
 

EDİTÖRDEN 

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi, 

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çevrimiçi olarak yılda iki 

kez yayımlanan çok disiplinli ve disiplinlerarası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. 

UNIKA Toplum ve Bilim Dergisinin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarını 

konu alan akademik çalışmaları yayınlamaktır.  

Dergimizin dördüncü sayısında, Burcu EKİNCİ “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde 

Müze Gezilerinin Yeri ve Önemi” isimli makalesinde müzelerin eğitime katkısını 

değerlendirmiştir. Emine VARKAL “Kamu Görevlileri Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Temel 

İlkeler” başlıklı makalede kamu görevlileri disiplin hukukuna yön veren temel ilkeleri 

incelemiştir. Seda ERKUŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Bora BALUN “Yaşlı Bireylerin Kentsel Alan 

Deneyimlerine İlişkin Bir Alan Araştırması” başlıklı makalelerinde, yaşlı nüfusun kent 

içerisindeki olanaklara erişimi konusunda yürütülen nitel araştırmanın sonuçları paylaşılmıştır. 

Arş. Gör. Ece PARLAK ÜNLÜ ve Dr. Öğr. Üyesi Ferda KARADAĞ “Sürdürülebilir Kalkınma 

ve Sosyal Belediyecilik Kapsamında Batı Karadeniz Belediye Hizmetlerinin İncelenmesi” 

başlıklı makalelerinde, Batı Karadeniz bölgesindeki belediyelerin faaliyetleri sosyal 

belediyecilik kapsamında değerlendirilmiştir. Öğr. Gör. Dr. Hüsnü Akın ÖZCAN ve Dr. Öğr. 

Üyesi Mehmet Murat TUNÇBİLEK tarafından gerçekleştirilen “Demografik Özelliklerin 

Motivasyona Etkisi: Tekstil Sektörü Örneği” isimli çalışmada, çalışanların motivasyonları ile 

performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER “Sürdürülebilir 

Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Engelli Politikalarının Rolü: Belediyelerin Stratejik Planları 

Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasında tesadüfi yöntemle seçilen ve farklı ölçeklerdeki illeri 

temsil eden bazı belediyelerin stratejik planlarını engellilik politikaları açısından 

değerlendirmiştir.   

 

Dergimizin dördüncü sayısında danışma kurulu, yayın kurulu ve hakem kurulunda yer alarak 

bizlere destek veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmalarını bizlerle 

paylaşan bilim insanlarına da minnettarız. Bundan sonraki zamanlarda da bizlere vereceğiniz 

destek ile sosyal bilimler alanında daha güçlü adımlarla yol alacağımızın farkındayız. Bu 

nedenle sizleri yayın kurulumuz, danışma kurulumuz veya hakem kurullarımızda görmekten 

onur duyarız. Bilimsel bir platform haline gelmeye çalıştığımız bu yolda vereceğiniz her türlü 

destekten dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 

 


