
 

EDİTÖRDEN 

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

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çevrim içi olarak yılda iki 

kez yayımlanan çok disiplinli ve disiplinler arası 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 ikinci sayısında Dr. İsmail Hakkı DİNÇAY “İŞKUR Tarafından Gerçekleştirilen 

İşbaşı Eğitim Programlarının İstihdama Katkıları” başlıklı makalesinde, son dönemde verilen 

istihdam teşvikleri ile birlikte gün geçtikçe sayıları artan ve İŞKUR kapsamında düzenlenen 

işbaşı eğitim programlarının etkinliği, programa katılanların başlangıçtaki beklentileri ve 

programın tamamlanma aşamasına geldiğinde bu beklentilerin ne derece karşılandığı 

incelemektedir. Doç. Dr. Yener ŞİŞMAN ve Cumhur HAVAN “Türk Silahlı Kuvvetlerinden 

İstifa Eden Astsubayların Örgütsel Bağlılığına Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan 

Araştırması” başlıklı makalelerinde TSK’den istifa eden Astsubayların, eski kurumlarında 

çalıştıkları süreçte örgütsel bağlılıklarının bulunup bulunmadığı, örgütsel bağlılıkları zayıflamış 

ise bunun sebeplerine incelemektedirler. Doç. Dr. Adem DAĞ ve Doç. Dr. Hakan DEMİRCİ 

“Koronavirüs (Covid-19) Aşısı Karşıtlığına Yönelik Nicel Bir Araştırma” başlıklı 

makalelerinde, Koronavirüs (COVID-19) aşısına karşı farklı parametrelerde ortaya çıkan aşı 

karşıtlığını incelemektedirler. Asst. Prof. Ayşe ÖZADA NAZIM “Zorbalık Kurbanı Olmanın 

Belirleyicisi Olarak Arkadaşlık İlişkilerinin Değerlendirmesi” başlıklı makalesinde arkadaşlık 

ilişkilerinin akran zorbalığının kurbanı olmaya ilişkin etkisini incelemektedir. Dr. Huriye İrem 

KALAYCI KIRLIOĞLU ve Doç. Dr. Mehmet KIRLIOĞLU “Öğrencilerin Gözünden Sosyal 

Hizmet Mesleği ve Eğitimi: Niteliksel Bir Çalışma” başlıklı makalelerinde, sosyal hizmet 

bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin sosyal hizmet mesleği ve eğitimine yönelik bakış 

açılarını incelemektedirler. Asil Cihat KOL ve Doç. Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN 

“Covid-19 Salgını Sırasında Sağlık İşletmelerinin İş Modelleri Nasıl Değişti?” başlıklı 

makalelerinde, Covid-19 salgınının sağlık işletmelerindeki iş modellerine yansımasını 

incelemektedirler. 

 

Dergimizin ikinci sayısında danışma kurulu, yayın kurulu, 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. 

 


