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SUNUŞ

Yükseköğretim kuruluşları ülkemizde toplumun kendisini yeniden üreterek geleceğin gereksinimlerine hazırlaması için önemli görevler ifa etmektedir. Kurumların planlanan amaçlar çerçevesinde performanslarının değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Yükseköğretim Kurulu
ve Rektörlüğümüz marifetiyle üniversitemizde de kalitenin artırılmasına yönelik çabalar ortaya konulmaktadır. Bu sayede geleceğin beklentilerini karşılama potansiyellerinin ne kadarının vücut bulduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla kurumların geçmişinin kayıtlı olması örgütlerdeki kişilerin
kurumun amaçlarını benimsemesi için de fayda sağlamaktadır.
Kurumların geçmişi ile ilgili hafızaları gelecekte yapabilecekleri ile ilgili
potansiyellerini ortaya koymak adına çok önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. Kurumsal hafıza, kurumların misyon ve vizyonlarını planladıkları
şekilde ortaya koyabilmeleri için yeni başlayanların adaptasyonunu hızlandırdığı gibi geçmişten günümüze örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için önceki çalışanların da daha fazla çalışmalarını sağlamaktadır. Kurumsallaşma
sayesinde stratejik planlarda bahsedilen hedeflerin kişilere bağlı olmaksızın
yerine getirilmesi sağlanmakta ve böylece bir bayrak yarışı gibi ülkemizin hak
ettiği yere bir an evvel kavuşması için gayret gösterilmesi mümkün hale gelmektedir. Yeni başlayanların kurumun hedefleri ile kendi hedeflerinin örtüştürmesi ile birlikte, geçmişten günümüze kurumun hedefleri için faaliyet yürütenlerin de örgüt iklimini sürekli öğrenen bir halde planlaması ve böylece
mümkün olan en az maliyetle hedeflerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak ülkemizin yükseköğretimin genel amaçlarına ulaşabilmesine gerekli nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik çabalarımızla katkı sunmaya devam etmekteyiz. Bu kapsamda
üniversitemizde en fazla öğrenciye sahip olan ve başarılarıyla göğsümüzü
kabartan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin takdire şayan çabalarının olduğunu gözlemlemekteyiz. Fakültemizdeki arkadaşlarımızın bu gayreti okuyacağınız bu çalışma gibi örnek teşkil edebilecek pek çok bilimsel araştırma-
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ya yol gösterecektir. Böylece diğer fakültelerin ve kurumların da kendilerine
stratejik hedefler belirleyebilmesi ve ortaya çıkardığı eserlerin görünürlüğünü artırması mümkün olacaktır.
Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımın başarılarının artarak devam
etmesini temenni ediyorum.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Niyazi CAN

ÖN SÖZ

Kurumlar, kamu hizmetlerinin planlandığı şekliyle yerine getirilmesi
için devletin sıcak yüzünü kişilerin hissedebildiği ve böylece daha fazla bağlılık gösterdikleri yapılar olarak faydalı faaliyet yürütebildikleri gibi yararlanıcıların beklentilerini karşılamayarak bağlılığı zayıflatabilecek şekilde zararlı
da olabilmektedir. Dolayısıyla kurumların yöneticilerinden en alt düzeydeki
çalışanlarına kadar amaçlarının ne olduğu ve kendi işlerini en iyi şekilde yaparak çevreye ve topluma faydalı olduklarını hissettirmeleri gerekmektedir.
“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.”
Kişiler, psikolojik bir savunma mekanizması olarak unutur ve böylece
büyük acılarını bastırmaya yönelik tavırlar takınabilirler. Ancak kurumlar
unuttuğunda her yeni durumda yeniden sistemi yapılandırmak zorunda kalırlar ve bu istikrarsız bir yönetim sergilemek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kurumsallaşma ve kurumsal hafızanın oluşturulması için önemli gayret
göstermeye ihtiyaç duymaktayız.
Çağımızda iletişim teknolojileri sayesinde her türlü bilgiye ulaşmak artık
çok kısa sürelerde gerçekleşebilmektedir. Ancak bilginin üretimi ve yönetimi
özellikle sosyal bilimler alanında devamlı değişen bir konjonktür olduğu için
her zamankinden daha güç hale gelmiştir. Araştırma olanakları gelişirken
sosyal bilimlerde araştırmalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece
kurumların üretmiş oldukları eserler üzerinden hafızalarını oluşturmaları ve
buna göre kendi performanslarını ölçme olanağı elde etmeleri gerekmektedir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak geçmişten günümüze ülkemizin ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün oluşması için önemli gayretlerde bulunduk. Bu sayede etkin bir yönetici okulu olarak gerek kamuda gerekse özel sektörde üst düzeylerde görev
yapan pek çok kişinin kendi yeteneklerinin farkına vararak ilerlemesine katkı
sağladık. Yaptığımız faaliyetlerle çıtayı daha üst kademelere taşıma çabası
içindeyiz. Devletlerde devamlılık ilkesi gereği kurumsallaşma çabası içinde
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kişilere bağlı olmadan kendi sürdürülebilirliğini sağlayan bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Derslerde anlattığımız kurumsallaşmış yapıların toplum
için daha fazla fayda sağlayacağı tezini de yaptıklarımızla destekleme gayreti
içindeyiz.
Buradan hareketle çalışma arkadaşlarımızın büyük emek ortaya koyarak
hazırladıkları eserlerin performans değerlendirme sistemi geliştirme çabamızda önemli bir mesafe kaydetmemizi sağlayacağı kanaatindeyim. Okuyacağınız bu çalışmanın örnek bir uygulama olarak diğer kamu kuruluşları ve
üniversitelerin de faydalanabileceği bir kaynak olacağını düşünmekteyim. Bu
çalışmada emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ederim.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte 1992 yılında
kurulmuş olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültenin
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret
ve Lojistik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyal Hizmet
alanlarında yedi bölümü bulunmaktadır. Lisans programlarında tüm
bölümler için isteğe bağlı bir akademik yıl İngilizce hazırlık programı
mevcuttur. Hazırlık programı haricinde müfredatlarda sunulan mesleki/akademik İngilizce dersleri ile öğrencilerin alanlarında dil yetkinliklerini artırmaları sağlanmaktadır. Öğrencilere yan dal ve çift ana dal
ile iki diploma ve Erasmus ve Farabi gibi programlarla da yurtiçinde
yaklaşık 40 üniversitede ve yurtdışında özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim alma olanakları sunulmaktadır. Fakültede ayrıca isteğe
bağlı staj uygulaması bulunmaktadır.
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Tablo 1. Fakülteye İlişkin Genel Bilgiler
Bölümler

İşletme (I. ve II. Öğretim)
İktisat (I. ve II. Öğretim)
Kamu Yönetimi (I. ve II. Öğretim)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sağlık Yönetimi (I. ve II. Öğretim)
Sosyal Hizmetler

Öğretim
Elemanı

19 Profesör
3 Doçent
19 Doktor Öğretim Üyesi
7 Öğretim Görevlisi
15 Araştırma Görevlisi

Öğrenci
Sayısı

4305 Lisans Öğrencisi

İdari Personel

18

1076 Lisansüstü Öğrenci

Öğrenci sayısı olarak KSÜ’nün en kalabalık nüfusuna sahip olan
Fakültede 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle aktif
4305 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 453’ü yabancı
uyrukludur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Fakültenin İşletme,
İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Sağlık Yönetimi bölümlerinde yürütülmekte olan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim
yüksek lisans ve doktora programlarında, ilgili programların farklı seviyelerinde olan aktif 1076 öğrenci bulunmaktadır. Böylelikle Fakülte
5000’in üzerinde öğrenci sayısıyla son derece dinamik ve renkli bir ortama sahip olmaktadır. Fakültenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin
akademik gelişimleri eğitim süreleri boyunca hem teorik hem de uygulamalı olarak desteklenirken, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanat
alanlarında zenginleşmesi de önemsenmekte, bu doğrultuda olanaklar
ve ortamlar öğrenci klüpleri, bölümler, anabilim dalları ve dekanlık
bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ve etkinliklerle sağlanmaktadır.

Ayfer ÇAKAR - Fadime KILIÇER
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Tablo 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Fakültemizde
Yürütülen Lisansüstü Programlar
Doktora

İşletme Doktora Programı
100/2000 Öncelikli Alan Doktora Programı (İşletme Anabilim Dalı
bünyesinde)
İktisat Doktora Programı
100/2000 Öncelikli Alan Doktora Programı (İktisat Anabilim Dalı
bünyesinde)
Kamu Yönetimi Doktora Programı

Yüksek
Lisans

İşletme Tezli Yüksek Lisans
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Sağlık İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Tezli Yüksek Lisans (II. Öğretim)
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans
Dış Ticaret ve Kambiyo Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (II. Öğretim)
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

30 yıla yaklaşan tecrübesi, yedi bölümü, lisansüstü programları,
öğrenci sayısı ve bilimsel üretkenliğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesinin öncü fakültelerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya gibi çeşitli ülkelerde
lisansüstü eğitim almış ve/veya akademisyen olarak çalışmış uluslararası tecrübeye sahip öğretim üyeleriyle oldukça güçlü ve dinamik
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bir akademik kadroya da sahiptir. Fakültede –görevlendirmeyle diğer
üniversitelerde lisansüstü eğitim almakta olan akademik personelin
haricinde- 2020 yılı itibariyle 19’u profesör, üçü doçent, 19’u doktor
öğretim üyesi, yedisi öğretim görevlisi ve 15’i araştırma görevlisi olmak üzere toplam 63 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Fakültede yedi bölüm ve onlarca anabilim dalı bulunması ve öğretim elemanı sayısının zengin ve çeşitlendirilmiş bir yapı arzetmesi, farklı bilim dallarından hem akademisyenlerin hem de lisansüstü
programlardaki öğrencilerin disiplinlerarası çalışma yapmalarına son
derece elverişli bir ortam sunmaktadır. Tüm bölümlerde öğretim üyeleri bir yandan lisans ve lisansüstü programlarda eğitim ve öğretim
hizmetlerini başarılı bir şekilde bir devam ettirirken diğer yandan akademik olarak yüksek düzeyde yayınlar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler, bildiriler, kitap ve kitap bölümleri ile
çeşitlenen çalışmalarıyla Fakülte, 2019 yılında akademik performans
göstergesi olan akademik teşvikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri
arasında Türkiye üçüncüsü olmuştur. Dolayısıyla Fakültenin bölümleri ve anabilim dalları, özel sektöre ve kamuya yüksek nitelikli insan
kaynağı yetiştirirken, aynı zamanda akademik dünyaya güncel araştırmalar ve incelemeler yoluyla önemli katkılarda bulunmaktadır.
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1. GİRİŞ

Günümüzde kurumlar için rekabetçi bir güç olarak görülen bilgiler
en alt basamak olan veri ile başlamakta ve bilgiye kadar gitmektedir.
Bilgiler kurumlar için sermaye ve işgücünden çok daha önemli stratejik bir kaynak olarak görülmektedir (Durna, 2005: 74 ). Bilgi kurumlar
için en temel hammaddedir ve -gelişen teknoloji sayesinde- çok yönlü
olarak yönetilebilir bir kaynaktır. Kurumlar nasıl para, insan, doğal
kaynaklar gibi kaynakları elde edebiliyorsa, bilgiyi de elde edebilir,
saklayabilir, koruyabilir, ihtiyaç durumunda tekrardan kullanabilir.
Bu sebeple, bilginin depolanması ve korunması, bunun da ötesinde
kullanımı kuruma birçok avantaj sağlamaktadır. Bir kurumun başarıyı
elde edebilmesi için, bilgiyi iyi bir şekilde yönetmesi ve bilgi yönetimine gereken önemi vermesi gerekmektedir.
Bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme ve kurumsal hafıza kavramlarıyla şekillenmektedir. Öğrenme kavramı deneyim ve yeterlilikle ilgili bir
eylemi ifade eder ve öğrenen bir kurum deneyimlediği her durumdan
bir sonuç çıkarma kabiliyetine sahiptir. Kurumsal hafıza ise yönetilen
bilginin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Stein ve Zwass (1995)
kurumsal hafızayı geçmişten gelen bilginin, mevcut faaliyetleri etkilediği, çeşitli kurumsal fayda düzeyleriyle sonuçlanan araçlar olarak
tanımlamaktadırlar. Bir başka tanımda kurumsal hafıza “ilerleyen zamanlarda kullanılmak için paylaşmaya, yönetmeye ve muhafaza etmeye değen; kurumla ilgili bütün aktif ve tarihi bilgiler olarak” ifade
edilmektedir (Mert, 2017:48).
Kurumsal hafıza çalışmalarının örgütlere birçok olumlu dönüşünün olduğu çeşitli yazarlarca dile getirilmektedir. Örneğin Alagöz ve
diğerleri (2014:1) kurumsal hafıza ile ileriye yönelik ihtiyaçların belirlenebileceğini, kurumsal hafıza ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların
karar almada hızı ve etkinliği artırdığını ve kaynakların en etkin şe-
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kilde kullanılmasını sağladığını, böylelikle kurumların stratejik karar
almada kullanabilecekleri karar destek sistemlerinin de ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Günel ve Tanrıverdi (2014:73) kurumsal hafıza
ile günü kurtarmaya yönelik çabalardan daha çok oturmuş ve sürekli öğrenen bir örgüt yapısının oluşturulabileceğini; Demir (2018:205)
kurumsal hafızaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin kültürler
arasındaki farklılıkların yönetilebilmesi için önemli bir kaynak teşkil
edeceğini; Özdemirci (2001:179) kurumlarda bilginin etkin biçimde
yönetilmesinin personelin kendi gelişimleri için de faydalar oluşturacağını; İmamoğlu ve diğerleri ise (2018:95) kurumsal hafıza ile ilgili
çalışmaların personelin performans artışına doğrudan ya da dolaylı
etkilerinin olabileceğini ifade etmektedir. Kurumların ve çalışanların
performanslarının ölçümü için kurumsal hafızanın da kullanıldığı
bilinmektedir. Kurumların geçmişe dönük ortaya koymuş oldukları
çalışmaların incelenmesi ve nicelik ve nitelik yönünden analizlerinin
yapılması, bir anlamda performans ölçümü olduğu gibi, bu tarz çalışmaların kurumun ilerleyen dönemlerde daha etkin performans göstermesine de zemin oluşturabileceği söylenebilir.
Konunun bir başka boyutunda kişiye kurumsal hafızanın geçişi
konusu vardır. Bunun için de, örgüt içinde gruplar ve kişiler arasında, devamlı olarak bilgi aktarımına ihtiyaç vardır (Mert, 2017: 8). Bilgi
aktarımı ise sadece rakamlar, kararlar vb. çerçevede teknik bir konu
olarak ele alınmamalıdır, bilgi aktarımında örneğin değerler de bulunmaktadır. İmamoğlu ve diğerlerinin de (2018: 95) belirttiği gibi, örgütlü yapılarda paylaşılan değerlerin artması ise, örgütte ortak duygular
ortaya çıkarılmasına önemli katkılarda bulunabilir. Bu durum da yine
hem çalışanın bireysel olarak hem de örgütün bir bütün olarak performansını etkileyecektir. Kısaca hafızanın geçişi, başka bir ifadeyle bilgi aktarımı bir yandan örgütün performansına katkı sunarken, diğer
yandan devamlılığını sağlamakta, ayrıca bu konudaki her eylem tekrar kurumsal hafızanın bir parçası olmaktadır. Bu döngü ise kurumun
sabit bir eksen etrafında dönmesine işaret etmemekte; aksine, başvuru kaynakları olarak görülen kurumsal hafıza unsurlarından örneğin
geçmişe ait bilgi, belge ve süreçlerden ya da kurumda oluşmuş tecrübelerden hareketle kurumsal gelecek planlarına yol göstermesiyle
geleceği de kapsayan dinamik bir hareketliliği ifade etmektedir.
Bu bilgilerden hareketle, bilgi yönetimi kapsamında da performans değerlendirme anlamında da kurumsal hafızaya yönelik çalış-
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maların kurumlar için oldukça değerli bir çaba olduğunu vurgulamak
gerekir. Kurumsal hafızanın yapı taşının bilgi olduğu bilinmektedir ve
içeriği incelendiğinde kurumsal hafızanın temelinde, bilgi sistemleri,
yönetim, ekonomi, sistem, karar verme ve iletişim, kurumsal strateji, kurumsal eserler vb. konularda faaliyetleri hakkında kuruma dair
bütün bilgilerin, kayıtların ve tecrübelerin olduğu görülmektedir (Özhan,2017:3). Bu doğrultuda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurumsal hafızasının önemli bir
boyutunu oluşturan akademik üretkenlik/bilime katkı perspektifinde
bir çalışma yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu kurumsal hafıza çalışmasında 2015-2020 yılları arasında Fakültede çalışmış veya halen çalışmakta
olan öğretim elemanlarının ilgili tarih aralığında yaptıkları akademik
çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada bir yandan öğretim elemanlarının
son beş yılda alanlarına yaptıkları akademik katkılar bireysel bazda
sunulurken, diğer yandan bölümlerin ve Fakülte genelinin akademik
çalışmalar bağlamında görünümünü ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.
Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülen çalışmaya öğretim elemanlarından gönüllü olanlar dâhil edilmiştir. İlgili öğretim
elemanlarının bahsedilen dönemdeki çalışmalarının analiz edilip bir
araya getirilerek sunulması yoluyla yapılan bu çalışmanın değerinin
yalnızca geriye dönük performansla ilgili bir incelemeyle sınırlı olarak
görülmemesi gerekir. Kurumdan ve kurum dışından akademisyenlerle disiplinlerarası çalışmalar yapmak ve akademi dışı çevrelerle işbirlikleri oluşturabilmek üzere taraflar arasında muhtemel ortak paydaları görülebilir kılmasıyla bu çalışmanın ileriye yönelik performansı
etkileyebilme değeri de oldukça yüksektir. Çünkü, araştırmaya katılan
her öğretim elemanını ayrı ayrı inceleyen bu çalışma, hem alan, hem
konular hem de yöntem itibariyle öğretim elemanının bilimsel (kuramsal ve uygulamalı) eğilimlerini bir bütün olarak görünür kılmaktadır.
Dolayısıyla, çalışmanın kurumsal hafıza literatürüne katkı sunmakla
birlikte, akademik ve akademi dışı çevrelere hem kısmi bir kurumssal
hafıza çalışması örneği olarak, hem de içerik olarak kaynak teşkil edebileceği düşünülmektedir.

