EDİTÖRDEN
Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin değerli okuyucuları
Dergimizin 2021 yılı “Fütüvvet, Ahilik ve İktisadi Hayat” hayat başlıklı özel sayısından sonra,
aynı ay içinde yayınlandığımız Aralık sayısını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
2021 yılı içinde dergimizle çalışmalarını paylaşan tüm yazarlarımıza, sayı hakemlerimize de
katkılarından ötürü sonsuz teşekkürler. Bu sayımızda da iktisadi ve idari bilimler alanının farklı
bölümlerinden yazarların gönderdikleri çalışmaları, titiz bir hakemlik sürecinin sonucunda
yayınlama kararı almış bulunmaktayız.
Aralık sayımızın ilk makalesi olan ve Burçin Çalışkan Gök ile Ümit Bulut tarafından hazırlanan
“The Interest Rate Pass-Through Process in Turkey: Empirical Evidence From Linear And
Nonlinear Estimation Techniques” başlıklı çalışmada, yazarlar, 2011:01-2021:03 dönemine ait
aylık verileri kullanarak Türkiye’de faiz oranı geçişkenliği mekanizmasını incelenmektedirler.
Çalışma doğrusal olmama durumunu dikkate almakta ve hem doğrusal hem de doğrusal
olmayan zaman serisi yöntemleri kullanmaktadır. Sayımızın “The Role of the European
Ombudsman in Good Administration” başlıklı ikinci çalışmasında Demokaan Demirel, iyi
yönetimin içeriksel olarak birlikte uygulanmasında AB Ombudsmanının fonksiyonel rolünü
değerlendirmektir. Yazarımız çalışmasında AB Ombudsmanının vizyonu, misyonu, stratejileri ve
birlik kurumlarıyla aralarındaki ilişkileri analiz etmektedir. Sayımızın üçüncü çalışması,
“Türkiye’nin Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç Uygulamalarında Medyanın Rolü: TRT’nin
Uluslararası Kanalları Üzerine Bir Değerlendirme” başlığıyla yayınlamış olup, yazar Serkan
Güner bu çalışma kapsamında dış politika ve kamu diplomasisi uygulamalarında medya
unsurunun etkisini TRT örneği üzerinden incelemiştir. TRT Avaz, TRT World, TRT Arabi, TRT
Kürdi televizyon kanalları, yayın içerikleri, sosyal medya hesapları ile yaptıkları yayınların
Türkiye’nin Kamu Diplomasisine yönelik faydalarını değerlendirmiştir. Son sayımızın dördüncü
çalışması, Mustafa Erbir ve S. Kaan Altınkaynak tarafından hazırlanan ve “Muhasebe Meslek
Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Kayseri İli Örneği” başlığını taşıyan çalışmasıdır.
Bu çalışmamızda yazarlarımız, muhasebe meslek elemanlarının sergiledikleri örgütsel
vatandaşlık davranışını incelemektedirler. Beşinci çalışmamız, Bayram Güngör tarafından
dergimize gönderilen, Post-Sosyalist Ülkelerde Pro-Demokratik Dönüşüm ve Ekonomik
Kalkınma: Panel ARDL Yaklaşımı başlıklı çalışmamızdır. Bu çalışmada yazarımız, sosyalist rejim
tipini uygulayan Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası bağımsız olan 12 geçiş ülkesinde, 20052019 dönemi itibarıyla Demokrasi ile GSYİH ve Açıklık arasındaki ilişkiler tespit üzerine
çalışmıştır. Altıncı çalışmamız, bibliyometrik bir çalışma olup Şükran Pirhan ve Özgür Demirtaş
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tarafından hazırlanmıştır. “Türkiye’de Yayınlanan Stratejik Yönetim Konulu Makale ve Tezlerin
Bibliyometrik İncelemesi: 2000-2020 Dönemi” başlıklı çalışmada yazarlarımız, son yirmi yılda
stratejik yönetim alanında yapılan çalışmaların yayınlanma yılları, kapsamları, yayın türleri ve
sektörlerine göre analiz yapmışlardır. Bu sayımızın son çalışması olan ve Kübra Yıldır ile Yüksel
İltaş tarafından hazırlanan, “Bankacılık Sektöründe Karlılığı Belirleyen Faktörlerin Analizi:
Türkiye Örneği (2003-2019)” başlıklı çalışmada yazarlar, 2003: Q1-2019: Q4 dönemi için Türk
bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların finansal performanslarını etkileyen içsel
faktörlerin belirlemeyi amaçlamışlardır.
Dergimizin gerek alan editörlerinin titiz çalışmaları, gerekse mizanpaj ekibinin yoğun ve titiz
çabaları sonucunda yayıma hazır hale getirilmiştir. Bu sayımızda yapılan analizlerin, hem
okuyucuya faydalı olacağına, hem alanımıza katkı sağlayacağına hem de burada elde edilen
bulgular üzerine ileri çalışmalar yapılabileceğini umuyoruz.
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