savunmaları, Yüksek Adalet Divanı'nın 

kararları ve ilgili dokümanlar ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tayin, suçlama, Yassıada, tahkikat, dava 
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