2. YAZIN TARAMASI
Yapılan literatür taramasında kurumsal hafıza ile ilgili ulusal yazında az sayıda çalışmayla karşılaşılmaktadır. Bu tespit İmamoğlu ve
diğerleri (2018:95) tarafından da ifade edilmektedir. Literatürde karşılaşılan çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.
Özdemirci (2001:179) kurumsal bilgi yönetiminde belge üretimini
inceleyen bir araştırma yürütmüştür. Çalışmada kurumlarda üretilen
bilginin doğru şekilde sunulmasının o bilginin kullanılmasına önemli
katkılar ortaya çıkarabildiği gösterilmektedir. Bu çalışma da fakültede
üretilen yayınların akademik bağlamda daha fazla görünür olmasına
ve dolayısıyla kullanımının artmasına katkı sağlayabilecektir. Karatop
ve diğerleri (2017:19) üniversiteler bağlamında ve iş analizi kapsamında kalite yönetimini ele aldıkları çalışmalarında kurumsal olarak yapılan çalışmaların arşivlenmesinin ileriye yönelik sistem ve süreçlere
önemli katkılarının olabileceğini göstermektedir. Özhan (2017:1) ise
kurumsal hafıza bağlamında sistemin önemini vurguladığı çalışmasında bilgi yönetiminin kurumların sürdürülebilirliği için önemli avantajlar ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. Ayrıca ilgili çalışmada bilginin korunmasına yönelik bir takım önerilerde de bulunulmaktadır.
Bilginin ortaya çıkartılması kadar korunması da örgütler için oldukça
önemli bir konudur. Günel ve Tanrıverdi (2014:73) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan hizmet içi eğitimlerde ortaya çıkarılan entelektüel sermayenin kurumsal hafıza bağlamında kullanılmadığı için
kaybolduğuna dikkat çekmektedir. Gökkurt ve Demirtel de (2014:226)
kurumsal hafızayı sosyal medya kullanımı bağlamında ele aldığı çalışmada arşivleme olmadığında bilginin ortadan kalkabildiğine veya
kaybolabildiğine dikkat çekilmektedir. Çalışmalarda, kurumların sonraki dönemler için faaliyetlerini daha doğru planlayabilmesi için bilginin korunması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi gerekliliğine
vurgu yapılmaktadır.
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Literatürde kurumsal hafıza konusunun çalışan tatmini ve hizmet
performansı gibi konularla ilişkilendirildiği çalışmalarla da karşılaşılmıştır. Örneğin Demir (2018:205) öğretmenler bağlamında entelektüel
sermaye ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında kurumsal hafızanın güçlendirilmesiyle çalışanların iş tatmininin artırılabileceğini ifade etmektedir. İmamoğlu ve diğerleri ise (2018:95) kurumsal hafızanın oluşması için yürütülecek çalışmaların hizmet performansına olumlu etkiler yapabildiğini ortaya koymaktadır.
Literatürde, kurumsal hafızanın dijital dönüşüm/endüstri 4.0 uygulamalarındaki rolü de incelenmiştir Örneğin, Yoşumaz (2018:1) çalışmasında dijitalleşme ve bu kapsamda kurumların önceki öğrenmelerinden getirecekleri deneyimlerin sürece katkı sunabileceğini ifade
etmiştir. Bu perspektifte değerlendirilebilecek bir başka çalışma kamu
kurumları bağlamında yapılan bir araştırmadır. Metin (2019: 327) intranetten web tabanı uygulamalarına geçiş konusunda TÜİK’in başarı
hikâyesini incelemiştir. Söz konusu çalışma incelendiğinde örgütteki
kurumsal hafıza kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların, ileriye yönelik karar ve uygulamalarda kolaylık sağlayabildiği görülmektedir. Alagöz ve diğerlerinin (2014:1) bilgi sistemleri bağlamında kurumsal zekânın veri madenciliğindeki kullanımını muhasebe alanında
incelediği araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde ise, günümüzde veri madenciliğine büyük bir ihtiyaç olduğu ve bunun sağlanması
için ise kurumsal hafızanın güçlendirilmesi gerektiği görülmektedir.
Sonuç olarak Türkçe literatür incelendiğinde kurumsal hafıza ile
ilgili çok fazla araştırma ve inceleme ile karşılaşılmadığını belirtmek
gerekir. Ancak, konuyla ilgili kavramsal çerçevede kullanılabilecek
pek çok erişilebilir bilgi de mevcuttur. Literatürdeki araştırma ve incelemeler ile kurumsal hafızayla ilgili erişilebilir diğer kaynaklar değerlendirildiğinde, geleceğin gereksinimlerini karşılayabilmek adına
örgütlü yapıların kendilerini yeni sistem ve süreçlere hazırlamaları
gerektiği, bunun için de kurumda oluşan tecrübenin yani kurumsal
hafızanın gözardı edilmemesi bilakis kullanılması zorunluluğu sonuçlarına ulaşılmaktadır. Mevcut çalışma bir yandan sınırlı olduğu görülen kurumsal hafıza literatürüne kısmen katkı sunarken, diğer yandan,
Fakültenin geleceğe yönelik planlamalarına bir zemin oluşturabilme
potansiyeline sahiptir.

3. KURUMSAL HAFIZA VE
FAKÜLTEDEN ÖRNEK UYGULAMALAR

Hafıza kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından “Yaşanılanları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde
saklama gücü” olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal hafıza ise kurumun geçmişine dair depolamış olduğu ve gerektiğinde kullanmak
üzere oluşturduğu birikimi ifade etmektedir (İmamoğlu ve diğerleri,
2018:95). Bu sayede içsel bir hafıza ortaya çıkmakta ve bunun kurum
kültürüne olumlu etkileri bulunmaktadır. Kurumsal hafıza başka bir
tanımda, var olan kurumsal davranışlar üzerinde, unutulmayan geçmişin tesirini analiz etmek ve açıklamak amacıyla; kurumların sistem
teorisi analizleri için gerekli bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir
(Mert, 2017:59). Özhan ise (2017:1) kuruluşun algı ve deneyimlerinin
bir bilgisayarda olduğu gibi gerektiğinde yeniden kullanılmak üzere
geri getirilebilmesine olanak sağlayan sistemin kurumsal hafıza olarak
adlandırılabileceğini belirtmektedir.
Kurumsal hafıza kurum içine ve dışına yönelik daha kaliteli hizmetler üretmek ve kullanıcıların ve çalışanların memnuniyet düzeylerini yükselterek gerektiğinde kullanılmak üzere bilginin doğru şekilde
yönetilmesini sağlamaktadır (Özdemirci, 2001:179). Kurumsal hafıza,
mevcut karar verme için faydalanılan depolanmış bilgiye işaret etmektedir. Lai ve diğerlerine (2011) göre kurumsal hafıza, örgütsel öğrenmeye destekte bulunan bir bilgi yönetimi aracıdır (Şekil 1) ve örgütsel
öğrenme aşamalarında ve bilgi yönetimi süreçlerinde oldukça önemli
bir yeri bulunmaktadır (Mert, 2017:47). Kurumsal hafızaya, kurumlarda, profesyonel gruplarda, akademik çalışma ve beraberliklerde ve
bütün kültürlerin uzantılarında rastlanabilir. Kurumsal hafıza, tüm bu
yapıların geleceğini şekillendirmede olduğu gibi, bu yapıların temelle-
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akademik çalışma ve beraberliklerde ve bütün kültürlerin uzantılarında
rastlanabilir. Kurumsal hafıza, tüm bu yapıların geleceğini şekillendirmede olduğu gibi, bu
yapıların temellerinin ya da çalışma tarzının korunmasında da önemli bir yere sahiptir (Mert,
rinin ya da çalışma tarzının korunmasında da önemli bir yere sahiptir
2017:8).
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tamamlanmasına yönelik bilgi birikiminin kurumsal hafıza ile destekamaçlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi de örgütsel karar ve uygulamalarda daha etkili

lendiğinde ileriye yönelik karar almanın daha kolay hale geleceği görülmektedir (Karatop ve diğerleri, 2017:19). Kurumsal hafıza ve bilgi
yönetiminin ve buradan elde edilecek faydaların kurumda öğrenmeye
açıklık, örgütiçi ve dışı iletişim, örgüt kültürü ve iklimi gibi konularla da birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Örgütün öğrenmeye
açık ve iletişim yollarının istenilen düzeylerde tasarlanmış olması ve
bunun karşılığında bireyler tarafından özümsenmiş şekilde örgütün
amaçlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi de örgütsel karar ve uygulamalarda daha etkili sonuçların alınmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla örgütlerin gelecek yönelimliliğinde başarıya ulaşabilmeleri için,
kurumsal hafızadan önce elverişli bir kurum kültürüne sahip olmaları
ve işlemleri standartlaştırmada kullanılacak kurumsallaşma hamlelerini gerçekleştirmiş olmaları da gerekmektedir. Kurumsal hafıza ayrıca örgüt ikliminin bir sonucu olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Yoşumaz’ın da (2018:1) ifade ettiği üzere kurumsal hafıza işlem
kayıtlarının tutulmasından çok daha fazlası anlamına gelen bir kavramdır ve kavramın temelinde de bilgi sistemleri, yönetim, ekonomi,
sistem, karar verme ve iletişim, kurumsal strateji, kurumsal eserler,
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üretim vb. teorileri ve faaliyetleri hakkında kuruma dair bütün bilgilerin ve kayıtların olduğu görülmektedir (Özhan, 2017:1-3). İlerleyen kısımlarda çeşitli alt başlıklarda bu konulara değinilmekte ve Fakültenin
ilgili çalışmalarına örnekler verilmektedir.

3.1. Bilgi Sistemleri
Belge yönetimi bağlamında 1934 yılına dayanan gelişmeler olsa
da bilgi yönetimi özellikle bilgi toplumuna geçiş sonrasında hız kazanmıştır (Özdemirci, 2001:179). Bilgi, kamu kurumlarında stratejik
bir kaynak olarak, kurumun inovasyon yaratma potansiyelini arttırmasına yardımcı olan faktördür. Bilgi yönetimi ise, bilginin verimli bir
şekilde teknolojik süreçlere uygulanmasının bir modele dönüşmesini
ve kurum hedeflerine ulaşabilmesi için gereken hareket planını içerir
(Güçlü ve Sotirofski, 2006:351).
Kamu kurumlarında bilgi yönetim sistemlerinin kullanımının artması ile Fakülte de süreç içerisinde bu yöndeki uygulamalarını çeşitlendirme yolunda gitmiştir. Özellikle internet kullanımı ve öğrenci işleri otomasyonu ile başlayan dijitalleşme süreci, e-posta ve Elektronik
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile devam etmiştir. Bu sayede kurumla
ilgili yazışmalar, kurum içinden ve dışından gelen bilgilendirmeler vb.
açılardan etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmuş, aynı zamanda kurumda kâğıt kullanımı da en aza indirilmiştir. EBYS ile istenildiği an kullanıcısına açık bir arşiv de doğal olarak ortaya çıkmaktadır.
KSÜ’de uzaktan eğitim sistemi de (UZEM) mevcuttur ve bu sistem
bir yandan sürekli geliştirilmekte, diğer yandan mobil uygulamalar
gibi çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde de desteklenmektedir.
Fakültede UZEM sistemi Covid-19 pandemisi öncesinde kısmen kullanılmakta iken, pandemi sürecinde eğitim-öğretimin uzaktan yapılması kararıyla tüm lisans ve lisansüstü programlarında aktif olarak
kullanılmaktadır. Metin (2019:327) dijital ortamlarda bireylerin bir
araya getirilmesinin etkileşimde bulunmaları için daha etkili sonuçlar
ortaya koyabileceğini ifade etmektedir. Fakültede de Mendeley dijital
platformu üzerinde, öğretim elemanlarının ve lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği -dışarıdan da araştırmacılara açık olan- bir
araştırma grubu kurulmuştur.
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3.2. Yönetim
Örgütlü yapılarda arzu edilen bir örgütsel iklimin sağlanabilmesi
için örgütün üyelerinin aynı duyguları paylaşması gerektiği gibi (İmamoğlu ve diğerleri, 2018:95), bu kurumlarda bir işin başarıya ulaşabilmesi için tepe yönetiminin ilgi ve desteğinin de olması gereklidir.
Özdemirci’nin de (2001:179) belirttiği gibi desteklenen işlerde başarı
oranlarının yükseldiği gözlenmektedir. Fakülte yönetimi huzurlu ve
verimli bir çalışma ortamı için çabaladığı gibi, öğretim elemanlarının
uzmanlık alanlarına uygun şekilde kendilerini ilgilendirecek konularla ilgili bilgilendirilmelerini de sağlamakta, KSÜ kalite yönetim sistemi
üzerinden bölümlerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bütün olanakların da kullanılması için çalışmaktadır. Ayrıca fakülte yönetimi öğretim elemanlarının ve idari personelin kişisel gelişimlerini ve örgütsel
bağlılıklarını artırmaya yönelik pek çok uygulama da yapmaktadır.
Öte yandan Fakültede anabilim dalları, bölümler ve dekanlık düzeylerinde öğretim elemanlarının bilgi üretme ve bilgiye ulaşma açısından ihtiyaçları göz önünde bulundurulmakta, karar ve uygulamalarda hem yönetimin hem çalışanların ortak paydalarda buluşmasına
olanak sağlayacak formel ve informel mekanizmalar işletilmektedir.
Bahsedilen hususlar Fakülte ve öğrenciler arasında çift yönlü bilgi akışı açısından da geçerlidir. Bilgi yönetimi ve kurumsal hafızayla bağlantılı olarak yönetim, fakültedeki akademik ve idari çalışmaların, sosyal
etkinlik vb. konuların dokümante edilip arşivlenmesini, ilerideki karar
ve uygulamalar için birikimli bir bilginin edilmesini de önemsemektedir. Bu çalışma da bu atfedilen önemin sonucu ortaya çıkmış, yönetim
öncü rol üstlenerek kurum çalışanlarınca üretilen bilimsel bilginin kurumun hafızasının parçası olması adına çalışmayı desteklemiştir.

3.3. Sistem
KSÜ İİBF 2547 Sayılı Kanun kapsamında örgütlenmesini tamamlamıştır. Bu örgütlenme ekosistem anlayışıyla varlığını sürdürmekte,
hem üniversitenin alt sistemleri hem de Fakültenin alt sistemleri arasında –ve sistem unsurları arasında- güçlü bir iletişim ve etkileşim bulunmaktadır. Tüm üst ve alt sistemler yalnızca kendi içinde işlerliğe
sahip değil, aynı zamanda dış dünyaya açık, onunla da etkileşim içinde olan bir sistemdir. Fakültedeki sistem yapılandırılmasında yönetim
döngüsü kullanılmaktadır. Planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim
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ve değerlendirme ekseninde, sistem unsurları arasında koordinasyon
sağlanarak bir yandan çalışanlarla ilgili ya da çalışanların dâhil edildiği plan ve projeler yapılandırılmakta, diğer yandan öğrencilerin daha
etkin bir eğitim-öğretim sürecinden geçmesi için sistem kendisini sürekli yenilemekte, ekosistem anlayışıyla da fakülte dışı birimlerle örn.
iş dünyası, yerel yönetimler vb.- etkileşim ve ortak çalışmalar sonucunda yeni olanaklar hayata geçirilmektedir. Bunlar gerçekleştirilirken teknolojinin sunduğu olanaklardan da Metin’in (2019: 327) belirttiği şekliyle faydalanmaya odaklanılmaktadır.
Ayrıca, Gökkurt ve Demirtel’in (2014:226) vurguladığı iş etüdü
ile ilgili çalışmalar kurgulanan sistemi güçlendirmek adına Fakülte
genelinde devam etmekte, daha etkin performansın elde edilmesine
yönelik Fakülte öğretim elemanlarından Eren ve Özyaşar’ın (2020:17)
yapmış olduğu gibi çeşitli araştırmalar da yine kurum bünyesinde sürdürülmektedir.
Fakültede gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili faaliyet değerlendirme
süreçleri de kurgulanmıştır. Bu kapsamda faaliyetlerden öğrencilerin
memnun kalma düzeylerinin ölçümüne yönelik olarak ilgili etkinlik
bazında aktive edilen karekodlar kullanılmaktadır.

Şekil 2. Örnek Karekod uygulaması

Ayrıca derslerle ilgili her akademik yıl sonunda öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçümü sağlanmaktadır. Burada edinilen sonuçlar öğretim elemanlarıyla paylaşılarak, bireysel olarak ve anabilim dalı
ve bölümler bazında eğitim-öğretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan düzenlemeler için bir bilgi girdisi de edinilmektedir. Akademik ve idari
personele bilgi aktarımını sağlayacak mekanizmalar kurulduğu gibi,
öğrencilere ilgili bilgilendirmeleri yapmak üzere akademik danışman-
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lar da bulunmaktadır ve akademik danışmanlık mekanizması Fakülte
genelinde aktif ve güçlü bir şekilde çalışmaktadır. Danışmanlar yalnızca ders seçme gibi öğrenci işleri konusunda destek sunmanın ötesinde,
öğrencilerin kariyer planlamalarında da onlara rehberlik etmektedir.
Sonuç olarak KSÜ İİBF sistemi öğrenci merkezli olarak kurgulanmakta, akademik ve idari personel ile bu sistem güçlendirilmekte
–aynı zamanda sistem de akademik ve idari personelin güçlendirilmesine katkı sağlamakta-, üniversite genelindeki sistemlerle etkileşim
içerisinde ve dış dünyayla entegre olarak da ekosistemleşmektedir.

3.4. Karar Verme ve İletişim
Yönetişim anlayışı içinde kararlara katılımın üst düzeyde sağlandığı bir yapı içinde yönetilen Fakültede çalışanların kendilerini ilgilendiren tüm hususlarla ilgili bilgilendirilmesi ve kararlara katılımı
sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Fakülte genelinde, bölüm başkanlıkları düzeyinde ve anabilim dallarında hem düzenli hem de durumsal
nedenlerle ihtiyaca yönelik toplantılar yapılmaktadır. Hem eğitim-öğretimle ilgili hem de diğer konularda kurulan Fakülte genelindeki komisyonlar ile bölümlerin ve öğretim elemanlarının karar ve çalışmalara katılımı da sağlanmaktadır. Fakültede Genel Akademik Kurullar
düzenli olarak yapılmakta, dönem içi gelişmeler, yenilikler, ihtiyaçlar
vb. konular Fakülte çalışanlarıyla birlikte değerlendirilmektedir. İmamoğlu ve diğerlerinin (2018: 95) de ifade ettiği şekliyle kurumsal hafızanın oluşması için kurumdaki bireylerin geçmiş deneyimlerinden
de faydalanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tecrübe paylaşımına
üst düzeyde önem atfedilmekte, çalışanların deneyimlerini aktarmak
suretiyle kararlarda yeni perspektifler açmaları teşvik edilmektedir.
Bilgi paylaşımıyla ilgili olarak, İmamoğlu ve diğerlerinin de
(2018:95) vurguladığı bilginin örgüte yayılması hususunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılmaktadır. Dijital dönüşüm çağında
da kamu hizmetlerinin kapsamı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı bir zorunluluk haline getirmektedir (Alagöz ve diğerleri, 2014:1).
Bu doğrultuda Fakültede yalnızca EBYS sistemi ve/veya e-posta kullanılmamakta, bölümler bazında kurulan dijital platformlarda kurulmuş
gruplar yoluyla çift yönlü iletişim hayata geçirilmekte, bu gruplarda
kararlar öncesinde bilgilendirme ve fikir alışverişleri yapılmaktadır.
SMS sistemi ile de ihtiyaca göre anlık bilgilendirmeler gerçekleştiril-
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mektedir. Bu durum yalnızca öğretim elemanları ile yönetim arasında
geçerli değildir. Benzer mekanizmalar Fakülte ve öğrenciler açısından
da işletilmektedir. Sonuç olarak kurum içinde üstten asta, asttan da
üste doğru, aynı zamanda birimler içinde ve arasında etkin bir iletişim
sistemi kurgulanmıştır. Demir’in de (2018:205) belirtmiş olduğu entelektüel sermaye birikiminin ortaya çıkarılması ile motivasyonun üst
düzeylerde tutulması yönünde bir ortam oluşturulması için çalışmalar
devam etmektedir ve bu çalışmaları kuşkusuz kararlara katılım mekanizmasının işlerliği ve etkin ve zamanında iletişim etkilemektedir.

