EDİTÖRDEN
Değerli okuyucular,
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2001 tarihli 25. sayısından
itibaren düzenli olarak yayınlanmakta ve halen Ebsco “Political Science Complete”,
ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)
tarafından taranmaktadır.
Dergimizin Mart 2013 tarihli 48.sayısında Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme olmak
üzere üç alt başlıkta düzenlenen sekiz özgün makale yer almaktadır. Uluslararası İlişkiler
konusundaki üç makaleden ilki, Doç.Dr.Semra Purkis ve Prof.Dr. Hatice Kurtuluş tarafından
hazırlanmış olan “Spatially Segregated and Socially Excluded Turkish Migrants in Northern
Cyprus: An Alternative Perspective” adlı makaledir. Bu çalışma, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a
1974’den itibaren gerçekleşen üç göç dalgasından birinci ve üçüncü dalgalar üzerine
yoğunlaşmakta ve göçmenlerin Ada’nın Kuzey kısmında işbölümünün yeniden inşaası
sürecinde ana aktörler olduklarını öne sürmektedir. Doç.Dr. Siret Hürsoy’un “Eleştirel Kuram
Perspektifinden Kıbrıs Sorunu” başlıklı makalesi bu sayının ikinci makalesidir. Bu makale,
Kıbrıs adasının sorunlarının çözümlenmesine dair oluşabilecek yeni bir yapıyı, eleştirel kuram
açısından analitik bir çerçeve dahilinde incelemektedir. Üçüncü makale “Uluslararası İlişkiler
Bağlamında Ortadoğu’da Büyük Göç Politikalarını Açıklamaya Yönelik Bazı Kuramsal
Yaklaşımlar” başlığını taşımakta ve Yrd.Doç.Dr. Osman N. Özalp tarafından hazırlanmıştır.
Makale, Ortadoğu’nun dünyanın en önemli kriz bölgesi olma özelliğinden hareketle, bu
konuda teorik yaklaşımların önemini vurgulamakta ve bu bölgede büyük güçler ile ilgili
geliştirilmiş teorik yaklaşımları mukayeseli olarak biraraya getirmektedir.
Bu sayıda İktisat konusunda üç makale yer almaktadır. Yrd.Doç.Dr. Müslüm Basılgan
tarafından hazırlanmış olan “İktisat ve Deneysel Yöntem: Deneyler, Tartışmalar ve Gelecek”
adlı makalede, deneysel yöntemin iktisat alanına girişi ve deneylerde kullanılan metodolojiye
ilişkin tartışmalar detaylı biçimde açıklanmakta, deneysel çalışmaların iktisatçıların düşünce
yapıları üzerinde büyük etkileri olduğu belirtilerek iktisadı daha güçlü ve teorilerin test
edilebildiği bir bilim haline getirdiği vurgulanmaktadır. İktisat konusundaki makalelerden
ikincisi, Yrd.Doç.Dr. Metin Bayrak ve Arş.Gör. Osman Cenk Kanca’nın “Türkiye’de Kamu
Kesimi Açıklarının Nedenleri ve Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri” başlıklı
makalesidir. Bu çalışma kamu kesimi açıklarının ülke ekonomilerinde yarattığı sorunlardan
hareketle, Türkiye’de 1980-2011 döneminde kamu kesimi açıklarının fiyatlar genel düzeyi
üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığına dair bir araştırma içermektedir. Elde edilen
sonuçlar, bütçe açıklarıyla enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve bütçe
açıklarından enflasyona doğru bir nedenselliğin varlığını göstermektedir. Yrd.Doç.Dr.Savaş
Çevik’in “Kamu Sağlık Harcamalarının Sağlık Sonuçları Üzerindeki Etkisi: Ülkelerin Gelir
Seviyelerine Göre Bir Karşılaştırma” adlı makalesi ise kamu sağlık harcamalarının ülkelerin
sağlık göstergelerini iyileştirmekteki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Analizler
sonucunda yüksek gelirli ülkelerde kamu sağlık harcamalarının çocuk ölüm oranlarını
iyileştirici etkisine dair karma bulgulara karşın, düşük gelirli ülkelerde kamu sağlık

harcamalarının çocuk ölümleri üzerinde pozitif ve sağlam bir etkiye sahip olduğu
bulunmuştur.
İşletme konusundaki makalelerden ilki, Yrd.Doç.Dr. Mine Aksoy’a ait “İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda Finansal Kriz Döneminde Yabancı Yatırımcıların Hisse Senedi
Tercihlerinin Analizi” isimli makaledir. Bu makalede, yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda 2006-2011 döneminde, portföy yatırımları için tercih ettikleri hisse
senetleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, yabancı yatırımcıların piyasa değeri büyük olan
firmaları, yerli yatırımcıların ise piyasa değeri küçük olan firmaları tercih ettiğini göstermiştir.
“Altın, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Etkileşimi Mekanizmasının Analizi”
adlı Yrd.Doç.Dr. Hakkı Arda Tokat tarafından hazırlanmış makale bu sayının son
makalesidir. Bu çalışmada altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında oynaklık etkileşimi
mekanizması çok değişkenli GARCH modeli ile incelenmiştir. Tahmin sonuçlarına göre,
hisse senedi piyasalarında sıkça karşılaşılan asimetrik oynaklık davranışı İMKB 100 endeksi
için de geçerliliğini korumuştur.

Dergimizin son sayfalarında ayrıca, Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü tarafından
düzenlenen Forumlardan ilkine yer verilmiştir. 27 Aralık 2012 tarihinde düzenlenmiş olan bu
forum, kamuoyunda geniş biçimde tartışılan Bütünşehir Yasası’nı konu almaktadır.
Bu sayımıza makaleleri ile destek veren yazarlarımıza ve danışma kurulu üyesi
hocalarımıza teşekkürlerimi sunarken, dergimizin okuyuculara faydalı olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN

