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On dördüncü (2011/14) sayımızla yeniden sizlerin karşısındayız.
Her yeni sayımızla birlikte daha da güçlenmekte ve yayınlamakta
olduğumuz makale sayısında bir artış yaşamaktayız. Bu vesile ile
dergimize makale göndererek destek olan herkese şükranlarımızı
sunuyoruz.
Bu sayımızda:
Süleyman SEYDİ; “Demokrat Parti’nin Dış Politikada Alternatif
Arayışı (1957–1960)” başlıklı makalesinde Menderes’in tek yanlı dış
politikadan çok taraflı dış politikaya geçiş gayretlerini değerlendirmekte
ve ayrıca ABD’nin, 1957 sonrası Ortadoğu politikalarındaki değişime
bağlı olarak Menderes hükümetinin Sovyetlere yaklaşması karşısında
verdiği tepkiyi analiz etmektedir.
Bahadır ESER Özlem DEMİRKIRAN ve Eda ÇİÇEK; “II.
Dünya Savaşı Sonrasında Türk Siyasasının Liberalleşmesi Bağlamında
Türk-Amerikan İttifakının Ortaya Çıkışı: Batı Bloğuna Geçiş” başlıklı
makalelerinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin Amerika
Birleşik Devletleri liderliğinde oluşan girme sürecini iç ve dış dinamikler
biçiminde ikili bir ayrıma giderek değerlendirmektedirler.
Fulya AKYILDIZ; “Binyıl Kalkınma Hedefleri, İnsan Hakları ve
Demokrasi” başlıklı makalesinde, 2000 yılında Birleşmiş Milletler
tarafından düzenlenen ve 147 devlet ve hükümet başkanı ve 189 ülke
temsilcisinin katıldığı Binyıl Zirvesi sonucunda kabul edilen, Binyıl
Kalkınma Hedefleri’nin insan hakları ve demokrasi ile olan bağını
irdelemektedir.
Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI, Özcan SEZER ve Mahmut
AKPINAR; “Küresel Ulusal ve Yerel Düzeyde Bir İnsan Hakkı Olarak
Çevre Hakkının Gelişimi” başlıklı makalelerinde, ekolojik olarak sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşamaya dikkat çekerek, gelecek nesillere
yaşanabilir bir çevre bırakabilme bağlamında çevre hakkının önemini
değerlendirmektedirler.
Fikret ÇELİK ve Sefa USTA; “Liberal Düşünür Hayek’in
Özgürlük Düşüncesi ve Bu Perspektiften Yerel Yönetimlere Bakışı”
başlıklı makalelerinde, Hayek’in özgürlük anlayışını ele alarak, yerel
yönetimlere yönelik bakış açısını analiz etmeye çalışmaktalar.
Ali SOYLU; “‘AB 2020’ ve ‘Vizyon 2023’ Stratejilerinde
İnovasyon Hedeflerinin Karşılaştırılması” başlıklı makalesinde, Dünyada
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yaşanan yoğun rekabetin, ülkeleri ve toplumları yeni arayışlara itmesi ve
rekabette öne geçmek, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan
sürdürülebilirliği sağlamak için Avrupa Birliği ve Türkiye’nin bu
doğrultuda hazırladıkları yeni stratejileri incelenmektedir.
Serdar ÖZTÜRK; “Küresel Ekonomik Krizin Çin Ekonomisine
Etkileri: Çin’in Büyüme Stratejisinin Sürdürülebilirliği” başlıklı
makalesinde; 1949 yılından itibaren Çin ekonomisinde yaşanan
dönüşümleri inceleyerek, Çin ekonomisi için en büyük sorunun
büyümenin istikrarsız, dengesiz, koordinasyonsuz ve sürdürülemez
olduğunu vurgulamaktadır.
Ümmühan KAYGISIZ ve Mehmet DİNÇ; “Küresel Şirketlerde
Yeni Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşletme Diplomasisi Yönetimi: Shell,
Mampf Foods ve Coca-Cola Vakaları” başlıklı çalışmalarında; üç örnek
olay ekseninde, küresel işletmeler açısından işletme diplomasisinin
önemine vurgu yaparak, başarılı ve başarısız işletme diplomasisi
davranışları ekseninde kısa ve uzun vadede işletmelere olan etkilerini
incelemektedirler.
Nurdan KUŞAT ve Levent KÖSEKAHYAOĞLU; “Şekerleme,
Kakao ve Çikolata Alt Sektöründe İnovasyon: Batı Akdeniz Bölgesinde
Firmaları Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarda Güçlü ve/veya Zayıf Kılan
Faktörler Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makalelerinde, en gelenekçi gıda
alt sektörlerinden birisi olan Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt
Sektörü’nün, inovasyon açısından bir değerlendirmesini yaparak, bu alt
sektörde faaliyette bulunan firmaların inovasyon yapıp yapmama
durumlarına göre, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kendilerini güçlü ve
zayıf hissettikleri alanlar açısından farklılıklarını incelemektedirler.
Adnan KALKAN’ın “Kişisel Tutum, Öznel Norm ve Algilanan
Davraniş Kontrolünün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite
Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama” başlıklı makalesinde, girişimcilik
kavramı, girişimcilik niyeti ve girişimcilik niyetini etkilediği düşünülen
kişisel tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrolü açıklanarak,
algılanan davranış kontrolü kavramının netliğe kavuşturulması için de
Planlanmış Davranış Teorisi ile ilgili bilgi verilmektedir. Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi-Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan anket çalışması ile de üniversite
öğrencilerinde kişisel tutumun, algılanan davranış kontrolünün
“girişimcilik niyeti” üzerinde etkilerinin olduğu değerlendirilmektedir.
Nilüfer NEGİZ, Aygen OKSAY ve Elvettin AKMAN, “İşe
Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu
ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta
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Örneği)” başlığını taşıyan makalelerinde, Isparta’daki kamu ve özel
sektör çalışanlarının iş tatmin düzeyleri ve örgütsel bağlılık türlerini
analiz ederek; cinsiyetin ve örgüt türünün yaşanan tatmin ve bağlılık
üzerindeki etkilerini değerlendirmektedirler.
Ahmet Emin SEYHAN’ın, “Din Hizmetlerinde Verimlilik ve
Kalite Açısından Hizmet İçi Eğitimin Rolü ve Önemi” başlıklı
makalesinde, etkin bir din hizmeti sunabilmek için din görevlilerinin
alması gereken hizmet içi eğitimin önemi ve hangi şartlar altında bunların
verilmesi gerektiği konusu ele alınmaktadır
Osman ŞAHİN ve M. Nurettin ALABAY, “Kobi’lerde
Entelektüel Sermayenin Firma Performansı Üzerine Etkileri” başlıklı
çalışmalarında, 2008-2010 yılları arasında İMKB’ye kayıtlı olarak
faaliyet gösteren AB kriterlerine göre KOBİ niteliği taşıyan firmaların
verilerini kullanarak, İMKB’ye kayıtlı olan KOBİ’lerin entelektüel
sermayelerinin firma performanslarına etkisini değerlendirmektedirler.
Mehmet GENÇTÜRK, İsmail ÇELİK ve Nagihan KARAMAN,
“Maddi Duran Varlıkların KOBİ’ler için UFRS, Tam Set UFRS ve Vergi
Usul Kanunun’da (VUK) Karşılaştırılması” başlıklı çalışmalarında,
Maddi Duran Varlıklarda meydana gelen farklılık uygulamalarına
odaklanarak, KOBİ UFRS’de KOBİ kavramını değerlendirmektedirler.
Daha sonra 2012 yılında Türkiye’de geniş bir uygulama alanı bulacağını
düşündükleri KOBİ standartlarında “Maddi Duran Varlıkların”
özelliklerine de vurgu yaparak, ortaya çıkan farklılıkları örnek
uygulamalarla incelemektedirler.
Gökhan DÖKMEN ise, “Maliye Politikalarının Etkinliğine
Yönelik Paradigmalar: Literatür İncelemesi” ismini taşıyan makalesinde,
maliye politikalarının etkinliğini, daraltıcı maliye politikalarının
genişletici etkileri bağlamında, hem teorik hem de ampirik literatür
açısından incelenmektedir. Mevcut ampirik literatürde daraltıcı maliye
politikalarının genişletici etkilere neden olduğuna ilişkin çeşitli bulgular
da değerlendirilmektedir.
Son olarak dergimizin bu sayısının ortaya çıkmasına emek
harcayan herkese minnet ve şükranlarımızı yineliyoruz. Gelecek
sayımızda buluşmak üzere saygılarımızla…
Muharrem GÜRKAYNAK
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