EDİTÖRDEN
Merhaba!

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Aralık 2019
sayısından tüm okurlarımıza merhaba! Aralık sayımızın içeriğine geçmeden önce küçük bir
haberi de sizlerle paylaşmak isterim; dergimiz ile eş zamanlı hayata geçirdiğimiz “İktidar,
Toplum ve Siyaset/ People, Power & Politics (IC3P)” Kongresinin 2.’sini 26-28 Eylül 2019
tarihlerinde National Aviation University (Ulusal Havacılık Üniversitesi) evsahipliğiyle
Kiev’de gerçekleştirdik. IC3P adıyla yola çıktığımız uluslararası kongre serisi ile dergimizin,
birbirini destekleyen ve besleyen birer yapıya dönüşmesi hem Fakültemiz hem de
Üniversitemiz adına bizleri çok gururlandırdı. Elbette en kalbi beklentimiz ise kongremizin;
Fakültemiz/Üniversitemiz özelinde, Türkiye ve dünya genelinde Sosyal Bilimler
okuryazarlarının buluşma noktası olarak yıllar boyu devam edecek bir geleneğe dönüşmesidir.
2020 sonbaharında 3.’sünü gerçekleştireceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmek
bizleri çok mutlu edecektir. (Detaylar için lütfen ziyaret ediniz: www.ic3p.org)
Daha önce yayımlanan dört sayımızda olduğu gibi Aralık 2019 sayımızda da sosyal bilimlerin
çeşitli alanlarında dikkate değer eserler ile sizleri buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
sayımızda 7 araştırma makalesi ve 1 kitap incelemesi/kritiği ile karşınızdayız.
Makalesinde Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Dr. Halil Aslan; İslami algoritmik hisse poftföyü
üzerine analizler eşliğinde akademik yazına katkı sunmaktadır.
Dr. Ömer Faruk Cantekin ve Ayşe Nur Pekasıl’ın makalesi ise, Avustralya’da mevcut sosyal
hizmetlere ilişkin sorunlar üzerinden bir tartışma yürütmekte ve çözümler üzerine bir
inceleme gerçekleştirmektedir.
Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Baybars Öğün’ün makalesi ise, yapısal realizmde uluslararası
politika ile dış politika ayrımı üzerinde durmakta; sistem düzeyinde devletlerin ‘genel dış
politika davranış eğilimlerini analiz etmektedir.
Kübra Oruç’un makalesi, neo-klasik uluslararası ilişkiler kuramı temelinde Vladimir Putin ve
Angela Merkel arasındaki kişisel ilişkinin, AB’nin enerji politikasına etkisini gözler önüne
sunmaktadır. Almanya ve Rusya arasında enerji konusu özelinde gerçekleştirilen ikili ilişkiler
AB’nin ve dolayısıyla AB üyesi devletlerin enerji politikalarını etkilemektedir teziyle
gerçekleştirilen çalışma Uluslararası İlişkiler disiplini açısından önemli bir yayın olarak
huzurlarınızdadır.
Makalesinde Öznur Özer, Carl G. Jung’ın geliştirdiği arketiplerin marka kişiliğine
yansımaları incelenmiştir. Çalışmada, hangi arketipin ne amaçla kullanıldığının cevabı
aranmış ve arketipsel marka kişiliği oluşturmanın tüketiciler üzerindeki etkilerini
araştırılmıştır. Türk markalarında örneklerin incelendiği çalışmada Kırşehir üzerinden bir
analiz ortaya konmuştur.
Dr. Savaş Yılmaz’ın çalışması, XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eşkıyalık bağlamında
bürokratik kaos üzerinde durmuş yetkin bir çalışmadır.
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Dr. Tetyana Tarnavska ve Dr. Nataliia Glushanytsia’nın makalesi, Yüksek Öğretimde
pedegojik ilkelerin entegrasyonu üzerine sunulan tartışmayla birlikte Ukrayna örneği
üzerinden bir analiz sunmaktadır.
Kitap kritiği kısmında Albeniz Tuğçe Ezme Gürlek, 2011 yılında İletişim Yayınları tarafından
basılan “İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik Ve Kentsel Bellek” kitabını
incelemiş ve sosyal bilimler alanında alternatif araştırma modelleri üzerine önemli bir kitabı
okuyucularımıza tanıtmıştır.
Aralık 2019 sayısının ortaya çıkmasında, her adımda emekleri bulunan değerli mesai
arkadaşlarım, editörler kuruluna, teşekkürü borç bilirim. Ayrıca kıymetli eserlerini dergimize
göndererek katkı sunan yazarlarımıza ve vakit ayırıp dergimize yayın için gönderilen
makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize de ayrıca şükranlarımı sunarım.
Keyifli okumalar dilerim!
Öncesinde Haziran 2020 sayımızda, sonrasında ise 2020 sonbaharında gerçekleşecek olan 3.
IC3P Kongremizde görüşmek üzere!
Saygılarımla,

Editör
Doç. Dr. Erman AKILLI
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