3.5. Kurumsal Strateji
KSÜ İİBF stratejik planlarını düzenli biçimde yapmaktadır. Bu
planlarda kurumun ulaşmak istediği konum sürekli olarak gözden geçirilmekte, bir yandan önceki planlarda eksik kalan noktalar üzerinde
çalışılmakta, diğer yandan kurum içindeki yeni ihtiyaçlara ve dış dünyadaki gelişmelere göre kurumsal stratejiler, plan ve eylemler üzerinde
aktif bir şekilde yoğunlaşılmaktadır. Planların başarılı olabilmesi için
kurumda çalışanların genel olarak kurumsal stratejiyle ilgili, özelde de
plan ve planda yer alan amaç, hedefler ve kurgulanan yöntemlerle ilgili, bilgilendirilmesi gerekliliği ortadadır. Bu doğrutluda stratejik planların hem oluşturulma aşamasında çalışan katılımı sağlanmakta, hem
de hazırlandıktan sonra planlar çalışanlara ulaştırılmaktadır.
Fakültenin kurumsal stratejisinin önemli bir boyutunu “öğrenen
örgüt” olmak oluşturmaktadır. Bu sebeple Fakültedeki eğitim ve öğretim hizmetlerinde, bilimsel üretimde, idari çalışmalarda ve sosyal
etkinlikler gibi diğer her türlü faaliyetlerde sürekli bir değerlendirme
mekanizması işlemekte, buradan elde edilen bilgilerin yeniden örgütsel süreçlere kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Fakültenin ayrıca akreditasyon sürecine girerek bu konudaki çalışmaları tamamlama hedefini de burada belirtmek gerekir. ISO 23081
ve ISO 15489 gibi sertifikalar edinmek, Avrupa Birliği uyum süreci
içinde akreditasyon planında yer almaktadır. Fakülte, henüz kaynakları itibariyle akreditasyon çalışmalarını ertelese de, bu yolda mevcut
kaynaklarıyla yapabileceği iyileştirmeler ve yenilikler konusunda aktif
olarak çaba sarfetmektedir.
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3.6. Kurumsal Eserler
KSÜ İİBF kurumsal eserler ve kurum çalışanlarınca ortaya konulan eserler konusuna üst düzeyde önem vermektedir. Fakültemiz öğretim elemanları, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla, kitaplar, makaleler, bildiriler gibi çeşitlenmiş yayınlarıyla son derece üretken olarak
bir yandan alanlarındaki bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmakta,
diğer yandan sadece akademik camianın değil alanlarındaki aktörlerin, karar alıcı ve uygulayıcıların kullanabilecekleri eserler de ortaya
koymaktadır. Fakülte girişinde öğretim elemanlarının yapmış olduğu yayınlardan birer örnek sürekli güncellenerek sergilenmektedir.
Benzer şekilde Kariyer Günleri gibi dönemsel etkinliklerde de Fakülte
olarak özel bir stand açılmakta, kurum bünyesinde üretilmiş bilimsel
çalışmalar tanıtılmaktadır. Öğretim elemanlarının söz konusu çalışmaları, kendilerince onaylandığı takdirde Fakültenin (web) ana sayfasında, bölüm sayfalarında ve Fakültenin sosyal medya hesaplarında
da tanıtılmakta, duyurulmaktadır.
Fakülte bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi de
bulunmaktadır. 2011 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki sayı
(Haziran ve Aralık) olarak yayınlanan bu dergi, iktisadi ve idari bilimlere ait bilim dalları ve ilgili sosyal bilim alanlarına ilişkin Türkçe veya
İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin
yer aldığı, elektronik olarak yayınlanan, ücretsiz hakemli bir dergidir
(e-ISSN: 2536-4464). Dergi için TR DİZİN başvurusu yapılmıştır ve bu
çalışmanın kaleme alındığı tarih itibariyle izlenme döneminin sonuna
gelinmiştir. Derginin 2021 yılı itibariyle TR DİZİN’de yer alan dergi
statüsünü alması ümit edilmektedir. Kurumsal bir eser olarak görülebilecek İİBF dergisi açık erişim politikasını izlemektedir ve derginin
yayın hayatına başladığı tarihten bu yana tüm sayılarını kapsayacak
şekilde arşivine Dergipark üzerinden ulaşılabilmektedir.
Son olarak, Fakülte genelinde hem öğretim elemanlarının bireysel
bilimsel araştırma projelerine, hem de lisansüstü düzeydeki öğrencilerin tez çalışmalarına yönelik destek mekanizmalarının etkin biçimde
kullanılması için gerekli kolaylıkların sağlandığını belirtmek gerekir.
KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi üniversite genelinde aktif bir
şekilde çalışmakta, Fakülte öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler
buradaki desteklerden faydalanabilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde eserlerine ilişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda
gerekli izinlere dair öğretim elemanlarına destekler de sunulmaktadır.
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Öğretim elemanlarının 2019 yılındaki bilimsel çalışmaları neticesinde,
akademisyenlerin akademik performans göstergesi olan akademik
teşvikte Fakültenin Türkiye genelindeki İİBF’ler arasında ilk üçte yer
aldığını belirtmek gerekir. Fakültede öğretim elemanlarının bu yüksek
üretkenliklerinin sürdürülebilir olması için çalışma ortamından desteklere erişime kadar geniş bir perspektifte çalışmalara devam edilmektedir.
Son olarak, bu çalışmanın Fakültenin kurumsal eserleri arasına
girecek olması da önemli ve anlamlıdır. Çalışmanın bundan sonraki
bölümlerinde öğretim elemanlarınca ortaya konulmuş eserler incelenmektedir.

4. KSÜ İİBF ÖĞRETİM ELEMANLARININ 2015-2020
YILLARI ARASINDAKİ YAYINLARININ İNCELENMESİ

Bu bölümde 2015-2020 yılları arasında Fakültede çalışmış veya
halen çalışmakta olan öğretim elemanlarının ilgili tarih aralığında
yaptıkları akademik çalışmalar içerik itibariyle incelenmiştir. Bu incelemeyle, hem kurumun kurumsal hafızası için bir eser oluşturmak,
hem geçmişte yapılan çalışmaların sunulması, hem de gelecekte yapılabilecek ortak çalışmalar için bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır.
Çalışmada bir yandan öğretim elemanlarının son beş yılda alanlarına
yaptıkları akademik katkılar bireysel bazda sunulurken, diğer yandan
bölümlerin ve Fakülte genelinin akademik çalışmalar bağlamında görünümünü ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, araştırmaya katılan her öğretim elemanını ayrı ayrı inceleyen bu çalışma, hem
alan, hem konular hem de yöntem itibariyle öğretim elemanının bilimsel (kuramsal ve uygulamalı) eğilimlerini bir bütün olarak görünür kılmış, tüm analizlerin ardından çalışmadan elde edilen bulgu ve bilgiler
değerlendirilerek –araştırma katılımcılarıyla sınırlı olmak üzere genel
görünüme ulaşılmıştır.

4.1. Veri Toplama Süreci ve Analizler
Bu araştırmada verilerin toplanması için doküman inceleme metodu kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılmak istenilen olgu ve
olgular hakkında bilgileri barındıran yazılı materyallerin analizini içerir. Nitel araştırmalarda doküman incelemesi yalnızca bir veri toplama
yöntemi olabileceği gibi başka veri toplama yöntemleri ile beraber de
kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:187). Çalışma kapsamında öncelikle kurumsal hafıza ile ilgili bir yayının ortaya çıkarılmasına dair
detaylı bir plan içeren proje önerisi fakültedeki tüm öğretim elemanlarıyla elektronik ortamda paylaşılmıştır. Bu aşamada çalışmanın şekillendirilmesiyle ilgili bütün önerilere açık olunduğu belirtilmiştir,
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geri bildirimler neticesinde çalışmanın formatına ve kapsamına nihai
şekli verilmiştir. Yine bu aşamada gelen görüşler doğrultusunda çalışma içerisinde yer almak hususunda öğretim elemanlarına tercih hakkı
tanınması kararlaştırılmıştır. Sonraki basamakta tüm öğretim elemanlarından ilgili tarih aralığında olmak kaydıyla analiz edilmek üzere
çalışmalarını, çalışmaların özet kısımlarını, künyelerini göndermeleri
talep edilmiş; bu talebe mevcut öğretim elemanının yaklaşık üçte biri
(19 öğretim elemanı) toplamda 628 çalışmayla yanıt vermiştir.
Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülen çalışmada, öğretim elemanlarınca sunulan içerikler verileştirilmiş; bu aşamada temizleme, normalleştirme, dönüştürme vb. işlemler yapılmıştır. Katılımcıların çalışma başlıkları ayrı bir dosyaya çıkartılarak, bu başlıklar
nitel bir analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz ile
başlıklarla sınırlı olmak üzere katılımcıların çalışmalarına dair kelime
bulutları oluşturulmuştur. Söz konusu analiz katılımcı bazında yapıldığı gibi, Fakülte bölümlerinden katılımcıların tamamının başlıklarının bir araya getirilmesi suretiyle bölümler bazında da yapılmıştır.
Bulguların aktarılması aşamasında, katılımcının ilgili yayınlarına değinilmiştir. Burada çalışma özetleri doğrudan sunulmamış, çalışmalar
içerik olarak kısa şekilde yeniden değerlendirilmiştir. Bu kısmın yazımına katılımcıların araştırmaya katılım hususunda yaptığı olumlu
geridönüşlerde çalışmalarına dair sundukları öz bilgiler de rehberlik
etmiştir. Dolayısıyla, katılımcıların kendileriyle ilgili olan analizde değerlendirilmek üzere gönderdikleri bilgiler nedeniyle, ilgili kısımlarda
zaman zaman çalışmalarla ilgili detaylar ve/veya öğretim elemanına
dair ilave bilgiler de paylaşılmıştır. Gönderilen eser listeleri arasında
oldukça nadir de olsa 2015 yılı öncesinden birkaç çalışma bulunmaktadır. Ayrıca yine nadir de olsa bazı katılımcılar ilgili tarihlerdeki bazı
çalışmaları için içerik değil, çalışmanın künyesini/başlığını vermekle
yetinmiştir. Bu hususlarda da yine ilgili öğretim elemanının yayınlarının analize alınmasıyla ilgili bu tercihine müdahale edilmemiştir. Yöntem itibariyle araştırma kısıtlarına çalışma sonunda değinilmiştir.

4.2. Bölümlere Göre Araştırmalar
4.2.1. İşletme bölümündeki araştırmalar
Fakültenin en köklü bölümlerinden olan İşletme Bölümünden çalışmaya gönüllü olarak katılan öğretim elemanlarının yayınları ince-
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lendiğinde alanlarıyla ilgili literatüre önemli katkılar yaptıkları gözlenmektedir. İşletmenin bütün fonksiyonlarını kapsayacak şekilde yapılanmış olan bölümde yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve
pazarlama, muhasebe ve finansman gibi farklı anabilim dallarına göre
yayınlar yapılmaktadır.

Şekil 3. İşletme Bölümü Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

4.2.1.1. Prof. Dr. İsmail Bakan
Prof. Dr. İsmail Bakan’ın 2015-2020 yılları arasındaki yayınları
incelendiğinde ilk olarak Bakan vd. (2015a) tarafından, Adana, Osmaniye, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde bankacılık
sektöründe çalışan bireylerin mesai, hedef ve güven olgularının performans ve mobbing üzerindeki etkisinin araştırıldığı görülmektedir.
Araştırmada çalışanların performansını arttıracak ve mobbing seviyesini azaltacak unsurlar ifade edilmektedir. Aynı sene içerisinde Bakan
vd. (2015b) tarafından, liderlik tarzlarından dönüşümcü ve etkileşimci
liderlik ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektedirler. Çalışmada okul yöneticilerinin en çok serbest bırakıcı liderlik davranışı sergilediklerini ifade etmektedirler. Bakan vd.
(2015c) tarafından, örgütlerin kriz dönemlerinde varlıklarını devam
ettirebilmek ve krize karşı koyabilmek için izlediği insan kaynakları
politikaları ve bu politikaların değişkenleri belirlemiştirler. Çalışma,
Türkiye’de ilk 500’e giren 32 tekstil firmasında çoğunluğu yönetici
olan 214 personelden anket sonuçları incelenmiş, yöneticilerin kriz
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dönemlerinde insan kaynaklarını bir maliyet unsuru olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Bakan ve Şekkeli (2015) lojistik konusuna
odaklanmaktadırlar. Araştırma için Türkiye’nin 9 şehrinden UND’ye
kayıtlı lojistik firmalarında çalışan 428 kişiden elde edilen anket sonuçları incelenmiş ve sonuç olarak, lojistik koordinasyon yeteneği, lojistik
inovasyon yeteneği ve müşteri ilişkileri yeteneği ile rekabet avantajı ve
lojistik performans arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir.
Bakan, 2015 yılında editörlüğünü yaptığı “Çağdaş Yönetim Yaklaşımları” adlı kitabı yayınlamıştır. Kitapta, Bakan ve Penpece (2015)
tarafından toplam kalite yönetimi adlı bölüm yazılmıştır. Bu bölümde
toplam kalite yönetiminin kavramsal çerçevesine ve örgütler açısından
önemine değinilmiştir. Yine aynı kitapta, Bakan vd. (2015d) tarafından
örgütsel ustalık bölümü yazılmıştır. Yazarlar bu bölümde örgütsel ustalığın kavramsal çerçevesine ve önemine değinmiştir. Aynı kitapta,
Bakan vd. (2015e), kriz ve kriz yönetiminin anlatıldığı bir bölümü yer
almaktadır. Kitabın başka bir bölümü olan sanal organizasyonlar Bakan ve Baydaş (2015) tarafından yazılmıştır. Bölümde sanal organizasyon konusu ve önemi ele alınmıştır.
Yazarın aynı yıl editörlüğünü yaptığı girişimcilik kobiler ve strateji
kitabı da yayınlanmıştır. Bakan ve Doğan (2015) tarafından Kobilerde
Halkla İlişkiler Fonksiyonu isimli bölüm yazılmıştır. Bu bölümde kobiler de halkla ilişkilerin fonksiyonuna detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Aynı kitapta, Bakan vd. (2015f) tarafından yazılmış olan Kobilerde
İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü yer almaktadır. Bu bölümde kobilerde insan kaynakları yönetimi konusu irdelenmiş ve insan kaynaklarının öneminden bahsedilmiştir.
Bakan’ın editörlüğünü yaptığı “Girişimcilik ve Girişimcilikte Seçme Konular” adlı kitap yine 2015 yılında yayınlamıştır. Bu kitapta
Bakan vd. (2015g) tarafından Strateji ve Stratejik Yönetim bölümü yazılmıştır. Bu bölümde strateji ve stratejik yönetim konularına değinilmiştir. Aynı kitapta Bakan vd. (2015h), Girişimcilik ve İnovasyon adlı
bölümü yazmışlardır. Yazarlar kitabın bu bölümünde girişimcilik ve
inovasyon kavramlarını irdelemişlerdir. Aynı kitapta yazarları Bakan
ve Demir (2015a) olan Girişimcilik ve Liderlik adlı bölüm yazılmıştır.
Bu bölümde girişimcilik ve liderlik konularına değinilmiştir. Bakan ve
Demir (2015b) tarafından kitapta ele alınan diğer bir bölüm ise Kobilerde Yönetim İşlevidir. Yazarlar kitabın bu bölümünde kobilerde
yönetim işlevi detaylı bir şekilde ele almıştır. Bakan vd. (2015ı) sağlık
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sektöründe stratejik bir liderlik ile ilgili ampirik bir çalışma gerçekleştirdiği görülmektedir. Çalışmada stratejik liderliğin çalışan performansı üzerindeki etkisine bakılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise,
Kahramanmaraş ilinde devlet ve özel hastanelerde çalışanların oluşturmuştur.
Bir sonraki yıldaki çalışmalar incelendiğinde ilk olarak, Bakan vd.
(2016a) tarafından, örgüt kimlik ve örgütsel prestij algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi incelenmiştir. Çalışmada, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerde çalışanlardan
elde edilen veriler sonucunda, örgütsel kimlik algısına sahip çalışanların örgütsel davranışlarını daha fazla sergileyecekleri ifade edilmektedir. Yine aynı yıl Bakan vd. (2016b) tarafından, iş tatmini ile iş-aile
çatışması, aile-iş çatışması, rol belirsizliği, rol çatışması gibi kavramlara odaklanmışlardır. Çalışma sonucunda, değişkenler arası anlamlı
ilişkiler olduğunu ifade etmektedirler.
Yazarın 2016 yılında editörlüğünü yaptığı “İşletme Bilimine Giriş” adlı kitap yayınlanmıştır. Mevcut kitapta Bakan vd. (2016c) tarafından “Araştırma Geliştirme” adlı bölüm yazılmıştır. Yazarın kitapta başka bölümleri de yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi Bakan ve
Doğan (2016) tarafından yazılan Temel İşletmecilik Kavramları adlı
bölümdür. Yazarlar bu bölümünde temel işletmecilik kavramlarına
değinmişlerdir. Bir diğer bölüm ise Bakan ve Şekkeli (2016) tarafından
yazılmıştır. Bu bölümde halkla ilişkilerin kavramsal çerçevesine değinilmiştir. Aynı kitapta, Bakan vd. (2016d) İnsan Kaynakları Yönetimi
adlı bölümü yazılmıştır. Mevcut kitapta Bakan vd. (2016e) tarafından
İşletmelerin Kuruluşu adlı bölümü yazılmıştır. Yazarlar bu bölümde
işletmelerin kuruluşuna değinmişlerdir. Bakan vd. (2016f) tarafından editörlüğünü Şimşek vd.’nin yaptığı “İnsan Kaynakları Yönetimi
ve Kariyer Uygulamaları” adlı kitapta “İnsan Kaynaklarını Daha İyi
Yönetebilmek İçin Uygulanabilecek İlkelerden Seçmeler” adlı bölüm
yazılmıştır. Bu bölümde insan kaynaklarını daha iyi yönetebilmek
için uygulanacak ilkelere değinilmiştir. Yine aynı kitapta Bakan vd.
(2016g) tarafından “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim” adlı bölüm
yazılmıştır. Öğretim üyemizin bu bölümünde stratejik insan kaynakları yönetimine değinilmiştir. Bakan vd. (2016h) yılında “Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü ve Teorik ve Ampirik Yaklaşım” adlı
kitabı yazmıştır. Bu kitapta örgüt ve örgüt kültürü ile ilgili detaylı bilgi
verilmiştir.
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Bakan, 2016 yılında da birçok bilimsel çalışma gerçekleştirmiştir.
Örneğin, Bakan vd., (2016ı) Kahramanmaraş’taki Suriyeli mülteciler
ile ilgili çalışma yapmıştır. Mültecilerin aldıkları hizmetler, hizmet
algıları ve hizmetten memnuniyetlerini ölçmek için yapılan bu çalışmada oluşturulan anketler anlaşılabilir olması amacıyla Arapçaya
çevrilmiştir. Çalışma sonuçlarına genel olarak bakıldığında; Suriyeli
mültecilerin alınan hizmetlerden orta düzeyde memnun olmadıkları
görülmüştür. Yine Bakan vd., (2016j) mülteciler ilgili yaptıkları çalışmada Suriyeli mültecilerin sosyal yaşamlarına ilişkin algıları tespit
edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli mültecilerin bulundukları ortamlarda kendilerini güvende hissettikleri tespit edilmiştir.
Bakan vd., (2016k) ise hasta ve eczacı arasındaki ilişkilerin ölçülmesi amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda; hasta memnuniyeti, güveni ve sadakati arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki
olduğu görülmüştür. Yine yazarın içinde bulunduğu Büyükbeşe vd.,
(2016l) örgütsel adalet, iş tatmini ve öznel mutluluk kavramları arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda Adana’da plastik
sektöründe faaliyet gösteren özel bir işletmede çalışan 153 bireye anket
uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, kavramlar arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır.
Yazarın aynı yıldaki bir başka çalışması ise Kahramanmaraş ilinde
faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanların duygusal zekâ, iletişim etkinliği, iş tatmini, motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi olmuştur. Bakan vd., (2016m) bu araştırma sonucunda; duygusal zeka ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki, iletişim
etkinliği ve motivasyon arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edememişleridir. Bakan vd., (2016n) ise Kahramanmaraş ilindeki kamu ve özel
hastanelerde çalışan 324 sağlık personeli üzerinde yaptıkları araştırma
sonucunda, personellerin hizmetkâr liderlik algılarının örgütsel sinisizim algısı arasında istatistiksel olarak anlamı bir ilişki bulmuşlardır.
Yazarın 2017 yılındaki çalışmaları incelendiğinde ilk olarak, Bakan vd.(2017a) tarafından, örgütsel demokrasi, örgütsel adalet ve örgütsel destek algıları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Çalışma otel
çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiş olup çalışma sonucunda, örgüt
içerisinde katılımcılığı, şeffaflığı ve adaleti esas alan demokratik bir
iklimin oluşturulması, çalışanlarda pozitif yönde örgütsel adalet ve
örgütsel destek algıları oluşturulabileceği görülmektedir. Bakan ve
Şekkeli (2017a)’nin yaptıkları araştırma ile bilgi teknolojileri ve rekabet
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kavramlarına odaklanmaktadırlar. Araştırma için lojistik sektöründe
çalışan 428 kişiden elde edilen anketler sonucunda bilgi teknolojileri
ile rekabet gücü arasında pozitif bir ilişki olduğu, firmaların bilgi teknolojileri ne kadar güçlü olursa rekabet gücünün de bir o kadar güçlü
olacağı belirlenmiştir. Bakan vd. (2017b) tarafından yapılan bir başka
çalışma ise, işe yönelik davranışlarda örgütsel desteğin rolü açığa çıkarılmıştır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemiyle belirlenen 360 öğretmenden veriler toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, örgütsel
destek düzeylerine bağlı olarak örgütsel stres, iş yükü, işten ayrılma
niyeti ve tükenmişlik kavramları arasında anlamlı farklılıklar olduğu
bulgusuna ulaşmışlardır. Bakan vd. (2017c) tarafından etik iklim, iş
tatmini ve mobbing kavramları irdelenmiştir. Etik iklim ile iş tatmini
arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken, iş tatmini ve mobbing
arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bakan vd. (2017d) ise,
çalışanlarda mesleki öz yeterlilik algısı ile örgütsel muhalefet kavramını incelemiştir. Çalışma için Kahramanmaraş’ta faaliyet firmalardan anket toplanmıştır. Değişkenler arası pozitif yönlü bir ilişki tespit
edilmiş olup, işgörenlerin mesleki öz yeterliliklerine olan inançlarının
onların muhalif davranış göstermeleri açısından belirleyici bir faktör
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı yıl Bakan vd. (2017e) ise, kamu
ve özel hastanelerinde uygulanan farklılaştırma, maliyet liderliği ve
odaklanma stratejileri ile kalite düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Rekabet stratejileri ile kalite düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler
tespit edilmiş olup, uzun vadede sürdürülebilir başarı elde etmek isteyen hastane yöneticilerinin özellikle insan kaynakları seçim, eğitim,
liderlik hususlarında, maliyet liderliği stratejisini, sürekli iyileştirme,
hastane bilgi sistemi, hizmet kültürü alanında da farklılaştırma uygulamaları önerilmektedir. Yine aynı yıl içerisinde Bakan vd. (2017f)
tarafından çalışanların motivasyonunun arttırılabilmesi için örgütsel
bağlılığın mı yoksa mesleki bağlılığın mı daha önemli olduğu araştırılmıştır. Araştırma anketleri Ağrı ilinde görev yapan öğretmenlerden
elde edilmiştir. Araştırmada, motivasyon üzerinde mesleki bağlılığın
örgütsel bağlılığa kıyasla daha etkili olduğu bulgusuna ulaşılırken en
etkili değişkeninin duygusal mesleki bağlılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bakan vd. (2017g) aynı yıl bir başka çalışmasında Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların örgütsel ustalık ve
örgütsel öğrenme düzeylerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Çalışmada
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örgütsel ustalık ile örgütsel öğrenme arasında anlamlı ve pozitif yönlü
bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. Bakan vd. (2017h) bir başka çalışmalarında, örgütlerde psikolojik sözleşmeye ilişkin taraflardan birinin verdiği sözleri yerine getirmemesi sonucunda psikolojik sözleşme
ihlallerinin meydana geldiğini ifade etmektedirler. İhlal sonucunda
çalışanların motivasyon ve iş tatmini düzeyleri düşebilir, yapmış oldukları çalışma ile yöneticilerin etik liderlik davranışları ile psikolojik
sözleşme ihlalleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada, etik liderlik davranışlarının psikolojik sözleşme ihlallerinin önüne geçilebilmesi için önemli bir faktör
olduğunun altı çizilmiştir.
Aynı sene içerisinde Bakan vd. (2017ı) tarafından hazırlanan bir
diğer çalışma ise, Marmaris’te faaliyet gösteren otel işletmelerinde
çalışan 201 kişiden elde edilen anketler neticesinde yapılmıştır. Çalışmada örgütsel demokrasi algısının çalışanların iç girişimcilik performansına etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda, örgütsel
demokrasi ile iç girişimcilik performansları arasında anlamlı ilişkiler
belirlenmiştir. Örgütsel demokrasinin katılım-eleştiri, adalet ve eşitlik
algılarının iç girişimcilik performansını etkilemezken, şeffaflık algısının yenilik ve proaktifliği, hesap verebilirlik algısının ise yeniliği ve
özerkliği olumlu etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. Bakan ve Sezer
(2017) tarafından yapılmış olan çalışmada, örgütsel ustalık ve performans kavramları üzerine odaklanmışlardır. Çalışma sonucunda, örgütsel ustalığın performans yönetimini pozitif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılırken, örgütsel ustalık arttığında, firmada yüksek yeterlilik
düzeyine ulaşılmasının herkesi memnun edeceği, firmanın diğer firmalar tarafından fark edileceği ve genel performansının sektördeki diğer rakiplere göre değerlendirmelerinin işletmenin performans hedef
yöneliminin artmasına sebep olacağı ifade edilmektedir.
Bakan ve Güler (2017) tarafından iktisadi ve idari bilimler fakültesinde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaşam
doyumlarının akademik başarılarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda, duygusal zekâ yaşam doyumunu etkilerken, akademik
başarılarını etkilemediği bulgusuna ulaşılmışlardır. Yine aynı sene içerisinde Bakan vd. (2017i) tarafından bilgi yönetimi konusuna odaklanılmıştır. 4 farklı ilde turizm, tekstil, otomotiv, metal, enerji ve hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren şirket yöneticileri ve çalışanlarından
toplanan 237 anket verisi analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında, bil-
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gi yönetimi boyutlarının, örgütsel çeviklik ve örgütsel atalet üzerinde
etkisinin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bakan ve Şekkeli (2017b)
tarafından aynı yıl “Lojistik Yönetimi” adlı kitap yazılmıştır. Öğretim
üyemizin bu kitabında lojistik yönetim ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.
Bakan vd., (2017j) tarafından örgütsel şeffaflık ve çalışan memnuniyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmacılar bu çalışmada örgütsel şeffaflık ile çalışan memnuniyeti arasında anlamlı pozitif ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Bakan vd., (2017k) bu çalışmasında sosyal dışlanma ve yaşam tatmini arasında ilişkiyi incelemiştir ve çalışmada sosyal dışlanma ve yaşam tatmini arasında anlamlı negatif ilişki olduğu ve
sosyal dışlanmanın yaşam tatminini etkilediği tespit edilmiştir. Bakan
vd., (2017l) III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda “Örgütsel Ustalık ve Liderlik Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması” adlı çalışmayı sunmuşlardır. Araştırmacılar bu çalışmasında örgütsel ustalık
ile liderlik arasındaki ilişki incelemiş ve liderliğin örgütsel ustalık arasında pozitif ve anlamlı bir etki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bakan
ve Şekkeli (2017c) bu çalışmasında lojistik hizmetlerinin, operasyonel
hizmet kalitesi, personel hizmet kalitesi ve teknik hizmet kalitesi gibi
kalite boyutlarının müşteri sadakati üzerindeki etkilerini incelenmiştir
ve lojistik hizmet kalitesinin müşteri sadakatini pozitif anlamlı olarak
etkilediği tespit edilmiştir. Bakan ve Doğan (2017) tarafından yabancı
uyruklu öğrencilerin sosyal dışlanmışlık algısı içinde olup olmadıkları ve sosyal dışlanma algılarının onların akademik başarı düzeyleri
üzerindeki etkileri incelenmek istenmiştir. Çalışmada sosyal dışlanma
algısının öğrencilerin özgüvenlerini etkileyip etkilemediği de incelenmiştir. Bakan ve Şekkeli (2017d) “Üçüncü Parti Lojistik (3pl) Firmaları
ile Hizmet Sundukları İşletmeler Arasındaki İletişim, İşbirliği ve Bilgi
Paylaşımının Lojistik Performans Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Alan Çalışması” adlı çalışmayı yapmışlardır. Öğretim üyemizin
bu çalışmasında iletişim işbirliği ve bilgi paylaşımın lojistik performans arasında pozitif anlamlı etki tespit edilmiştir.
Bakan vd., (2017m) tarafından sağlık personellerinin presenteism
algısının stres ve performans üzerindeki etkisini incelemek için çalışmayı yapmışlardır. Bireylerin iş yaşamında verimliliklerini olumsuz
etkileyen unsurlar strestir. Çalışanlarda strese yol açan etkenlerden
biri de presenteismdir. Öğretim üyemizin bu çalışmasında presenteism algısının stres ve performans üzerine etkisi incelenmiştir. Bakan
vd. (2017n) çalışanların tükenmişlik düzeyleri, örgütsel dayanıklılık ve
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atılganlık değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda tükenmişlik ve atılganlık değişkenleri arasında negatif anlamlı
yönde ilişki olduğu ve örgütsel dayanıklılık ile tükenmişlik ve atılganlık arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bakan vd. (2017o) örgütsel
değişimin işyeri maneviyatı üzerine etkisini de incelemiştir. Bu çalışma sonucunda örgütsel desteğin işyeri maneviyatını pozitif ve anlamlı
olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bakan vd., (2017ö) tarafından planlanmış davranış teorisi çerçevesinde yer alan davranışa yönelik faktörlerin firmaların fuarlara katılım kararları üzerine etkisi incelenmiştir.
Şekkeli ve Bakan’ın bir sonraki çalışmasında (2018a), dünyada
2011 senesinde kavramsallaştırılan Endüstri 4.0 ve bunun etkisi ile
meydana gelen Lojistik 4.0 kavramının temel özellerini ve olası etkileri
yer almaktadır. Firmaların dönüşme çalışmalarına başlamadan önce
mevcut durumu ve bulunulan endüstriyel düzeyin ne olduğunu daha
iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiği önerilmektedir. Yine aynı yıl
Şekkeli ve Bakan (2018b) lojistik ve müşteri hizmet kalitesi kavramları üzerine odaklanmışlardır. Çalışma sonucunda, operasyon hizmet
kalitesi, personel hizmet kalitesi ve teknik hizmet kalitesinin müşteri
sadakatini olumlu etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. Yine aynı yıl
Bakan vd. (2018a) tarafından presenteism, algılanan stres ve performans kavramları sağlık çalışanlarına anket tekniği uygulanarak araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların iş odaklı presenteism
algısının yükseldikçe stres düzeylerinin azaldığı ve performanslarının
arttığı bulgusuna ulaşılırken, psikolojik odaklı presenteism algısı yükseldikçe stres düzeylerinin yükseldiği ve performanslarının azaldığı
görülmektedir. Bakan vd. (2018b) yine presenteism kavramına odaklanmıştır. Bu çalışmalarında presenteism ile algılanan sosyal destek ve
tükenmişlik kavramlarını ele almışlardır. Çalışma sonucunda, iş odaklı presenteism algısı yükseldikçe tükenmişlik düzeylerinin azaldığı
bulgusuna ulaşılırken, psikolojik odaklı presenteism algısı ile sosyal
destek ve tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bakan ve Şekkeli (2018c) tarafından akıllı fabrikalar da irdelenmiştir. Çalışmada, akıllı fabrika konseptinin neler içerdiği ve hangi faydalarının olduğu gibi bilgiler yer aldığı teorik bir çalışma yapılmıştır. Yine aynı yıl içerisinde Bakan vd. (2018c) tarafından
kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal imaj ve iş tatmini kavramlarını
beraber ele almışlardır. Yapılan çalışmada, kurumsal sosyal sorumlu-
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luk faaliyetlerinin kurumsal imaj ve iş tatmini için önemli bir olgu olduğu üzerinde durulmuştur.
Bakan vd. (2018d) yine aynı yılda yapmış olduğu bir diğer çalışma
ise tükenmişlik ve örgüt sağlığı üzerinedir. Çalışma için anket verileri, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren tekstil ve metal mutfak
sanayisinde çalışan işgörenler üzerine anket tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tükenmişlik algısının
örgütsel sağlığı negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Bakan vd. (2018e) tarafından, öğrenilmiş güçlülük ve girişimcilik
kavramları ele alınmıştır. Çalışma sonucunda, öğrenilmiş güçlülüğün
girişimciliği anlamlı yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Yine
aynı sene Bakan vd. (2018f), tükenmişlik kavramı ile örgütsel yabancılaşma kavramlarını incelemişlerdir. Çalışma için, Gaziantep Adalet
Sarayı’nda farklı unvanlarda görev alan kamu personelinden toplanan
110 anket verisi analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında, tükenmişlik boyutlarından olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın örgütsel yabancılaşmayı olumlu etkide bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yine
aynı yıl Bakan vd. (2018g), örgütler için önemli konular olan kurumsal
sosyal sorumluluk ve örgütsel bağlılık kavramları çalışılmıştır. Veriler
Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan bir ilin belediyesinde çalışan personelden toplanmıştır. Çalışma sonucunda, kurumsal sorumluluk ile
örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Aynı sene Bakan vd. (2018h) tarafından, Türkiye’deki e-devlet
hizmetleri uygulamalarından vatandaşların memnun olup olmadığı
araştırılmıştır. Yazarlar tarafından yapılmış olan çalışma, Türkiye’de
e-devlet hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti alanında yapılan en
kapsamlı ve yenilikçi çalışma olarak ifade edilmektedir. Aynı sene Bakan vd. (2018ı) , kurumsal imaj ve iş tatmini kavramlarını incelemişlerdir. Bakan vd. (2018i) yine iş tatmini ve kurumsal sosyal sorumluluk
kavramlarını incelemişlerdir. 2018 yılı içerisinde Bakan vd.(2018j) tarafından, öz benlik saygısı ve kariyer planlaması yapılmıştır. Çalışma
için veriler, üniversite öğrencilerinden toplanmıştır.
2018 yılında editörlüğünü Aydoğan’ın yaptığı “Örgütsel Davranış
Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar” adlı kitapta “Örgütsel Dışlanma” adlı
bölüm Bakan ve Doğan (2018a) tarafından kaleme alınmıştır. Yine aynı
kitapta Bakan ve Doğan (2018b) tarafından, “Sosyal Girişimcilik” adlı
bölüm yazılmıştır. Bu bölümde sosyal girişimcilik kavramı detaylı bir
şekilde ele alınmıştır.
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2019 yılındaki çalışmaları incelendiğinde Bakan vd. (2019a) örgütlerdeki iletişim tarzının çalışanların muhalif davranışları üzerindeki
etkisini ölçmeyi amaçlamışlardır. Bu bağlamda, Kahramanmaraş’ta
tekstil sektörü de dâhil olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren
firmalarda çalışan 288 kişiye anket uygulamıştır. Çalışma sonucunda
iletişim ve alt boyutlarının çalışanların muhalif davranışları üzerinde
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bakan ve Yılmaz (2019a) toksik lider
davranışlarının tükenmişlik üzerindeki etkisine bakmışlardır. Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren tekstil ve metal mutfak firmalarında
çalışan 261 kişiden elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda toksik liderlik algılarının tükenmişlik algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yine
Bakan ve Yılmaz (2019b) ise örgüt kültürü ve iç girişimcilik kavramları arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Çalışmada örneklem olarak İstanbul ilinde faaliyet gösteren kuyumculuk sektöründe çalışan 152 birey
seçilmiştir. Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda iç
girişimciliğin alt boyutlarından özerklik ile örgüt kültürünün hiçbir
alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yine iç girişimciliğin risk alma boyutu ile örgüt kültürünün yönlendirme yapma
boyutu arasında da bir ilişki tespit edilememiştir. Buna karşılık her
iki değişkenin diğer alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki
bulunmuştur.
Aynı yılda Bakan ve Şekkeli (2019) tedarik zinciri süreçlerine yönelik araştırmalara katkı sağlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu konuyla alakalı yabancı alanyazında yer alan kitaplar, dergiler,
tezler ve internet kaynakları incelenmiş ve bu teknolojinin yayılacağı
ve maliyetinin zamanla azalacağı öngörüsünde bulunulmuştur. Diğer
taraftan Bakan, örgütsel ustalık, kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramları ile ilgili de çalışma gerçekleştirmiştir. Bakan vd. (2019b)’nin
yapmış oldukları çalışma sonucunda, örgütsel ustalığın kurumsal imaj
ve kurumsal itibara etkisi olduğu bulunmuştur.
Bakan vd. (2019c) tarafından örgütsel sessizlik, işgören performansı kavramları irdelenmiştir. Çalışma sonucunda, örgütsel sessizliğin işgören performansını negatif etkilediği bulgusuna ulaşılırken,
çalışanların sessizliğe bürünmesinin sebebi ne olursa olsun örgütlerin
bunu bir uyarı olarak değerlendirip, gerekli tedbirleri alması örgüt
için faydalı olacaktır önerisinde bulunulmuştur. Yine aynı sene Bakan
vd. (2019d) tarafından, işletmelerde paternalist liderliğin işgörenlerin
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nepotizme ilişkin pozitif algıları araştırılmıştır. Araştırma Kahramanmaraş gıda sektöründe çalışan işgörenler üzerinde yapılmış ve sonucunda paternalist liderliğin çalışanların nepotizme ilişkin pozitif algısı
üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Bakan ve Gözükara (2019a) tarafından örgütsel demokrasinin örgütsel depresyon üzerine etkisi incelenmiştir, yine aynı yıl Bakan ve
Gözükara (2019b) örgütsel demokrasi ile iş tatmini arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bakan vd. (2019e) tarafından, örgütsel destek ile iş tatmini ve motivasyon kavramları birlikte alınmıştır. Çalışma sonucunda
kavramlar arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bakan vd.
(2019f) tarafından, tükenmişliğin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisine
bakılmıştır. Tükenmiş bireylerin sessizlik davranışını daha fazla gösterdiği çalışmada dile getirilmektedir. Yazarın aynı yıldaki çalışmaları
incelendiğinde Bakan ve Şekkeli (2019) tarafından Kahramanmaraş ilinin lojistik potansiyeli incelenmiştir. Çalışmanın gerçekleşebilmesi için
ilin 2017-2018 yılları istatistiki verileri lojistik özelinde derlenmiştir.
Çalışma ile lojistik köy kavramı vurgulanmış, ilde faaliyette bulunan
sanayi ve ticari işletmelerin Türkoğlu lojistik köyünden elde edeceği
faydaların üzerinde durulmuştur. Bakan vd. (2019g) tarafından aynı
yıl içerisinde babacan liderlik olarak tanımlanan paternalist liderlik
kavramına odaklanılmıştır. Kavram, iş tatmini kavramı ile birlikte çalışılmıştır. Araştırma verileri Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren
gıda işletmelerinde çalışan işgörenlerden toplanmış olup, çalışma sonucunda paternalist liderliğin iş tatminini pozitif etkilediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Bakan vd. (2019h) aynı yıl paternalist liderlik kavramı ile
motivasyon kavramını ele almış ve değişkenler arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Yöneticisi babacan bir liderlik davranışı gösteren
çalışanın motivasyonun daha yüksek olduğu ifade edilmiştir.
Aynı yıl Bakan vd. (2019ı) bir başka çalışmasında iyi oluş ve içsel
motivasyon kavramlarını irdelemiştir. Araştırma sonucunda yaşam iyi
oluşu, işyeri iyi oluşu ve psikolojik iyi oluş ile içsel motivasyon arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bakan ve
Oğuz (2019) tarafından yürütülen bir başka çalışmada örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bakan
ve Yılmaz (2019c)’ın birlikte yapmış olduğu çalışma, İstanbul’da faaliyet gösteren kuyumcularda çalışan işgörenlerle ilgilidir. Çalışma sonucunda, özerk ve etki yönünden psikolojik güçlendirilmiş kişilerin
yenilik yapma isteklerinin pozitif yönde etkilendiği bulgusuna ulaşıl-
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mıştır. Yine aynı yıl Bakan ve Yılmaz (2019d) tarafından, bireysel yaratıcılık ve iç girişimcilik kavramları ele alınmıştır. Bakan vd. (2019i)
tarafından, iş gömülmüşlüğün iş tatmini üzerindeki etkisini inceleyen
bir çalışma yapılmıştır. Bakan vd. (2019j) tarafından aynı yıl havalimanında çalışan işgörenlerden toplanan veriler ile iş tatmini ve iş ayrılma
niyeti kavramları çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, iş tatmini ile işten
ayrılma niyeti arasında ters yönlü bir ilişki bulunmuştur.
2020 yılındaki çalışmaları incelendiğinde Bakan vd., (2020) mahremiyet, dindarlık kavramlarına odaklanmıştır. Çalışma için veriler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinden toplanmıştır.
Çalışma sonucunda, öğrencilerin hem kendisinin karede bulunmadığı
hem de bulunduğu görselleri paylaşma davranışlarında, mahremiyet
ve dindarlık düzeyleri açısından bir farklılık oluşmadığı bulgusuna
ulaşılırken, mahremiyet ve dindarlık puanları yüksek ve düşük olan
öğrencilerin görsel paylaşma sıklığının benzerlik gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır.

Şekil 4. Prof. Dr. İsmail Bakan’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Yazarın bütün çalışmaları bir arada incelendiğinde konu olarak
örgüt, girişimcilik, liderlik, davranış bilimleri, insan kaynakları alanlarına yoğunlaştığı gözlenmektedir. Yazar, anket yöntemi gibi nicel
araştırma tekniklerini kullandığı gibi, teorik/kavramsal çalışmalarıyla
da dikkat çekmektedir.
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4.2.1.2. Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan
Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın 2015-2020 yılları arasındaki ulusal ve
uluslararası, yayınları, bildirileri ve yazdığı kitap bölümleri incelendiğinde, öncelikle Taşlıyan, Hırlak ve Harbalıoğlu’nun (2015) duygusal
zeka, iletişim becerileri ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yaptıkları görülmüştür. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin, duygusal zeka, iletişim becerileri ve akademik başarı arasındaki ilişkilere bakılmış olup, demografik özelliklere göre farklılık
gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, duygusal zekâ ve iletişim becerileri ile akademik başarı arasında anlamlı bir
ilişki olduğu saptanmıştır. 2015 yılında yine Taşlıyan, Harbalıoğlu ve
Hırlak’ın (2015a) yaptığı başka bir çalışmasında ise, personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak yapılan regresyon analizi bulgularına göre, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı
değişkenliği personel güçlendirme boyutlarından etkilendiği görülmüştür. Taşlıyan ve diğerleri (2015) Y kuşağının iş seçimini etkileyen
faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla Kahramanmaraş’ta 4
farklı özel bankada 199 çalışan üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Taşlıyan (2015) editörlü bir yayın olan ‘Girişimcilik ve Girişimcilikte Seçme Konular’ adlı kitapta, ‘Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ve İş Etiği’ bölümünü kaleme almıştır.
Yazarın 2016 yılındaki çalışmaları incelendiğinde ise, Taşlıyan, Çiçeklioğlu ve Yılmaz’ın (2016a) lojistik yönetiminde dış kaynak kullanımının önemi üzerine çalışma yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmanın ilk
bölümde lojistiğin tanımı yapılmış olup, ikinci bölümde; günümüzde
uygulanan temel lojistik faaliyetler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise
dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı ve işletmeleri dış kaynak
kullanımına yönelten nedenler genel hatlarıyla ele alındıktan sonra lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan başka bir çalışma ise Taşlıyan, Hırlak ve Harbalıoğlu
(2016b) tarafından yapılmış olup, bu çalışma ‘The Effect of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behaviour and Performance
of Employee: A Research on Hotel Managements in Gaziantep’tir. Bu
araştırmanın amacı, otel yönetimlerinde, hizmetkâr liderlik uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık ve çalışanların performansları arasındaki
ilişkiyi ve bunların birbirleri üzerindeki etkilerini belirlemek olmuştur.
Araştırmanın sonucuna göre hizmetkâr liderlik boyutları ile örgütsel
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vatandaşlık davranış boyutları ve çalışanların performans düzeyleri
arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Taşlıyan
ve Hırlak’ın (2016) yaptığı bir diğer çalışma otantik liderlik, psikolojik
sermaye, işten ayrılma niyeti ve çalışan performansı arasındaki ilişkidir. Bu çalışma hemşireler üzerinde yapılmış olup, bunun sonucunda
otantik liderlik, psikolojik sermaye boyutları ve çalışan performansı
anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu, otantik Liderlik, psikolojik sermaye boyutları ve işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı
bir ilişki olduğu, işten ayrılma niyeti ile çalışan performansı arasında
ise anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 2016 yılında yapılan
başka bir çalışmayı Taşlıyan ve Eren (2016) gerçekleştirmiş olup, bu
çalışmada ERP yazılımları kullanıcılarından yola çıkılarak teknoloji
inovasyon yayılımı algısını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Veriler
Türkiye’deki tekstil işletmelerinden toplanmıştır. Bu çalışmadan elde
edilen veriler değerlendirilerek inovasyonun yayılım algısını etkileyen
faktörlerin belirlenmesi sağlanmıştır. Taşlıyan (2016) ‘’İşletme Bilimine
Giriş’’ kitabında, ‘’İnsan Kaynakları Yönetimi’’ bölümünü yazmıştır.
Taşlıyan’ın, Aloğlu (2016) ile yaptığı çalışma ise, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin geçmiş sistem (sağlık ocakları) ile
bugünkü sistemi (aile hekimliği) değerlendirmeleri incelenmiştir. Bu
çalışma Kahramanmaraş ilinde yapılmış olup, katılımcıların büyük
çoğunluğu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışmaktan memnun olduğunu, AHS’nin eski sisteme göre koruyucu sağlık hizmetlerinin
amaçlarına çok daha uygun olduğunu ifade etmişlerdir. 2016 yılındaki
bir diğer çalışma Taşlıyan, Hırlak ve Çiftçi (2016c) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada farklılık yönetiminin örgütsel özdeşleşme üzerine
etkisine bakılmıştır. Bu çalışma akademik ve idari personel üzerinde
yapılmış olup, sonucunda da farklılık yönetimi boyutlarının tamamının örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 2016
yılında Y kuşağı ile ilgili çalışmalarını sürdüren Taşlıyan ve diğerleri
(2016d) günümüzde iletişimin sosyal medya araçlarının çeşitli elektronik cihazlar aracılığı ile diyaloğa dönüşmesinden dolayı Y kuşağı
bireylerinin vatandaşlık ve sosyal medya vatandaşlığı algılarını farklı değişkenlerce incelemek maksadı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yazarın da içinde bulunduğu bir çalışmada Yeşil ve diğerleri
(2016), son yıllarda birçok araştırmacı tarafından yoğun ilgi gösterilen
örgütsel vatandaşlık davranışı konusu üzerine çalışmışlardır. Akade-
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misyenler üzerinden örgütsel vatandaşlık davranışının performans,
işten ayrılma niyeti gibi değişkenler ile ilişkileri tespit edilmiştir. Çalışmalarını devam ettiren Taşlıyan ve diğerleri (2016e) ‘Sosyal Kopukluk ve Mükemmeliyetçilik Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri
Üzerinde Bir Alan Çalışması’ isimli çalışmlarında, sosyal kopukluk ve
mükemmeliyetçilik algılarını araştırmak ve bu iki değişken arasındaki
ilişkiyi ölçmek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışmayı
literatüre kazandırmışlardır.
Taşlıyan ve diğerleri (2016f) yapılan taramalar sonucunda paternalist liderlik üzerine yapılan çalışmaların kısıtlılığını görmüş ve bu
alandaki boşluğu doldurmak için paternalist liderlik konusu üzerine,
’’ Paternalist Liderlik ile Çalışanların Stres Düzeyi Arasındaki İlişki:
Bir Çağrı Merkezinde Uygulama’’ adlı bir çalışma yapmışlardır. Bir
bankanın çağrı merkezinde paternalist liderlik ile çalışanların stres
düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Aynı yılda çalışmalarını devam ettiren Taşlıyan ve diğerleri (2016g), ‘Örgütsel Adalet Algılarının
Örgütsel Özdeşleşme ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma’ isimli çalışmalarında örgütsel adalet algısı boyutları ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu varsaymış ve bu ilişkiyi ölçmek
amacı ile akademik personel ve idari personel üzerinden çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Bir diğer çalışmalarında Taşlıyan ve diğerleri
(2016h), ‘Otantik Liderlik Düzeyi Algılamalarının Örgütsel İletişim İklimine Etkileri: Bir Alan Araştırması’ adlı eserlerinde, sağlık çalışanlarının otantik liderlik düzeyi algılamalarının örgütsel iletişim iklimine
olan etkilerini araştırmayı amaç edinerek Kahramanmaraş’ta bir kamu
hastanesinde sağlık çalışanları üzerinde çalışmalarını gerçekleştirmiş
ve sonuç olarak algılanan otantik liderliğin örgütsel iletişim iklimini
pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Çalışmalarına devam eden Taşlıyan ve diğerleri (2016i) ‘Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı: Bir Alan Çalışması’ isimli
çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki farklı bölümde öğrenim gören 301 öğrenciye anket tekniği uygulayarak son zamanlarda artan sosyal medya bağımlılıklarını farklı değişkenler ile birlikte incelemeyi amaç edinen bir çalışma yapmışlardır. Öte yandan bir
diğer çalışmada ise Taşlıyan ve diğerleri (2016j), ‘Üniversite ve Meslek
Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’ isimli çalışmada, üniversite ve meslek seçiminin bireylerin yaşamlarını etkileyen önemli faktörlerden
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birkaç tanesi olarak görmüş ve bu önemden hareketle üniversite öğrencilerinin üniversite ve meslek tercihlerini yaparken dikkate aldıkları faktörleri araştırmışlardır. Taşlıyan (2016) temelinde girişimcilik ve
KOBİ’ler konularının yer aldığı uluslararası bir konferansta konuşmacı
olarak bulunmuş; girişimcilik ve nesillerin karakteristik özelliklerine
bağlı olarak yönetim şekilleri hakkında da sözlü anlatımlarda bulunmuştur.
Taşlıyan & Pekkan (2016) beş yıldızlı bir oteldeki çalışanların,
örgütsel bağlılıklarında etkili olan demografik faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışanların söz konusu bağlılık
düzeylerinin, cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim
düzeylerine ve kıdemlerine göre farklılıklarının ne olacağı üzerinde
durulmuş; çalışma sonucunda hizmet süresi ve yaş ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Taşlıyan
ve diğerleri (2016k), ‘Kahramanmaraş’taki Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Girişimci Olma Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar’ adlı çalışmada, kadınların girişimcilik faaliyetlerinde gözlemlenen artış ile
birlikte kadın girişimcilerin özelliklerini, girişimci olma nedenlerini
ve karşılaştıkları sorunları incelemek amacıyla Kahramanmaraş’ta, iş
kuran kadın girişimciler üzerinde bir çalışmaya imza atmışlardır. 2016
yılına bir diğer çalışma ise Taşlıyan ve diğerleri (2016l) etik liderlik algısının örgütsel güven ve işe adanmışlık düzeyleri üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir ildeki
itfaiye çalışanları üzerine yaptıkları çalışmada, veri toplama yöntemi
olarak anket tekniğine başvurmuşlardır.
2017 yılında yapılan çalışmalara göz atıldığında ise, Taşlıyan ve
Pekkan (2017) tarafından, çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışma otel
çalışanlarına uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, demografik faktörlerden hizmet süresi ve yaş ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Hırlak, Taşlıyan ve Sezer (2017a)
tarafından yapılan iyimserlik ve yaşam doyumu arasındaki ilişki,
demografik özellikler bağlamında algı farklılıkları çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Giresun
Üniversitesi’nde okuyan 344 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışmanın
sonucuna göre iyimserlik ve yaşam doyumu arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunurken; öğrencilerin demografik özellikleri ile bu
iki değişken arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2017 yılın-
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da yapılan diğer bir çalışma ise Taşlıyan, Çiçeklioğlu & Afşar (2017b)
tarafından yapılmıştır. Farklılıkların yönetimi ve ayrımclık algısının
üniversite öğrencilerinin akademik performansları üzerine etkileri
adlı çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde okuyan
362 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, “farklılığın yönetimi” algısının öğrencilerin akademik performansı ile düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre farklılıkların yönetimi algısı ile
öğrencilerin akademik performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır. 2017 yılında da çalışmalarına devam eden Taşlıyan ve
diğerleri (2017c) bir üniversitedeki öğretim elemanlarının, üniversitenin kurumsal itibarına yönelik algılarının örgütsel vatandaşlık algıları
üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amacı ile çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmadan hareketle öğretim elemanlarının çalıştıkları üniversitenin kurumsal itibarına yönelik algılarında meydana
gelebilecek olumlu algı artışları, örgütsel vatandaşlık algılarını da pozitif yönde etkileyebileceğinin söylenmesi doğru olacaktır. Bir sonraki
çalışmada ise Taşlıyan ve diğerleri (2017d) teknoloji kabul düzeyleri
ile kariyer planlamaları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile üniversite öğrencileri üzerine bir çalışma gerçekleştirmiş ve teknoloji kabul
düzeyi ile kariyer planlama arasında pozitif yönlü yüksek düzeyli bir
ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Ardından Taşlıyan & Çiçeklioğlu
(2017e) halka en yakın sistem olarak adlandırılan belediyelerde çalışan
bireylerin cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıp kalmadıkları ve ayrımcılığa yönelik önyargılarını ortaya çıkarmak amacıyla, Doğu Akdeniz
Bölgesi’nde yer alan bir ilin merkez ilçesinde belediyelerde çalışan 169
kişiye yönelik çalışmada bulunmuşlardır. Bunun sonucunda kadınlara
ait cinsiyet ayrımcılığına yönelik algılarda cinsiyete bağlı belirgin farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Taşlıyan & Çiçeklioğlu (2017f) üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerine olan etkilerini inceleme amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören 200
öğrenci üzerinde çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda girişimcilik eğilimi ile kişilik özellikleri arasında yüksek düzeyli pozitif
yönlü bir ilişkinin olduğu tespiti yapılmıştır.
Taşlıyan ve diğerleri (2017g) belediyelerin halka karşı yerine getirdikleri sorumlulukların düzeyini belirleme amacı ile Doğu Akdeniz
Bölgesi’ndeki bir ilde çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yerel halkın birey-
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sel ve aile yaşamı için şehrin ideal bir şehir olduğunu aynı zamanda
sosyal ve kültürel imkânlardan sağlanan fayda konusunda ise kararsız oldukları gözlemlenmiştir. Taşlıyan ve diğerleri (2017h) algılanan
hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati ve bazı
demografik özellikler ile olan muhtemel ilişkisini belirleme amacıyla
Kahramanmaraş’ta bir devlet bankasının müşterileri üzerinde de çalışmada bulunmuşlardır. Çalışma sonucunda algılanan hizmet kalitesinin boyutları ile müşteri memnuniyeti ve sadakati arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki saptanırken müşterilerin güvenilirlik algısı
düzeylerinin de medeni duruma göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
sonucuna varmışlardır.
Taşlıyan’ın da içinde bulunduğu bir çalışmada Hırlak ve diğerleri
(2017) fakülte yaşamının niteliği, akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu arasındaki muhtemel ilişkinin belirlenmesi amacı ile bir Devlet
Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 758 öğrenci üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda fakülte yaşam niteliklerinin tüm alt boyutları ile öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu düzeyleri arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilen sonuçlardan bir
tanesidir. Aynı yıl içinde bir diğer çalışmada ise Hırlak, Taşlıyan ve
diğerleri (2017) duygusal zekânın iş performansı ve bazı demografik
özellikler ile olan muhtemel ilişkisinin belirlenmesi amacı ile Kahramanmaraş ilinde üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yer
alan çalışanlar üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışma sonucunda
duygusal zekâ boyutları ile çalışanların iş performans düzeyleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Aloğlu, Taşlıyan ve diğerleri (2017a, 2017b), Türk Hemşirelerinin, Türk
ve göçmen hastalara yönelik bakım verici rollerine ilişkin tutumları
belirlemek, yaşanan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak
amacı ile bir çalışma yapmışlardır. Kahramanmaraş’ta dört hastanede
görev yapan hemşireler üzerinde yapılan çalışma sonucunda hemşirelerin Türk ve göçmen hastalara bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını olumlu olarak algıladıkları tespit edilip; belirli başlı problemlere
çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Hırlak, Taşlıyan ve diğerleri (2017) işe yabancılaşma ile örgütsel
sağlık arasındaki ilişkiyi inceleme amacıyla Akdeniz Bölgesi’ndeki bir
ilde görev yapan 262 hemşire üzerinde bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda örgütsel sağlığın kaynak kullanımı hariç tüm
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alt boyutları ile işe yabancılaşma arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Başka bir çalışmada, Taşlıyan ve diğerleri (2017i)
internet bağımlılığının yaşam doyumu ve bazı demografik özelliklerle
olan olası ilişkisinin belirlenmesi amaç edinen öğrenciler üzerinde bir
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda internet bağımlılığı ile yaşam doyumu düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmasının
yanı sıra demografik değişkenlerce de anlamlı farklılıklar gösterdiği
de tespit edilmiştir.
2018 yılında yapılan çalışmalar da, Hırlak, Taşlıyan ve Sezer
(2018), mizah anlayışı, mesleki stres ve demografik özellikler bağlamında algı farklılıklarını incelemişlerdir. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi’nde, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışan akademisyenlere ve bu fakültede öğrenim gören öğrencilere bir anket çalışması yapılmıştır. 32 akademisyen ve 146 öğrencinin verileri araştırma
kapsamına alınmıştır. Taşlıyan ve diğerleri (2018a) tarafından internet
bağımlılığı, yaşam doyumu ve bazı demografik değişkenler arasındaki
ilişkilere bakılmış olup, bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan 758 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; internet bağımlılığı ile yaşam doyumu düzeyi
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 2018 yılındaki diğer
bir çalışma Hırlak, Çiçeklioğlu ve Taşlıyan (2018) tarafından yapılmış
olup, ‘işe yabancılaşma ile örgütsel sağlık ilişkisi: sağlık sektöründe bir
alan araştırması’dır. Bu çalışma da faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde görev yapan 262 hemşire üzerinde anket uygulaması yapılmıştır.
Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, örgütsel sağlığın kaynak kullanımı hariç tüm alt
boyutları ile işe yabancılaşma arasında negatif yönlü anlamlı ilişkilerin
olduğu tespit edilmiştir. Hırlak ve Taşlıyan (2018) yılında yaptığı otantik liderliğin demografik özellikler açısından inceledikleri çalışmada,
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyette bulunan hastanelerde çalışan 513 kişi ile anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; otantik liderlik boyutlarının, çalışanların
cinsiyetlerine, yaşlarına, görev yaptıkları hastanelere, hastanelerdeki
pozisyonlarına, görev yaptıkları hastanelerin bulundukları illere göre;
otantik liderlik boyutunun (öz farkındalık) ise eğitim durumlarına göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 2018
yılında Çiçeklioğlu ve Taşlıyan (2018), psikolojik sözleşme ve presenteeism ilişkisini araştırmış olup, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilde
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faaliyet gösteren beş yıldızlı iki otelde 142 çalışan üzerinde bir anket
uygulaması yapılmıştır. Taşlıyan, Eren ve Karayılan (2018b) tarafından
‘Defining the Determinants of Organizational Performance in Turkish
Manufacturing Sees’ adlı çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’deki imalat KOBİ’leri bağlamında örgütsel performansın belirleyicilerini
tanımlamayı amaçlamıştır. Elde edilen sonuçlar, Wang ve diğerleri tarafından bahsedilen boyutların çoğunun olduğunu göstermiştir. Taşlıyan, Eren ve Karayılan (2018c) tarafından yapılan bir diğer çalışma ise
‘The Effects of Service Quality Dimensions on Customer Satisfaction
in Banking’tir. Rastgele seçilmiş 149 kişiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda müşteri memnuniyetinin, empati, güvenilirlik ve
duyarlılıktan etkilendiği ortaya çıkmıştır.
Taşlıyan ve diğerleri (2018d), çalışmalarında modern çağın dijital
bir hastalığı olarak nitelendirilen nomofobi, yalnızlık ve başarı arasındaki ilişkileri belirlemek amacı ile üniversite öğrencilerine yönelik bir
çalışma daha gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda yalnızlık ile
nomofobi alt boyutları arasında anlamı bir ilişki olduğunun saptanmasının yanı sıra yalnızlık ve nomofobi düzeyleri ile başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucu da saptanmıştır. Yazarımızın yer
aldığını bir çalışmada Aloğlu ve diğerleri (2018) rol çatışması ve belirsizliğini özellikle sağlık hizmeti veren örgütlerde bir takım sorunlara
neden olduğundan rol çatışmasının ve rol belirsizliğinin örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sessizlik üzerine etkilerini incelemek amacıyla
Kahramanmaraş’ta yer alan Aile Sağlığı Merkezlerindeki çalışanlar
üzerinde çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda katılımcıların örgütsel sessizlik düzeylerinin ve rol çatışma seviyelerinin düşük
olduğu, bununla birlikte rol belirsizliği konusunda sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Taşlıyan ve diğerleri (2018e) Öğrencilerin girişimcilik
eğilimlerini, yeni bir iş fikri ve sonrasında yeni iş kurma faaliyetleri
ile sonuçlanacağından araştırılması önem arz bir konu olarak görmişler ve üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma bir devlet üniversitesinin 4 farklı fakültesinde yer alan
öğrenciler üzerinden yapılmıştır. Öğrencilerin ortalamanın üzerinde
bir girişimcilik eğilimine sahip oldukları ve birtakım özelliklerinin ve
devletten iş ile ilgili beklentilerinin girişim eğilimlerini etkilediği görülmüştür. Çalışmalarına devam eden Taşlıyan ve diğerleri (2018f)
bankacılık sektöründeki çalışanların performans değerlendirme ve
ücretlendirme konuları üzerindeki algılamaları üzerine bir çalışma
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gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki bir bankanın şube çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda birden fazla sonuç elde edilmiş olup,
çalışanların performans değerlendirmedeki adillik ve nesnellik gibi
kriterlere yönelik algıları arttıkça ücretlendirme konusundaki olumlu düşüncelerinde de artış tespit edilmesi, çalışma sonucunda ulaşılan
bulgulardan bir tanesidir.
Taşlıyan ve diğerleri (2018g) yapmış olduğu bir diğer çalışmada
hedefleme sisteminin çalışanların motivasyonu ile ilişkilerini gözlemleme aynı zamanda uygulanan sistemler hakkında bilgi verme amaçlı
olmuştur. Bu çalışma Kahramanmaraş ilinde hizmet veren özel bankalardaki beyaz yakalı çalışanlar üzerine yapılmış olup, hedefleme
sisteminin çalışanların üzerinde pozitif bir etki yarattığı sonucuna
varılmıştır. Bir başka çalışmalarında ise Taşlıyan ve diğerleri (2018h)
amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları ve sosyal
medya kullanımlarının kariyer süreçlerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymak olan bir çalışmada bulunmuşlardır. Çalışma sonucunda
üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ile kariyer süreci arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiş olup, aynı
zamanda sosyo-demografik özelliklerin çalışmada kullanılan değişkenler arasında anlamlı farklılıkların olmadığı sonucu tespit edilmiştir. Girişimcilik eğilimi ile ilgili çalışmalarına devam eden Taşlıyan ve
diğerleri (2018i) girişimci adayı olarak görülen resmi bir eğitim kurumundaki kursiyerlerin girişimcilik eğilimi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleme adına yönelik bir çalışmada bulunmuşlardır. Çalışma sonucunda girişimcilik eğilimi düzeyleri arttıkça yaşam doyumu
algı düzeylerinin de artacağı sonucunda ulaşmışlardır.
Diğer bir çalışmada, İstanbul ilinde bulunan banka çağrı merkezi
çalışanlarının psikolojik güçlendirme algıları ile benimsenmiş ulusal
kültürel değerleri arasındaki ilişkiyi inceleme amacıyla çalışma gerçekleştiren Taşlıyan & Bıyıkbeyi (2018), üç kamu bankasından 259 çalışana anket tekniği uygulamışlardır. Elde edilen verilerden varılan
sonuca göre yetenek seviyesi arttıkça, çalışanların güç mesafesi aralıklarında azalma, belirsizlikten kaçınma seviyelerinde de artış olduğu
görülmüştür.
2019 yılında yapılan çalışmalara bakıldığında, Güler, Taşlıyan ve
Kılıç’ın (2019), bir rekabet aracı olarak e-lojistik ve Türkiye’deki uygulamaları üzerine çalıştığı görülmektedir. Bu çalışmada e-lojistik ayrın-
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tılı bir şekilde ele alınmıştır ve e-lojistiğin Türkiye’deki uygulamaları
incelenmiştir. E-lojistiğin öneminin anlaşılmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Ayrıca Türkiye açısından e-lojistik uygulamalarının
durumu belirlenmiş olup, bu doğrultuda birtakım önerilere yer verilmiştir. Çiçeklioğlu ve Taşlıyan (2019a) eğitim kurumu çalışanlarının
presenteeism (işte var olamama) algılarının performanslarına olan
etkisini sosyo-demografik özellikler açısından incelemişlerdir. Mersin ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görevli 829 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; presenteeism ile işgören performansı arasında negatif yönde
anlamlı ilişkinin varlığı, presenteeismin “işi tamamlama” boyutunun
işgören performansını negatif yönde etkilediği ve “dikkat dağınıklığından kaçınma” boyutunun ise işgören performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ve sosyo-demografik özelliklerinin araştırma
değişkenleri üzerinde anlamlı bir farklılığa sebebiyet vermediği tespit edilmiştir. 2019 yılında Çiçeklioğlu ve Taşlıyan (2019b) tarafından
öğretmenlerin duygusal emek düzeylerinin vatandaşlık davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; örgütsel vatandaşlık davranışı ve duygusal emek arasında pozitif yönde anlamlı
ilişkinin varlığı, duygusal emek alt boyutları olan yüzeysel davranış,
derinden davranış ve samimi davranışın örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları olan diğergamlık, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve
sivil erdemi olumlu yönde etkilediği ve sosyo-demografik özelliklerin
araştırma değişkenleri üzerinde anlamlı bir farklılığa sebebiyet verdiği
tespit edilmiştir.
Aslan, Taşlıyan ve diğerleri (2019) yerelde faaliyet gösteren lojistik işletmelerinin küresel faaliyetlerine ve sürecine bir bakış amacıyla
Kahramanmaraş ilinde K Lojistik işletmesinin küreselleşme sürecini
ve hizmetlerini örnek olay yöntemi ile incelemişlerdir. Bu çalışmanın
en önemli katkısı ise diğer lojistik işletmeleri ve yöneticilerine küreselleşme süreçlerine yönelik bir örnek oluşturabilmesidir. Taşlıyan
& Çiçeklioğlu (2019c), presenteeism (işte var olamama) ile duygusal
emek arasındaki ilişkiyi inceleme amacıyla Akdeniz Bölgesinde yer
alan bir ilde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görev yapan 326
öğretmene yönelik çalışmada bulunmuşlardır. Sonuç olarak çalışmada yer alan değişkenler arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer çalışmada ise üniversite öğrencileri
üzerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve iş yaşamındaki algıya ilişkin
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çalışmaların kısıtlı olduğunu gören Aslan & Taşlıyan (2019), 5’i erkek
5’i kız olmak üzere 10 üniversite öğrencisine yönelik yapılan öğrencilerin iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik algılarını
araştırmak üzere yarı-yapılandırılmış görüşme sorularını içeren nitel
bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma sonucunda iş yaşamında
eşitlikçi tavır ve davranışın olmasının kadınların performansını olumlu yönde etkileyeceği gibi, kadın olmanın ilerde iş yaşamında terfi etmek konusunda cinsiyet ayrımı nedeniyle olumsuz etki yaratabileceği
de gözlemlenmiştir.
Taşlıyan & Çiçeklioğlu (2019d) bireylerin çalışma ortamında algıladıkları nepotizm algılarının işten ayrılma niyetleri üzerine etkilerini analiz etmek ve bu eylemlerin bazı değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğini ortaya koyma amacıyla Akdeniz Bölgesinde
bir büyükşehirde gerçekleştirilen İstihdam Fuarına katılan firmalarda
çalışan 108 beyaz yakalı İK personeline çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma sonucuna göre nepotizm ve işten ayrılma niyeti arasında
pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.
Yine Taşlıyan & Çiçeklioğlu (2019e) bir sonraki çalışmalarında ise yöneticilerin algılanan çatışma yönetim tarzlarını örgütsel çatışma türleri
üzerine olan etkilerini analiz etme arzusu ile bir çalışmaya imza atmışlardır. Çalışma bir ilin merkezinde faaliyet gösteren kamu ve özel
banka çalışanlarına yönelik gerçekleştirilmiştir. Yöneticilerin algılanan
çatışma yönetim tarzı ile örgütsel çatışma türleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Son olarak Taşlıyan ve diğerleri (2019) işletmelerin gerçekleştirdikleri insan kaynakları uygulamalarının işletme içerisindeki örgütün iklimini ne düzeyde etkilediğini
araştırma amacıyla Kahramanmaraş ilinde bulunan çeşitli üretim ve
hizmet sektörlerindeki beyaz yakalı çalışanlar üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda insan kaynakları uygulamalarının örgüt iklimini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna varmışlardır.
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Şekil 5. Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Genel itibari ile yazarın 2015 – 2020 tarihleri arasındaki çalışmaları
incelendiğinde, örgütsel davranış, liderlik, insan kaynakları yönetimi,
girişimcilik vb. alanlarda yoğunlaştığı gözlemlenirken, sosyal medya
kullanımı ve işletmelerde teknoloji edinimi gibi güncel konulara da
değindiği görülmektedir. Yazar çalışmalarında nitel ve nicel araştırma
yöntemlerinden istifade etmiştir.

