
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 2015 tarihli 52. sayısında yedi makale yer almaktadır. Bu makalelerden 

ilki, Doç.Dr.M.Kemal Öktem tarafından hazırlanmış olan “Türkiye’de E-Devletin 

Kazanımı” adlı makaledir. Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetimi 

uygulamalarına konu olmasının, kurumsal gelişimi ve bilgi toplumunu güçlendirebileceği 

vurgulanarak, kamu yönetiminde, teknoloji, süreçler, toplumsal ve kültürel boyutlar ile 

yönetim işlevinin etkileşimi değerlendirilebilirse, Türkiye’de e-devlet kazanımlarının 

artacağı ifade edilmektedir. 

 
Yrd.Doç.Dr. Sanlı Ateş ve Yrd.Doç.Dr. Uğur Bülent Kaytancı’nın “Türkiye’de Kamu 

Yatırım Harcamalarının Uzun Dönemli Büyümeye Etkileri” başlıklı çalışması bu 

sayının ikinci makalesidir. Makale, 1980’li yıllarda ortaya çıkan içsel büyüme modelleri 

çerçevesinde, ölçeğe göre sabit getirili ve tek sektörlü üretim fonksiyonundan hareketle, 

kamu yatırım harcamalarının uzun dönemde kişi başına GSYH büyüme oranı üzerinde 

etkili olup olmadığını araştırmaktadır. 

 
Üçüncü makale, “Jinekokrasinin Olmadığı Anaerkil Toplum: Mosuo Toplumu” başlığını 

taşımakta ve Yrd.Doç.Dr. Diren Çakmak tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Çin 

Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan, on beş bin nüfuslu etnik bir grup olan Mosuo toplumu 

incelenmektedir. Yrd.Doç.Dr. Hülya Erkanlı, Yrd.Doç.Dr. Yusuf Volkan Topuz ve Doç. 

Dr. Ruziye Cop’un ortak çalışması olan “Kişilik ve Bireysel Değerlerin İşveren Marka 

Çekiciliği Algısına Etkisi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Örnek Uygulama” 

adlı makalede, işletmelerin, işveren markalarını potansiyel çalışanları işletmelerine 

çekmek için kullandığından hareketle, potansiyel adayların kişilik özellikleri ve bireysel 

değerlerinin işveren markası çekiciliği algısına etkisi ele alınmıştır. 

 
“Türkiye’de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel 

Karşılaştırması” adlı makale, Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, Doç.Dr. H. Cenk Sözen ve 

Arş.Gör. Esra Kurt’un ortak çalışmasıdır. Bu makalenin amacı, bibliyometrik yöntemleri 

kullanarak, Türkiye’de örgüt kuramı araştırmalarının gelişimi üzerine bir izlenim edinmek 

ve dokümanlar yoluyla ilişkisel bağları tespit etmektir. Yrd.Doç.Dr.Ruhtan Yalçıner’in 

“Eleştirel Teori: Hiper/Epokhal Kriz, Eleştiri Ve Poiēsis” adlı makalesi, eleştirel teoriyi, 

eleştirel poiēsis üzerinden yorumlamakta, bu çerçevede, ilk olarak, epokhal ontolojik 

krizle irtibatı üzerinde durularak, eleştirel teorinin temelleri ve evrimi incelenmekte, 

ikinci olarak, eleştirel teorinin sonu ve sonrası meselesi tartışılmaktadır. 

 
Bu sayının son makalesi Öğr.Gör.Dr. Özlem Tuna ve Prof.Dr. Senem Besler tarafından 

hazırlanan   “Kurumsal   Sürdürülebilirlik   Anlayışı   Ve   Uygulamaları:   Örnek   Olay 



 

 

Çalışması” adlı makaledir. Bu çalışmada kurumsal sürdürülebilirliğin işletmeler için giderek daha önemli 

bir konu halime geldiği vurgulanarak, örnek bir işletmede yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 

Dergimizin son sayfalarında ise, Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 

düzenlenen Forumlardan altıncısı yer almaktadır. 23 Aralık 2014 tarihinde düzenlenmiş olan bu forum, 

“Güvencesizleşme ve Taşeronlaşma Bağlamında Artan İşçi Ölümleri” başlığını taşımaktadır. 

 
Bu sayımıza makaleleri ile destek veren yazarlarımıza ve danışma kurulu üyesi hocalarımıza teşekkürlerimi 

sunarken, dergimizin okuyuculara faydalı olmasını diliyorum. 

 
Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN 


