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EDİTÖRDEN 

Sayın Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dergisi okuyucuları, 

Dergimizin dördüncü cildinin ikinci sayısını Aralık 2020 itibariyle siz değerli 
okuyucularımıza sunarken, dergimizin biçimsel ve görsel yayın formatının 
değiştirilmesiyle, okuyucularımıza ve yazarlarımıza kolaylıklar sunacak etkin bir yeniliği 
ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler üzerine 
çalışmalar yürüten araştırmacılarımızın dergimize olan ilgi ve talebine bilimsel 
standartlara uygun olacak biçimde niteliklerimizi geliştirerek karşılık vermenin gayreti 
içerisindeyiz. Bu gayret ve çabanın bir ürünü olarak, dergimizin bu sayısı ile ilk kez 
Index Copernicus veri tabanında yer aldığını sizlerle paylaşmak isteriz. Bu sayımız için 
gönderilen çalışmalar arasından, editör kurulu kontrolü ve hakem raporları sürecinin 
tamamlanmasıyla dokuz makale ve bir kitap kritiği çalışmasının yayınlanmasına karar 
verilmiştir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınının sosyo-ekonomik-kültürel tüm 
sahalarda ortaya çıkardığı değişim, bilimsel camiada kuramsal ve uygulamalı 
yaklaşımların yeniden değerlendirilmesi sürecini beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle, önümüzdeki günlerde KOVİD-19 salgının nedenleri ve tedavi yöntemleri başta 
olmak üzere, ekonomik ve sosyal sonuçlarının ele alındığı çok sayıda araştırmanın 
bilimsel dünyaya katkı sunmasını beklemekteyiz. Dergimiz de bu değişim sürecini 
araştırmalarına konu eden çalışmalara yer vermektedir. Bu bağlamda, dergimizin bu 
sayısında, KOVİD-19 salgınının küreselleşme temelinde gelişen dünya düzeninde, özelde 
devletler ve genelde uluslararası politik düzlemde, ortaya çıkaracağı olası bir dönüşümü 
konu alan “Thoughts/Predictions on the Effect of the Covid-19 Pandemic Process upon 
the International System” isimli çalışması ile Şenol Kantarcı katkılarını sunmuştur.   

Elif Habip, Hilal Tanyıldızı ve Halim Kazan tarafından kaleme alınan “Örgütsel Sessizlik 
ve Çalışan Dayanıklılığın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Desteğin 
Moderatör Rolü” adlı makaleleri İstanbul’da farklı sektörlerde çalışan 129 beyaz yakalı 
çalışan ile gerçekleştirdikleri anket sonucunda elde edilen bulguları ortaya koymaktadır. 
Örgütsel sessizlik ve çalışan dayanıklılığının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde 
örgütsel desteğin moderatör rolü sosyal mübadele teorisi kapsamında incelenmiştir. 

Mesut Kaçanoğlu tarafından hazırlanan “Bir Toplumsal Değişim Sorunsalı Olarak 
Kalkınma: Modernleşmenin ve Batılılaştırmanın Kültürel Yok Ediciliği Üzerine bir 
Değerlendirme” adlı çalışmada, batılı kalkınma düşüncesinde ortaya çıkan krizin temel 
nedenleri ve azgelişmiş ülkelerin kültürlerinin önemsenmeyerek kalkınmanın 
batılılaşma ve modernleşme olarak ele alınmış olması tartışılmaktadır. 

Nur Şima Özden’in kaleme aldığı “Savaşın Yeni Aktörleri: Özel Askeri ve Güvenlik 
Şirketleri” isimli makale, Özel Askeri ve Güvenlik Şirketleri’nin niteliği, farklı tipleri ve 
paralı askerlik ile ilişkisi dünya örnekleriyle değerlendirilmiştir. 
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Gizem Arı Koçak ve Murat Gülmez tarafından kaleme alınan ve yüksek lisans tezinden 
türetilen “A Case Study on Marketing Activities of Nonprofit Organizations In Virtual 
World: Second Life- Live and Learn in Kenya “Feed A Smile” Example” adlı makale, sanal 
dünyalar gibi yeni dijital platformların kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından 
pazarlama faaliyetleri için nasıl ve ne ölçüde kullanıldığını vaka analizleri ile 
incelemiştir. 

Musa Palta ve Barış Özdal tarafından hazırlanan ve yüksek lisans tezinden türetilen 
“Kopenhag Okulu’nun Güvelik Anlayışı Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Döneminde 
Balkanların Güvenliğinin Analizi” başlıklı makalede, Balkanların güvenlik zafiyetleri ve 
bu zafiyetlere yönelik tehditler değerlendirilmektedir.  

 “Aşırı Kredi Genişlemelerine bir Önlem olarak Makro İhtiyati Politikalar ve Türkiye 
Uygulaması” başlıklı çalışmasıyla, Ahu Meryem Erdoğan, 2008 küresel finans krizinde 
aşırı kredi genişlemesinin kriz üzerindeki etkileri değerlendirmiştir. Türkiye’de 
uygulanan makro ihtiyati politika tedbirlerinin Türkiye’nin ilk yedi büyük bankasının 
bireysel kredi büyümesi üzerindeki etkisi uygulamalı olarak analiz edilmiştir.  

Hasan Hüseyin Bahadır, “Ahilik: Ahi Baba Mustafa Karagüllü ve Kırşehir Maruf bir Sima: 
Ahi Baba” başlıklı çalışmasıyla “Ahilik: Ahi Baba Mustafa Karagüllü ve Kırşehir” kitabını 
inceleyerek dergimizin kitap kritiği alanına katkı sunmuştur.  

Farida Eleuken, “Türkiye-Kazakistan Arasındaki Ekonomik ve Eğitim İlişkileri” isimli 
makalesi ile Türkiye ve Kazakistan arasındaki çok boyutlu ilişkiler bağlamında 
ekonomik ve eğitim ilişkilerini değerlendirilerek, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi’nin rolü incelenmiştir.  

Son olarak; Mustafa Erbir, “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 
Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma: Kayseri Üniversitesi 
Örneği” başlıklı makalesi ile Girişimciliği etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Kayseri 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim gören ön lisans 
öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, anket yöntemi ile toplanan veriler ve SPSS 
programı ile analiz edilmiştir.   

Dergimize gönderilen makale ve kitap kritiği çalışmalarının bilimsel açıdan uzman 
bakışıyla değerlendirilmesi noktasında emek veren hakemlerimize ve derginin yayına 
hazırlanmasında desteklerine her zaman ihtiyaç duyduğumuz editör kurulumuza 
şükranlarımı sunuyorum. Danışma kurulumuzun yeni üyelerine, dergimizin yeni 
sayısına verdikleri katkı için teşekkürü borç biliriz.   

Editör 
Dr. Öğr. Üyesi Öner AKGÜL 

 

 


