Editörden,
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2013
yılı 1. sayısı ile siz değerli okuyucuların ilgisine sunulmuştur.
Dergimizin bu sayısında çok değerli bilim insanlarının katkılarıyla
hazırlanmış altı adet çalışma bulunmaktadır. Dergimizde yer alan
çalışmalardan ilki Alpaslan ATEŞ, Soner ESMER, Erkan ÇAKIR ve
Kenan BALCI tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yazarlar,
Karadeniz çevresinde yer alan belirli konteyner terminallerinin veri
zarflama analizi ile etkinlik analizini gerçekleştirmişlerdir.
Dergimizde yer alan bir diğer çalışma Mahmut DAVULCU tarafından
hazırlanmış olup, Bartın yöresindeki ahşap tekne yapımcılığını
incelemektedir. Bartın yöresindeki ahşap tekne yapımcılığına yönelik
tarihi ve kültürel olarak yapılan inceleme ve saha araştırmalarını
ortaya koyan bu çalışmada, ahşap tekne yapımcılığının önemi
vurgulanmıştır ve bu alanda çalışan ustaların sayısının arttırılması
gerektiği ifade edilmiştir. Dergimizin bu sayısındaki tek uluslararası
çalışma olan “Strategy Planning and Management for Logistics
Companies with BSC and GF-AHP” isimli çalışma Japonya Kobe
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan araştırmacılar
tarafından hazırlanmıştır. Ziyi GAO, Emrah BULUT, ShengTeng
HUANG ve Shigeru YOSHİDA tarafından gerçekleştirilen bu
çalışmada, dengeli sonuç kartı ve bulanık analitik hiyerarşi süreci
metotları kullanılarak lojistik şirketleri için finansal ve finansal
olmayan faktörler çerçevesinde uygun stratejiler ve performans
ölçümü yöntemleri incelenmiştir. Dergimizde yer alan bir diğer
çalışma ise Furkan ATAR, Volkan AYDOĞDU, Okan DURU ve
Emre ŞENOL tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada, karayolu
taşımacılığına alternatif olarak kullanılabilen kısa mesafe deniz
taşımacılığı ve kombine taşımacılık, emisyon, yakıt tüketimi, taşıma
maliyetleri ve taşıma süresi değişkenleri bazında karayolu taşımacılığı
ile karşılaştırılmıştır. Didem ÇAVUŞOĞLU ve Durmuş Ali DEVECİ
tarafından hazırlanan bir diğer çalışma, Türkiye’de intermodal
demiryolu taşımacılığının önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya
koyarak, çeşitli değerlendirmeler yapmaktadır. Dergimizde yer alan
son çalışma ise, Ali Yasin KAYA, Remzi FIŞKIN ve Selçuk NAS
tarafından hazırlanan ve Safety Science dergisinde 2006-2010 yılları
arasında yer alan yayınlarının içerik analizi ile incelendiği ve
değerlendirildiği bir akademik çalışmadır. Bu çalışma ile emniyet
bilimi ile ilgili çalışan akademisyen ve araştırmacılara katkı
sağlanması amaçlanmış ve emniyet kavramı hakkında en tartışmalı ve
güncel konular ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Görüldüğü üzere
denizcilik ve genel olarak da ulaştırmanın çok farklı alanlarını
kapsayan altı adet bilimsel çalışma, dergimizin bu sayısında değerli
okuyucuların ilgisine sunulmaktadır. Bu değerli çalışmaların ilgili
alanlarda çalışan akademisyenler başta olmak üzere, tüm denizcilik
camiası için faydalı olmasını dileriz. Dokuz Eylül Üniversitesi

Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin bu sayısına değerli çalışmalarıyla
katkıda bulunan bilim insanları başta olmak üzere, derginin yayın
hazırlama kurulunun değerli üyelerine, dergi çalışanlarına ve çok
değerli görüşleri ile dergimizdeki çalışmaların bilimsel kalitesini
arttıran sayı hakemlerimize şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.
Son olarak, dergimizin basımında gösterdikleri özverili ve titiz
çalışmalarından dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası’na da
teşekkürlerimizi sunarız.
Yrd. Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR
Editör
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