4.2.1.3. Prof. Dr. Canan Gamze Bal
Prof. Dr. Canan Gamze Bal’ın 2015-2020 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde ilk olarak Bal ve diğerlerinin (2015a) eko-etiketler ile
ilgili kapsamlı bir literatür taraması ve alan araştırması gerçekleştirmiş
oldukları görülmektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ve Türkiye’deki eko-etiketlerin kıyaslama analizlerinin yapılmasıyla
birlikte; sürdürülebilir bir gelecek için kurumların çevresel ve sosyal
ayak izi bilgilerini ortaya koyan eko-etiketlerle ilgili literatüre katkıda
bulunmak ve sektörel olarak yıllara göre eko-etiket alan ürün sayısının
incelenmesini hedeflemiş oldukları görülmektedir. Araştırmada literatür taraması ile birlikte Türkiye’den örneklere yer verilmiştir. Aynı
yılda öğretim üyemizin bir başka çalışmasında Bal ve diğerleri (2015b);
sosyal sermaye yönetimi ile ilgili literatürü çeşitlilik yönetimi bakış açı-
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sıyla kapsamlı bir şekilde incelemeyi ve ileride yapılacak çalışmalarda
kullanılmak üzere teorik bir model sunmayı amaçlamışlardır.
Bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde ilk olarak Bal ve Gül
(2016a), çalışmadaki amacı duygusal zeka ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi anlamak ve bu ilişkideki örgütsel bağlılığın aracılık rölünü incelemek olarak belirlemiştir. Çalışma, örgütsel bağlılığın duygusal zeka
ve iş tatmini ilişkisine pozitif yönlü etki edeceğini varsaymakta ve bu
doğrultuda duygusal zeka ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmada Kahramanmaraş tekstil sektöründe çalışan bireylere
duygusal zeka için “WLEI Scale (2002)”, örgütsel bağlılık için Allen
ve Meyer tarafından oluşturulan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği (1990)” ve
iş tatmini için Lytle tarafından oluşturulan “İş Tatmini Ölçeği (1994)”
uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisine örgütsel bağlılığın pozitif yönlü aracılık ettiğini göstermektedir.
“Örgütsel bağlılık algısı ne kadar yüksek olursa duygusal zeka ve iş
tatmini arasındaki ilişki pozitif yönlü artmaktadır” yorumunun yapıldığı görülmektedir.
Bal ve Gül (2016b) çalışmalarında temel amacın “işletmelerin kalitesine ve müşterilerine verdiği önemi ISO 9001, çevreye verdiği önemi
ISO 14001 ve çalışanına verdiği önemi ise OHSAS 18001 yönetim sistemi kriterlerini yerine getirerek göstermektedir” bilgisinden yola çıkarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi
işletmesinin yönetim sistemi sahiplik durumunu belirlemek olduğunu
ifade etmişlerdir. Web sitesi içerik analizi ile elde edilen araştırma sonuçlarına göre 500 firmanın 321’i (%64) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesine, 238’i (%48) ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesine
ve 192’si (%38) OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistem belgesine
sahiptir. Firmalardan her üç yönetim sistem belgesine sahip olanların sayısı ise 168 (%33)’dir. Türkiye’deki en büyük 500 firma üzerinde
yapılan bu araştırmanın sonucunda yönetim sistem belgelerine ülkemizde gereken önemin verilmediği söylenebilir, bilgisinin yer aldığı
görülmektedir.
Bir başka çalışmalarında Bal ve diğerleri (2016c), çalışanların iletişim doyumunun örgütsel bağlılığa etkisini incelemektedir. Çalışanların demografik özellikleri kontrol edilerek çoklu regresyon modeli
kullanılmıştır. Literatürdeki modelleri doğrulamak için MPLUS programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler so-
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nucunda iletişim doyumunun örgütsel bağlığa etkisinin de istatistiksel
olarak anlamlı olduğu görülmüştür.
Bal ve diğerleri (2016d) tarafından yapılan çalışmanın ana temasını sosyal bir örgüt olan üniversitelerin öğrencilerle olan iletişimi
oluşturmaktadır. Söz konusu araştırmanın amacı, üniversite yönetiminin kullandığı iletişim kanallarını tespit edip, kullanılan iletişim kanallarının öğrencilerle olan etkileşim düzeyini ortaya çıkarmaktır. Bu
amaçla çalışma kapsamında evren olarak Akdeniz Bölgesi’nde seçilen
bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 400 öğrencisine
ulaşılmıştır. Çalışmada SPSS 22 istatistik programı kullanılarak T testi,
Anova Testi, Faktör analizi ve gerekli görülen diğer analizler yapılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada örgütsel iletişim ile ilgili önermeler ve
demografik faktörlere ilişkin unsurlar ilişkilendirilerek ilgili analizler
yapılmıştır. Yapılan çalışmalara ek olarak söz konusu bu çalışmanın
kapsayıcı bir nitelik taşıdığı ve literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.
Bal ve Fırat (2016e) bu çalışmada; genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişliğin öğrencilerin girişimcilik potansiyellerine etkisi ve
aralarındaki ilişkinin düzeyini araştırmış olup bunun yanı sıra araştırmada öğrencilerin genel öz-yeterliklerinin, yaşam doyumlarının, tükenmişlik düzeylerinin ve girişimcilik potansiyellerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da analiz edilmiştir.
Çalışmanın temel amacı, gelecekte birer girişimci adayı olan üniversite
öğrencilerinin genel öz-yeterliklerinin, yaşam doyum düzeylerinin ve
tükenmişlik düzeylerinin girişimcilik özelliklerine ne derece etki ettiğini istatistiksel olarak analiz edip yorumlamaktır. Bu amaçla, genel
öz-yeterlik, yaşam doyumu ve tükenmişlik kavramları ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve ardından anket yöntemi kullanılarak bu özelliklerin potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik
paket programı kullanılarak çeşitli testlerle (Korelasyon, Regresyon, T
testi, Anova testi, güvenirlik analizi vs.) analizlere tabi tutulup değerlendirilmiştir.
Öğretim üyemizin çeşitli çalışmalar yaptığı 2017 yılındaki yayınlarından ilkinde Bal ve Taşkırmaz (2017a); araştırmanın amacı kurumsal
yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal itibar arasında bir
ilişki olup olmadığının ve eğer bir ilişki varsa nasıl bir ilişki olabileceğinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma kapsamındaki değişkenlerin
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analizi sonucunda kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ve
kurumsal itibar arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunduğu açığa çıkarılmıştır. Buna ilaveten Johansen testine göre, kurumsal yönetim ve
kurumsal sürdürülebilirliğin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri
ifade edilmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamındaki yüksek itibara sahip
örneklem firmaların derin bir şekilde incelenmesi sonucunda kurumsal yönetim ve sürdürülebilirliğin, itibar ile pozitif ilişki içerisinde bulunabilecekleri belirtilerek sonuç olarak, kurumsal yönetim, kurumsal
sürdürülebilirlik ve kurumsal itibar arasında pozitif güçlü bir ilişkinin
olduğu ifade edilmiştir.
Bal ve Fırat (2017b) bu çalışmada özellikle duygusal zekanın takım
performansı ve öğrenen organizasyon üzerindeki etki derecesi ve duygusal zekanın takım performansı üzerindeki etkisinde öğrenen organizasyonun aracılık rolünü incelemiştir. Model biçiminde hiyerarşik yapısal eşitlik modellemesi ve aracı değişken modellemesi kullanılmıştır.
Bal ve Gül (2017c) çalışmanın amacını duygusal zekanın iş tatmini
üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve örgütsel güvenin aracılık rolünü değerlendirmek olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda Kahramanmaraş tekstil sektöründe bulunan çalışanlar örneklem olarak seçilmiştir. Kahramanmaraş tekstil sektöründe bulunan 410 çalışana anket
uygulanmış olup elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz
edilmiştir. Araştırmada duygusal zeka için Wong ve Law tarafından
oluşturulan “WLEI Scale (2002)”, örgütsel güven için Whitener tarafından oluşturulan “Örgütsel Güven Ölçeği (1998)” ve iş tatmini için
Lytle tarafından oluşturulan “İş Tatmini Ölçeği (1994)” kullanılmıştır.
Analiz sonucunda duygusal zekanın iş tatmini ve örgütsel güven üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu ve örgütsel güvenin
duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisinde aracılık rolüne sahip olduğu
bulunmuştur.
Bal ve diğerleri (2017d) tarafından Toplam Kalite Yönetimi’nin
üretim işletmelerine ve üretim süreçlerine etkileri açısından Adıyaman
ilinde bir alan araştırması yapılmıştır. Çalışmadaki ana amaç; üretim
işletmelerinin yönetim, çalışanlar, müşteriler, pazar, imalat, motivasyon ve maliyet boyutlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile
olan ilişkilerinin incelenmesidir.
Bal ve Gül (2017e), bu araştırmanın temel amacını sosyal medyanın kriz yönetiminde etkin kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarmak olarak belirlemişlerdir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak kriz
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yönetimi ve sosyal medya kavramlarına değinilmiştir. Ardından Türk
Hava Yolları’nın sosyal ağları şirketi incelenmiş ve Türk Hava Yolları
şirketinin kriz yönetimi sırasında sosyal medyayı nasıl kullandığının
gösterilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada içerik analizi yönteminden
yararlanılmış ve analiz sonuçları sosyal medyanın kriz yönetiminde
önemli bir faktör olduğunu göstermiştir.
Öğretim üyemizin bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde
Gül ve diğerlerinin (2018a) tekstil sektöründe yönetici ve çalışanlara
ulaşılarak iş tatmini ile bireysel performans arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlı bir araştırma geçekleştirmiş oldukları görülmektedir.
Uygulanan 110 anket ile elde edilen veriler Anova, frekans, Pearson
korelasyon, güvenilirlik, basit doğrusal regresyon analizi ve t testi ile
IBM SPSS istatistik programı aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan analiz
sonucunda, çalışanların iş tatmini algısı ile bireysel performansı arasındaki ilişkinin olumlu ve anlamlı ancak daha zayıf bir etkiye sahip
olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlerden yaşın bireysel performansı etkileyen bir faktör olduğu, ancak cinsiyet ve medeni durumun performansı etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır.
Öğretim üyemizin nitel ve nicel veri analizlerini birlikte kullanmış olduğu çalışmaları da bulunmaktadır Bal ve Karakuş (2018b); çalışmada farklılıkların yönetimi konusunda 2003-2017 yılları arasında
yapılmış olan toplam 52 adet lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez
çalışmasını inceleyip analiz ederek elde edilen bulgular kapsamında
konuya dikkat çekme doğrultusunda önerilerde bulunmayı amaçlamışlardır. Tezler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek ortak noktaları belirlenmiştir. Bulgular elde edilirken tez çalışmalarının yapıldığı
yıllar, ana bilim dalları, enstitü ve danışmanlar, araştırmanın yapıldığı bölgeler ve üniversiteler, tez türü gibi bilgiler MS. Excel programı
kullanılarak tablolar halinde sunulmuştur ve SPSS 21 paket programı
aracılığıyla uyum analizi yapılmıştır. Konu üzerine oldukça az sayıda
tez çalışmasının yapılmış olduğu tespit edilerek incelenen çalışmaların
sadece işletme bölümünde yoğunlaştığı ve diğer alanlarda sınırlı sayıda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretim üyemizin aynı yılda editörlü bir kitapta “Sosyal Sermaye” konusunda bir kitap bölümü bulunmaktadır. Bal (2018c), sosyal
sermaye kavramı ve gelişimi, alandaki önemli yazarlar, sosyal sermaye türleri, sosyal sermayenin düzeyleri ile birlikte teorik bir sosyal sermaye modeli çerçevesinde kapsamlı bir çalışma ortaya koymuştur.
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Bal ve diğerleri (2018d), öfke yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Meyer ve Allen tarafından geliştirilen
“Örgütsel Bağlılık” ile Spielberger ve diğerleri tarafından geliştirilen
“Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı” ölçekleri kullanılarak rehabilitasyon merkezinde çalışan 80 kişiye uygulanan anketler ile elde edilen
verilere IBM SPSS istatistik programı aracılığı ile frekans, güvenirlik,
Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri ve t testi ile
anova testleri yapılarak cinsiyetin, katılımcıların duygusal bağlılığını,
eğitim durumunun, katılımcıların örgütsel bağlılıklarını, kurumda
bulunma sürelerinin, örgütsel bağlılıklarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Eğitim durumu, katılımcıların öfkelerini içte tutmalarını etkilerken
bununla birlikte öfkenin dışa yansımasını da etkilemektedir. Ancak
eğitiminin durumunun öfke kontrolünü etkilemediği görülmüştür.
Öfke kontrolünün çalışanların zorunlu bağlılık algıları üzerinde zayıf
düzeyde de olsa pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bal ve diğerlerinin (2018e) araştırmasında temel amaç; kurumsal
imajının işletmelerin yarattığı örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda çalışmada kurumsal imaj ve örgütsel
bağlılık kavramına değinilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kurumsal imaj
ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Ancak uygulanan regresyon analizi sonucunda araştırmada bağımsız değişken olan kurumsal imajın, araştırmada bağımlı değişken olan örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir.
Bal ve diğerlerinin (2018f) çalışmasında, toplumda değer yaratmanın bir aracı olan sosyal girişimciliğin ve sosyal değer yaratımı etkilerinin üzerine kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başarı etkenleri
konusuna farkındalık oluşturularak yapılacak olan diğer çalışmalara
katkı sağlamak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Literatür taraması ve içerik analizi yöntemi ile ISO 500’de ilk yüze giren firmaların
kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi ile 72 firmanın
78 kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğu tespit edilerek başarı
etkenleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Öğretim üyemizin 2019 yılındaki çalışmaları incelendiğinde ilk
olarak Taşkırmaz ve Bal (2019a) çalışmasında; yaşam doyumu ve yılmazlık arasındaki ilişkide duygusal zekanın aracı rolünün araştırılmış
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olduğu görülmektedir. Yaşam doyumu, yılmazlık ve duygusal zeka
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapısal eşitlik modellemesi tasarlanmış olup araştırma verileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden elde
edilmiştir. Yaşam doyumunun, yılmazlıkla istatistiksel olarak anlamlı
pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiş, duygusal zekanın, yaşam doyumu
ve yılmazlık arasındaki ilişkide aracı rolünün bulunduğu açığa çıkarılmıştır. Sonuçların sentezinde; bu çalışmanın, ilgili taraflar açısından
oldukça faydalı çıkarımlar yansıttığı ifade edilebilir.
Öğretim üyemizin aynı yıldaki katkıda bulunduğu başka çalışmasında Gül ve diğerleri (2019b) tarafından öfke yönetiminin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Araştırmanın örneklemini, Adana il merkezinde yaşayan 350 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Spielberger ve diğerleri (1983)
tarafından geliştirilen “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde güvenirlik, frekans analizi,
t testi ve anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre;
katılımcıların öfke yönetimi ile cinsiyet, çalışma durumu ve eğitim seviyesi arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Öğretim üyemizin aynı yıldaki bir diğer çalışmasında Gül ve Bal
(2019c); duygusal zeka ile kişisel tükenmişlik arasındaki ilişki araştırılmış olup Wong ve Law (2002) tarafından geliştirilen “WLIE Ölçeği”
ve Kristensen ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen “Kopenhag Tükenmişlik Envanteri” kamu ve özel sektör çalışanlarına veri toplamak
için uygulanmıştır. Analiz için 490 anket kabul edilerek IBM SPSS 21.0
istatistik programı aracılığıyla frekans ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca duygusal zeka ve kişisel tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için AMOS 21.0 aracılığıyla Yapısal Eşitlik
Modellemesi (SEM) oluşturulmuş olup analizleri sonuçlarında duygusal zekanın kişisel tükenmişlik üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi
olduğu görülmektedir.
Bal ve diğerleri (2019d); öfke yönetimi ve tükenmişlik arasındaki
ilişkiyi incelemektedir. Kristensen ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen “Copenhagen Burnout Inventory” ve Spielberger ve diğerleri
(1983) tarafından geliştirilen “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı (ÖfkeTarz)” ölçekleri kullanılmış olup 180 kişiye ulaşılarak toplanan verilerin IBM SPSS 21 istatistik programı aracılığı ile güvenirlik ve frekans
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analizleri, AMOS 21 programı aracılığı ile doğrulayıcı faktör analizi ve
modeli test etmek için yol analizi yapılmıştır.
Bal ve Taşkırmaz’ın (2020a) yılındaki çalışmasında; sistematik inceleme yöntemiyle, üniversite öğrencilerin duygusal zekâları ve yılmazlıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlgili elektronik veri tabanlarında 2019 yılının nisan ayına kadar akademik dergilerde yayınlanmış
çalışmalar taranarak PRISMA akış diyagramı temel alınarak taranan
çalışmalar; inceleme sürecinden geçirilmiş olup, değerlendirme amacıyla 16 çalışma nihai olarak incelemeye dahil edilmiştir. Sonuç olarak,
üniversite öğrencilerinin duygusal zekâlarının ve yılmazlıklarının anlamlı ve pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Ancak taranan çalışmaların kesitsel tasarıma sahip olması, zaman-olay ve boyuna çalışmaların
da yapılması gerektiği düşüncesini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan,
gelecek çalışmalarda zaman-olay veya boyuna çalışmalar yapılarak ilgili kavramlar arasındaki ilişkinin gelişimi açığa çıkarılabilir.
Öğretim üyemizin aynı yılda editörlü bir kitapta “Örgütsel İmaj”
konulu kitap bölümü bulunmaktadır. Bal ve Gül (2020), Örgütsel İmaj
kavramının detaylı bir şekilde literatür taramasını yaptıkları çalışmalarında; örgütsel imaj kavramı ile kapsamı, örgütsel imajın unsurları,
örgütsel imaj türleri ve örgütsel imaj yönetimi üzerinde durmuşlardır.

Şekil 6. Prof. Dr. Canan Gamze Bal’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim üyesinin çalışmaları; uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan
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bildiriler, uluslararası kitap ve ulusal kitap bölümleri, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler açısından bir arada değerlendirildiğinde; anket, içerik
analizi, IBM SPSS istatistik programı, yapısal eşitlik modellemesi gibi
yöntemleri tercih etmekte olduğu görülmektedir. Konu olarak “Kriz
Yönetimi, İletişim, Yaşam Doyumu, Öfke Yönetimi ve Duygusal Zeka”
üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Eserlerinin teorik altyapısını
oldukça güçlü bir şekilde ortaya koyduğu, analizlerinde nicel ve nitel yöntemleri başarılı bir şekilde kullandığı ve dolayısıyla yönetim ve
organizasyon literatürüne özgün katkılar yapan eserler ürettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca çalışmalarında bilimsel atıf kuralları ve akademik
etiğe uygun hareket ettiği, içerik olarak bilimsel analizlere yer verdiği
ve böylece yönetim ve organizasyon alanındaki teorik bilgiyi alana uygulama noktasında oldukça başarılı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

4.2.1.4. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih Eyitmiş
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Melih Eyitmiş’in 2015-2020 yılları arasındaki yayınları incelenmiştir. Aslında Eyitmiş’in 2015 yılından önce
de yayınlanmış yazıları da vardır. Bilimsel ilk çalışması “KSÜ’nün
Kahramanmaraş ekonomisine katkılarını” araştıran eserle gerçekleşmiştir. Halen araştırmacı aktif olarak SPSS, LİSREL, AMOS, MAXQDA
ve NVİVO gibi programları araştırmalarında kullanmaktadır. Ayrıca
yıllar itibariyle öğrendiği bu programları hem lisans hemde lisansüstü
derslerinde kullanarak yeni araştırmacılara yön göstermektedir. Akademik anlamda kitap bölümleri ve editörlük dışındaki çalışmalarının
tamamında nicel çalışmalara ağırlık veren Eyitmiş 50’nin üzerinde bilimsel çalışmaya katkı sunmuş ve öğrencilere çeşitli akademik düzeylerde danışmanlık yapmıştır. Akademik hayatına Öğretim Görevlisi
olarak başlayan Eyitmiş’in ilgi alanları yıllara göre farklılaşsa da genel
olarak yönetim organizasyon ana bilim dalında eserleri yoğunlaşmaktadır. Kendisinin farklı alanlardan danışmanlarla çalışması yayınlarına da yansımış, bu durum konu ve içerik olarak çeşitlendirilmiş eserler
üretmesine de zemin oluşturmuştur.
Eyitmiş (2015a) Türkiye’de İlk 500 Firma Arasındaki Tekstil İşletmelerinin Kriz Dönemindeki İnsan Kaynakları Politikalarına İlişkin
Bir Alan Araştırmasında o dönemde yaşanan krizin etkilerini analiz etmeye çalışmıştır. Kriz dönemlerinde en çok etkilenen grubun işletme-
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deki insan kaynakları olduğu literatürde sıklıkla vurgulanan bir konudur. Bu savın doğruluğu anket yöntemiyle elde edilen nicel verilerle
analiz edilmiş ve destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır. Veriler ilk
500 deki firmalara mail ve posta yoluyla ulaştırılmış ve sonuçlar veri
analiz programları vasıtasıyla incelenmiştir. Aynı yılda araştırmacının
yayınladığı Eyitmiş (2015b) çalışmasında Girişimciliğin farklı bir boyutuyla ilgilenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde sınıfsal olarak ikinci
planda kalan kadınların girişimciliklerine babaları ve annelerinin nasıl
baktığı araştırılmıştır. Bu çalışma sempozyumda katılımcılara aktarılmış, kadınlara bakış açısının anne ve babaları açısından farklılık gösterdiği vurgulanmıştır. Eyitmiş (2015c) eserinde ise nitel bir araştırmayı ICWOR sempozyumunda katılımcılara sunmayı uygun görmüştür.
Araştırmada Türkiye’de yayınlanan Lisansüstü çalışmalarda kadın
girişimciliğe ne kadar değiniliyor sorusuna cevap vermeye çalışmıştır.
Eyitmiş ve arkadaşları (2016) yılında girişimcilik üzerine, mikro
kredinin etkilerini inceleyen, başka bir çalışma daha yapmıştır. Kadın
girişimcilik üzerinden kurgulanan çalışmada Mikro Kredinin aslında
girişimciliği desteklemenin yanında aslında zayıflatan bir etkisinin de
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin temelde kendi
işlerini kurarak mikro krediye borçlarını ödedikten sonra yeniden ihtiyaç duymaması, yani kendi kendine yeten bir düzeneğin inşa edilmesi
beklenmektedir. Ancak sonuçta kadın girişimcilerin aynı krediyi arka
arkaya kullanmalarına rağmen kendilerine yeten bir sistemi kuramadıkları görülmüştür. Alınan krediden elde edilen kar ancak kişinin ve
ailesinin giderlerini karşılarken sermaye oluşturmasına yeterli gelmemektedir. Girişimci için alınan Mikro kredi kullanımının ardından
daha üst düzey kredi seçenekleriyle kendi işlerini geliştirmeleri beklenirken krediye bağımlılık yaşanmaktadır.
Eren & Eyitmiş (2017) teknoloji geliştirme bölgelerindeki işletmelerin teknolojik kabiliyetlerini ölçen bir araştırma gerçekleştirmiştir.
Bu araştırma yabancı literatürden elde edilen ölçeklerle geliştirilen anket sorularının telefonla yöneltilmesiyle elde edilmiştir. Araştırmada
telefonla veri toplama yönteminin kullanılmasının en önemli sebebi
olarak tüm Türkiye’de bulunan şirketlere ulaşmanın zaman ve maliyetinin çok yüksek olması gösterilebilir. Çalışmada TGB’lerdeki işletmelerin yoğun biçimde teknolojik kabiliyetlerinin olduğu gözlenmektedir.
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Şekil 7. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih Eyitmiş’in Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Akademisyen Eyitmiş (2019a)’da farklı yaş kuşaklarında yer alan
çalışanların, iş yaşamlarında iş sağlığı ve güvenliğine bakış açılarında
farklılık olup olmadığını araştırmıştır. Bu çalışma sonucunda bireylerin farklı kuşaklarda olmasının iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
bakış açısını etkilemediği sonucuna varılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği
her yaşta önemli olarak görülmektedir. Aynı yıl başka bir çalışmasında
Eyitmiş (2019b) girişimcilik eğitimlerini değerlendirmiştir. KOSGEB
tarafından verilen bu eğitimlerin girişimcilik potansiyelini artırıp arttırmadığı sorgulanmış, eğitimlerin girişimcilik düzeyini çok yüksek
oranda etkilemediği sonucuna varılmıştır. Eğitimlerin en önemli sonucu olarak görülen iş planı hazırlayabilme kabiliyetini araştırmaya katılan girişimci adaylarının büyük bir kısmının kazanamadığı gözlemlenmiştir. Eyitmiş (2020) bireysel bir araştırma projesinde Kaplan’la
birlikte çalışmış, uluslararası taşımacılıkta çalışanların, işgüvenliği,
motivasyon ve iş doyumu ilişkilerini araştırmaya dahil etmiştir. Araştırma sonucunda işgüvenliğinin motivasyonu etkilediği görülmüştür.

4.2.1.5. Dr. Öğr. Üyesi Elif Kocagöz
Dr. Öğretim Üyesi Elif Kocagöz’ün 2015-2020 yılları arasındaki tek
ve ortak yazarlı yayınları kitap bölümü, makale ve bildiriler şeklinde
çeşitlenmektedir. Kocagöz 2015 yılında ortak yazarlı bir çalışmada kültürlerarası bir araştırma yaparak (Kutin ve Kocagöz, 2015), Almanların
ve diğer kültürlerden gelenlerin çevresel konularda davranışsal olarak
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nasıl benzeşip ayrıştığını incelemiştir. Eurobarometer baz alınılarak ve
Almanya’daki 109 lisansüstü öğrenciyle yürütülen çalışmanın katılımcılarının 38’i Alman 71’i ise 23 farklı ülkeden gelmektedir. Çevre konusunda bilgi düzeyleri, bilgi kaynakları, çevre sorunlarında öncelikli
yapılması gerekenlere dair görüşler, bireysel olarak çevreci davranış
sergileme gibi konuların araştırıldığı çalışmada gruplar arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklara da rastlanmıştır.
Yazar sonraki çalışmasında ortak yazarlı olarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bilateral örgütler tarafından Ekvador Amazonlarındaki yerli (endojen) topluluklara yönelik uygulanan projeleri incelemiştir (Kocagöz ve Barona Galeas, 2016; Barona Galeas ve Kocagöz,
2015). Amazonların doğal kaynaklarının küresel erişime açılmasıyla
yerli toplulukların binlerce yıldır koruyageldikleri kendine özgü kültürlerinin ve çoğunlukla dış dünyadan izole olan yaşam alanlarının
tehdit altında kalmasının en büyük problem olarak ifade edildiği çalışmada, 32 kuruluşun 169 projesi taranmıştır. Amazon bölgesindeki yerli gruplar tanımlanarak ilgili projelerin hangi yerli topluluklara hangi
konular çerçevesinde hitap ettiği belirlenmiş ve sonuç olarak yerlilerin
doğrudan ya da dolaylı olarak istifade ettiği projelerin hayata geçirildiği görülse de, ilgili projelerin oluşan tahribatın engellenmesine yönelik olmadığı tespitinde bulunulmuştur. Yazarlar kamu yönetiminin,
işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların dahil edildiği, hem
çevrenin hem de toplulukların merkezde yer aldığı yeşil uygulamaların tüm taraflarca benimsendiği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar
tarafından yerli toplulukların korunmasına yönelik hazırlanan rehberlerin konunun tüm taraflarınca kabul edilip uygulandığı bir sisteme
geçilmediği sürece bu kadim toplulukların korunamayacağını belirtmişlerdir.
Kocagöz, 2017 yılında uluslararası literatüre mülteci meselesi ve
şirketlerin sosyal sorumlulukları konusunda yaptığı çalışmalarla katkıda bulunmuştur. Bu çalışmalarda (Kocagöz, 2017a; Kocagöz, 2017b)
2015 yılından itibaren Avrupa’da gittikçe derinleşen mülteciler konusu, Avrupa’nın bu sorunun çözümünde merkezî rol atfettiği Almanya örneğinde ele alınmıştır. Çalışmada, göç, entegrasyon, ayrımcılık,
yabancı düşmanlığı gibi konularla Almanya’daki mevcut durum ortaya konmuş, yazar bu portre içerisinde işletme uygulamalarını pragmatizm ve kurumsal sosyal sorumluluk ekseninde tartışmıştır. Yazar,
göçmenlerin ve özellikle travmatik bir geçmişle ülkeye sığınanların
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sosyal ve ekonomik entegrasyonunda en büyük rolün işletmelere düştüğünü çeşitli araştırma ve raporlarla ortaya koyarak, Almanya’daki
işletme uygulamalarını Birleşmiş Milletler’in işletmeler için hazırladığı eylem planı çerçevesinde hayırseverlik, sosyal yatırım, kamu politikası katılımı, partnerlikler ve ortaklaşa hareket şeklinde çeşitli alt
başlıklarda incelemiş, şitketlerin iyi uygulamalarını örneklendirerek
sunmuş; ancak sosyal ve ekonomik entegrasyonun belirleyici faktörü
olan istihdam uygulamaları açısından –çalışmada incelenen DAX-30
şirketlerinde- firmaların beklenen performansın çok altında kaldığını
tespit ederek, bu durumun nedenlerini tartışarak işletmelere ve kamu
idaresine çeşitli önerilerde bulunmuştur.
Yazar 2017 yılında, dönemin T.C. Başbakanlık (şimdi Kültür Bakanlığı) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından
desteklenen ve Almanya’da gerçekleştirdiği post-doktora çalışmasını
yayınlamıştır. Bu çalışmanın saha araştırmasına kayıtlı üye sayıları
toplamı 13.049 olan, yılda toplam 2447 faaliyet üreten ve yarısı bir başka çatı kuruluşa üye olan Bavyera Federal Eyaletinde yerleşik toplam
96 Türk derneği kurumsal olarak katılmıştır. Yazar Almanya’daki Türk
sivil toplumu üzerine yaptığı bu kapsamlı araştırmanın ilk bölümünü
2017 yılında yayınlamıştır (Kocagöz, 2017c). Bu çalışmada, Türk sivil
toplum kuruluşlarının dış çevre aktörleriyle ilişkileri incelenmiş; Türk
ve Alman medyası, Türk ve Alman makamları, Türk kökenli Alman,
Alman ve Türkiye’deki siyasetçiler, diğer Türk dernekleri, Alman ve
diğer göçmen dernekleri ve Alman toplumu şeklindeki çeşitli dış çevre aktörleri arasında en iyi ilişkilerin başkonsolosluk ve Alman makamlarıyla, en kötü ilişkilerin ise Türkiye’deki siyasetçiler ve Türkiye’deki dernekler ile kurulduğu görülmüştür. Araştırmada, rekabet,
ortak projeler, Türk Devleti ya da Alman Devleti yönelimlilik, Türk
toplumunun lobi gücü, medyayla ilgili meseleler, ırkçılık, islamofobi,
ayrımcılık gibi bazı müşterek sorunlarda Türk sivil toplumunun güçlenmesine yönelik ihtiyaçlara dair bulgular da değerlendirilmiştir.
Yazar takip eden yılda yukarıda bahsedilen proje çerçevesinde,
kuruluşların iç çevre faktörleri itibariyle profillerini çıkartarak yayınlamıştır (Kocagöz, 2018a). Çalışmanın ilk kısmında, derneklerin ana
faaliyet alanları, finansal yapısı -varlıklar ve gelir kaynakları, gider kalemleri ve gelir-gider denge durumları-, çalışan yapısı, yönetim kurulları, yıllık faaliyet hacimleri, faaliyet türleri, hedef kitleleri, hedef pazar
seçim stratejileri, stratejik yönetim uygulamaları, üyeler vb. konular
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itibariyle görünümleri ortaya konmuş; ikinci kısmında ise mülakatlardan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan portre tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu kısımda özellikle, kuruluş içinde görev ve sorumluluk alanlarının netleştirilememesi, yönetimde oluşan yük ve yıpranma,
yönetim kadrolarının oluşmasında yaşanan sorunlar, insan kaynağı
sorunu, süreklilik sorunu, mutsuz üyeler, gençlerin katılımı gibi konuların ön plana çıktığı görülmüştür. Bulgular doğrultusunda çalışmada, derneklerin karakteristikleri dikkate alınarak stratejik, yönetsel ve
operasyonel düzeyde çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan iyileştirmelere
yönelik tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kocagöz’ün her
iki çalışması (2017c; 2018a) daha sonra geliştirilip güncellenerek bilimsel bir platformda sunulmuştur (Kocagöz, 2019a).
Yazar 2019 yılında dijital dönüşüm konusunda iki önemli çalışma
yayınlamış, bunlardan ilkinde dijital dönüşüm ekseninde işletme uygulamaları üzerine hazırlanan editörlü bir kitabın ilk bölümünü kaleme alarak (Kocagöz, 2019b), dijital dönüşümü özgün bir içerikle tartışmıştır. Bağlantılılık, küresel etkilenim, birlikte ilerleme ve genişleme
başlıklarıyla dijital dönüşüm kavramını ortaya koyan yazar, daha sonra tüketici odaklılık, rol değişmeleri ve fonksiyon genişletme, stratejik
işbirlikleri ve ekosistemleşmenin sınırları alt başlıklarında dijital dönüşümde ekosistemleşmeyi incelemiştir. Çalışmada dijital ayrımcılık
ve kamu yararı, ekolojik sürdürülebilirlik ve sistem sürdürülebilirliği,
iyileştirme ve bozma etkileri ile özgürlük ve veriler şeklindeki alt başlıklarda ise dijital dönüşüme dair bazı kritik alanlara değinilmiş; son
olarak da dijital dönüşümün eşya, mekan ve davranışsal perspektiflerde anlamsal yansımaları tartışılmıştır.
Yazar aynı yıl dijital dönüşüm trendlerinin incelendiği editörlü
bir başka kitaba “Akıllı Ulaşım” konusunda kaleme aldığı ortak yazarlı çalışmayla katkıda bulunmuştur (Kocagöz ve Kocagöz, 2019). Bu
çalışmada akıllı ulaşımın kavramsal çerçevesi çizilerek yeni ulaşım
ekosistemi tanıtılmış; otonom araçlar ve paylaşılan mobilite gibi yeni
mobilite konseptleri ile bütünleşik mobilite platformları ile intermodal
ulaşım konuları uygulamadan örneklerle sunulmuş; ayrıca sektörel
aktörler arasında yeni yeni görülmeye başlayan akıllı ulaşımla ilgili
stratejik işbirliklerine ve son olarak akıllı ulaşım konseptindeki bazı
kritik alanlara de değinilmiştir. Bu çalışmada Endüstri 4.0’ın doğduğu ve akıllı ulaşım konsept uygulamalarının çeşitlendiği Almanya’dan
bol miktarda güncel uygulama örnekleri bulunmaktadır.
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Yazar 2020 yılındaki ortak yazarlı çalışmasında (Kocagöz ve Kocagöz, 2020), Türkiye ülke markası ve Türk-Alman ilişkileri konusunu
ele almaktadır. Çalışmada bir yandan Brand Finance, World Economic
Forum, Human Development Index tarafından yayınlanan sıralamalarda Türkiye’nin 2010-2018 yılı performansı incelenirken; diğer yandan ülke markasının uluslararası literatürde tanımlanan belirleyicileri
dikkate alınarak, Türkiye markasının gerçek performansı, yatırım cazibesi (doğrudan yabancı yatırım), yaşama cazibesi (örn. konut satın
alma), ürün ve hizmetlerinin cazibesi (ihracat), turistik cazibesi gibi
çeşitli alt başlıklarda 2002-2018 yılları arasındaki verilerle seyir görülecek şekilde ortaya konulmuştur. Ortaya konulan portre içerisinde
Almanya’nın Türkiye markasına dair göstergelerdeki mevcut rolü ile
bu ülkeyle ilişkilerin Türkiye markasının güçlenmesindeki potansiyeli
irdelenmiştir. Bu çalışmanın öncülü olan incelemeler ise 2018 yılında
uluslararası bilim camiasıyla paylaşılarak tartışılmıştır (Bknz. Kocagöz, 2018b; Kocagöz ve Kocagöz, 2018).
Yazar, aynı yıl yayınlanan çok yazarlı çalışmasında (Kocagöz,
Göksu, Bakan ve Karakuş, 2020), sosyal medyada görsel paylaşım davranışını mahremiyet ve dindandırlık konularıyla birlikte incelemiş,
çalışılan örneklemde (sosyal medya hesabı olan 484 üniversite öğrencisi), katılımcıların hem karede kendilerinin bulunmadığı hem de bulunduğu görselleri paylaşma davranışlarında, mahremiyet ve dindarlık düzeyleri itibariyle anlamlı olarak farklılaşmadığı; mahremiyet ve
dindarlık skorları yüksek ve düşük olan katılımcıların görsel paylaşım
sıklığının benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın son
bölümünde bu bulguya yönelik kapsamlı bir metodolojik tartışma yer
almaktadır. Bu çalışmada mahremiyet değişkeni için kullanılan ölçeğin Kocagöz ile çalışmanın yazarlarından Bakan tarafından geliştirilip
ilk kez bu çalışmada kullanıldığını da belirtmek gerekir.
Yazar, aynı yıl diğer çalışmasında (Kocagöz, 2020), Almanya’daki Türk tüketicileri incelemiştir. Çalışmanın ana konusunu, ülkedeki
Türk nüfusunun etnik pazarlama perspektifinden bir pazar bölümü
olarak ele alınabilmesi için yeterince ayırt edici unsur taşıyıp taşımadıklarını ortaya koymak oluşturmaktadır. Yazar, bir yandan pazarın
ekonomik büyüklüğü (satınalma gücü), aile yapısı, değerler, kültür,
din, dil, medya kullanımı gibi konularda Türk nüfusunun özelliklerini –entegrasyon ve asimilasyon gibi konuları göz ardı etmeksizinsunmakta; diğer yandan Türklerin marka bağımlılığı, satın alma karar
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süreçleri, pazarlama iletişimlerine reaksiyonları gibi konular açısından
Almanlardan nasıl ayrıştığını çeşitli araştırma bulgularıyla ortaya koymaktadır. Seçili başlıklarda yaptığı incelemeler ve sunduğu örneklerle yazar, Türklerin bir pazar bölümü olarak ele alınması gerekliliğini ifade etmekte; buna karşın Almanya’daki sınırlı sayıda işletmenin
bu pazar bölümüne hitap etmek üzere pazarlama karmaları üzerinde
çalıştıklarını ve büyük oranda ise bu pazarın göz ardı edildiğini belirtmektedir. Bu durumun nedenleri, Türk tüketici davranışlarına yönelik çeşitli önyargılar (örn. Türkler para harcamaz, tasarruf eder ve
Türkiye’de harcar, marka sadakati yoktur, Türk marketlerinden/Türk
ürünlerinden satın alır vb.), Almanya’daki entegrasyon tartışmalarının şirketlerin etnik pazarlama çabalarında bulunmasını zorlaştırması, şirketlerin Alman tüketiciler nazarında imaj sorunu yaşayabileceği
kaygısı, yetersiz veriler vb. eksende çalışmada tartışılmıştır. Yazar çalışmasında, Türk tüketiciler pazarına yönelik ampirik çalışmalarla bu
pazar bölümüne dair kavrayışın gelişeceğini ifade etmekte, öte yandan
dijital pazarlamayla birlikte kişiselleştirilmiş ürün, hizmet ve iletişim
sunma olanağının artması nedeniyle, Almanya’daki işletmelere kitle
iletişim kullanmadan -dolayısıyla imaj sorunu yaşamadan- Türk tüketicilere hitap edebileceğini önermektedir.
Yazar 2020 yılındaki bir diğer çalışmasında (Kocagöz, Çetindağ
ve İğde, 2020) Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tanıttığı elektrikli araçlara yönelik tüketicilerin ilk izlenimlerini 112 katılımcılı nitel bir araştırmayla incelemiştir. Bu çalışma -literatürden
görülebildiği kadarıyla- TOGG araçlarına yönelik alandaki ilk akademik araştırma olma özelliğini taşımaktadır. Bulgular incelendiğinde,
katılımcıların genel olarak araçları başarılı bulma ve kaliteli algılama
durumlarının henüz bu araçlarla ilgili bir tecrübe alanı oluşmamasına rağmen dikkat çekici düzeyde olduğu görülmüştür. Katılımcıların
özellikle araçların tasarımına yönelik beğeni ağırlıklı değerlendirmelerde bulundukları, araçların elektrikli olma, otonomluk, çevrecilik vb.
teknik özelliklerine ise az sayıda katılımcının değindiği gözlenmiştir.
Araştırmada katılımcılardan araçlar için marka önerilerinde bulunmaları istenmiş, toplamda 57 marka önerisi elde edilmiş, bu önerilerde
“Ata, Ötüken, Bozkurt, Ergenekon, Turan, Ottoman, Fatih” gibi millî
arka planı olan tekliflerin çoğunlukta olduğu, buna karşın en sık önerilen marka adının TOGG ve Devrim olduğu, bir tablo ile sunulmuştur.
(Araştırma tamamlandıktan sonra girişim grubu marka adının TOGG
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olacağını açıklamıştır.) Çalışmada katılımcıların yarıdan biraz fazlasının araçlara yönelik 200 bin TL ve üzerinde bir fiyat beklentisine sahip
olduğu da bulunmuştur. Daha düşük düzey belirtenler genellikle vergi avantajı ve devlet desteği gibi konuları dikkate alarak ilgili düzeylerde tahmin yaptıklarını ifade etmişlerdir. Araçlar pazara çıktığında
koşulsuz olarak satın alacağını ya da fiyat gibi değişkenlere bağlı olarak satın alacağını ifade edenler tüm katılımcıların %70’ten fazlasını
oluşturmaktadır. Yazarlar sonuç bölümünde bulguları değerlendirirken bir yandan görüşülen kişilerde olumlu yaklaşımların söz konusu
olduğunu dile getirmekte, diğer yandan ise özellikle TOGG’un kendisini “elektrikli, akıllı, otonom” olarak konumlandırıp Türkiye’nin
ulaşım ekosisteminin çekirdeğinde yer almak hedefini taşıdığına işaret
ederek, görüşme içeriklerinin genelini değerlendirerek araçların henüz tüketici zihninde böyle bir perspektifte konumlanmadığını ifade
etmektedirler.

Şekil 8. Dr. Öğr. Üyesi Elif Kocagöz’ün Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Kocagöz’ün 2015-2020 yılları arasındaki yayınları genel olarak
incelendiğinde, hem teorik olarak kaleme alınmış hem de saha araştırması içeren özgün yayınları olduğu; saha araştırmalarında ise hem
kantitatif hem de kalitatif araştırma tekniklerini kullandığı görülmek-

Ayfer ÇAKAR - Fadime KILIÇER

73

tedir. Yazar bu yıllar arasında kendi alanı olan pazarlamayı odakta tutarak, dijital dönüşüm, akıllı ulaşım, tüketici davranışları, kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar, Türkiye ülke markası, sosyal sorumluluk gibi
konuları çalışmıştır. Ayrıca yazar çalışmalarını ulusal ve uluslararası
platformlarda Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yayınlamış ve
sunmuştur.

4.2.1.6. Öğr. Gör. Mesut Bilginer
Mesut Bilginer’in 2015-2020 yılları arasında yaptığı çalışmalar incelendiğinde  vergi sistemimiz, ARGE, fikrî ve sınâî mülkiyet hakları,
bu alandaki vizyonumuz, kurumlar aracılığıyla sağlanan destekler ile
vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda çalışmalar yaptığı anlaşılmaktadır.  
2015 yılında yapılan yayınlarda Türkiye Muhasebe Standartları
kapsamında TMS-11, TMS-20, TMS-32, TMS-33 ve UFRS’ye göre Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile öğrencilerin meslek seçimi ve vergi
mükelleflerinin moral değerleri konularında araştırmalar yapılmıştır
(Yardımcıoğlu ve diğerleri, 2015a; Yardımcıoğlu ve diğerleri, 2015b,
Yardımcıoğlu ve diğerleri, 2015c, Ertürk ve diğerleri, 2015a; Çelik ve
diğerleri, 2015a; Ertürk ve diğerleri, 2015b, Çelik ve diğerleri, 2015b).
Ülkemiz, Silikon Vadisi örneğinden yola çıkarak teknoloji üslerimizi kurmak amacıyla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Kanunu’nu çıkarmıştır. Kanun gereği üniversite kampüslerindeki
TGB ve bu bölgeleri yönetmek amacıyla Teknokent (Teknopark) Yönetici A.Ş. kurulmaktadır. 2012 yılında Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’ni kuran Bilginer, 2016 yılında Teknokent (Teknopark) kuruluşu, yönetilmesi  ve ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki vizyon
arayışı, vergi istisnaları ile sağlanan diğer destekler ve muhasebeleştirilmesi  konusunda “Bilim ve Teknolojide Vizyon Arayışları: Teknokentler” adında bir kitap yayınlamıştır (Bilginer, 2016a; Bilginer, 2016b;
Bilginer, 2016c).  Kitaplarda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu birlikte değerlendirilerek
Teknokent (Teknopark) A.Ş’nin kuruluşu, yönetimi, organları, Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinin yürütülmesi ele alınmıştır. Ayrıca
burada faaliyet gösteren ARGE firmalarına tanınan avantajlar ise 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5220 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 sayılı KDV Kanunu hükümleri
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çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kitap ülkemizdeki Teknokentler
hakkında yayınlanmış çok az sayıdaki kitaptan biridir.
Bu kapsamda 2016 yılında TGB’de faaliyet gösteren ARGE firmalarının teknoloji yönetim becerileri araştırılmış; 2017 yılında Teknokentlerin ve Ar-Ge Firmalarının 4691 Sayılı TGB Kanunu, VUK ve TTK açısından denetimi ve bu firmaların faaliyet gelirlerinin vergilendirilmesi
ve hibelerin TMS 20’ye göre muhasebeleştirilmesi ayrıntılı olarak ele
alınmıştır (Bilginer ve diğerleri, 2017a; Bilginer ve diğerleri, 2017b; Bilginer ve diğerleri, 2017c).
Bilginer, 2016 yılında bir uluslararası kongrede ülkemiz açısından
“Yüksek Ve Orta Yüksek Teknolojili Üretimin Önemi” ve bu bağlamda “Patent ve Faydalı Modelde Ülkemizin Vizyon Arayışları ve Verilen
Destekler” konulu iki sunum gerçekleştirmiştir. 2016 yılında ve sonraki yıllarda yapılan bu çalışmalarda orta ve orta-yüksek teknolojili
ürünlerin üretiminin önemi ve ihracının ülkemizin dış ticaret açığının
kapatılması ve orta gelir tuzağından kurtuluşumuz açısından zorunlu
olduğunu ortaya koyan çalışmalara ağırlık vermiştir.
Bilginer, akademik çalışmalarının yanı sıra sosyo-kültürel faaliyetlerine de devam etmiştir. Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti’nin
en geniş coğrafyada hüküm sürdüğü yıllarda, Hz. Mevlâna’nın yolunu öğretmek amacıyla 3 kıtada 130 kadar Mevlevihâne kurulmuş;
bu kapsamda Maraş Mevlevihânesi de kurulmuştur. Ancak, Maraş’ı
işgal eden Fransızların 1920 yılında çıkardığı yangında tamamen yanan Maraş Mevlevihânesi’nden geriye bir yapı ve kütüphane kalmamıştır. Bu sebeple, uzun süre Maraş Mevlevihânesi hakkında bir yayın
yapılamamıştır. 1995 yılında Kahramanmaraş Hz. Mevlâna Kültürü
Derneği’ni kuran Mesut Bilginer, ulaşabildiği belgeleri gazeteci-yazar Ali Avgın’la paylaşmış ve beraberce 2017 yılında “Hz. Mevlâna,
Mevlevilik ve Maraş Mevlevihânesi” kitabını yayınlamıştır. Bu kitap,
Maraş Mevlevihânesi konusunda ilk ve tek kitaptır (Bilginer ve Avgın,
2017).
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir firmanın teknik ve
finansal gücünü aşan büyük yatırımlarda “Joint Venture” adıyla ya
da “Konsorsiyum” olarak iş ve güç birliği yapılmaktadır. Ülkemizde
ilk olarak 1986 yılında kurulan bu tür yapılanmalara İş Ortaklığı veya
Ortak Girişim denilmektedir. Hâlen ülkemizdeki köprü, otoyol, baraj
gibi büyük yatırım ihalelerinde ve özelleştirme ihalelerinde birkaç büyük firmanın bir araya gelmesiyle iş ortaklığı veya ortak girişim kurul-

Ayfer ÇAKAR - Fadime KILIÇER

75

maktadır. Bilginer ve diğerleri 2017 yılında uluslararası bir kongrede
ülkemiz açısından konunun önemini ortaya koyan bir bildiri sunmuşlardır.
Ülkemizin hem iç piyasada hem de uluslararası pazarlarda marka oluşturmakta zorlandığı bir gerçektir. Bu sebeple Ticaret Bakanlığı
Türk firmalarının yurt dışı pazarlarda büyümesi için “TURQUALITY”
programı kapsamında her türlü etkinliğe ve tanıtıma hibe şeklinde
destek vermektedir. Bunun yanı sıra KOSGEB de KOBİ’lerin marka çalışmalarına hibe şeklinde destek vermektedir. Bilginer, 2018 yılında
söz konusu destekleri ve bu hibelerin TMS- 20’ye göre   muhasebeleştirilmesini inceleyen bir çalışma yapmıştır (Bilginer, 2018).
Bilginer, 2019 yılında iki makale yayınlamıştır. İlk makalede Ticaret Bakanlığı tarafından tasarım firmalarının yurt dışındaki tasarım
çalışmalarına verilen hibe şeklindeki destekler ile KOSGEB tarafından
KOBİ’lerin tasarım çalışmalarına hibe şeklindeki destekleri ve tasarımda vizyon arayışlarımız ele alınmıştır. Editörlü bir kitapta yayınlanan
diğer makalede ise patent ve faydalı modele KOSGEB ve TUBİTAK tarafından verilen destekler ile bu desteklerin TMS-20’ye göre muhasebe
süreci incelenmiştir (Bilginer, 2019a; Bilginer, 2019b).
Bilginer, 2019 yılında Teknokent, ARGE, inovasyon, marka, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre, coğrafi işaret gibi konularda yaptığı bütün çalışmalarını bütüncül bir bakışla yeniden ele alarak
“Sınâî Mülkiyet Hakları ve Vizyon Arayışlarımız; Verilen Destekler ve
Muhasebe Uygulamaları” kitabını yayınlamıştır (Bilginer, 2019c).

Şekil 9. Öğr. Gör. Mesut Bilginer’in Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu
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Öğretim elemanının yayınları genelde muhasebe üzerine olmakla
birlikte, kendisi muhasebe standartları ve vergilendirme ile Ar-Ge üzerine yoğunlaşmaktadır. Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin
kurucu genel müdürü ve halen yönetim kurulu üyesi olmasının da ArGe ile ilgili faaliyetlerin muhasebeleştirilmesindeki yayınlarında etkili
olduğu tespit edilmiştir.

4.2.2. İktisat bölümündeki araştırmalar
Fakültenin en köklü bölümlerinden olan İktisat Bölümünden araştırma kapsamında gönüllü olan bir öğretim elemanı bulunmaktadır.
İlgili öğretim elemanının yayınları incelendiğinde alanıyla ilgili literatüre önemli katkılar yaptığı gözlenmektedir.

4.2.2.1. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Baylan
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Baylan’ın 2015-2020 arası çalışmalarından olan Baylan (2015)’de sosyal güvenliğin büyüme, tasarruf, fiyat
istikrarı ve gelir dağılımı üzerinde etkileri hususunda geniş kapsamlı
bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Ele alınan çalışmalardan söz
konusu etkilerin pozitif veya negatif olduğuna dair bir kesin kanıya
varılmamıştır. Yine, söz konusu çalışmalarda sosyal güvenliğin ekonomik etkilerin boyutunun ve yönünün ülke ve zamana göre farklılık
gösterdiği görülmüştür.
Takip eden yılda Baylan & Bozkaya (2016, 2016a, 2016b, 2016c) çalışmalarda Kahramanmaraş ekonomisi için önem arz eden Afşin Ekonomisi, Ahşap Oyma Sanatı, Aksu TV ve Armadaş hakkında ansiklopedik bilgi verilmiştir.
Yazarın bir sonraki yıldaki çalışması Baylan (2017)’de işsizlik, gelir
dağılımı ve Türkiye’den göç ele alınmıştır. Türkiye’de işsizliğin ve gelir dağılımı adaletsizliğinin Türkiye’den göçün nedeni olup olmadığını
nedensellik analizleri kullanarak incelenmiş ve nihai olarak işsizliğin
ve gelir dağılımı adaletsizliğinin Türkiye’den göçün nedeni olmadığı
tespit edilmiştir. Aynı yıldaki bir diğer çalışması Baylan (2017a)’da ise
Türkiye’ye göç ve kayıt dışı istihdam arasındaki ilişki ekonometrik
yöntemle incelenmiştir. Araştırmada Türkiye’ye göçmen sayısı için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Türkiye’de
kayıt dışı istihdam oranı için ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen VAR Granger nedensellik
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analizi bulgularına göre, Türkiye’ye gelen göç kayıt dışı istihdamın ve
işsizliğin nedeni değildir. Ancak kayıt dışı istihdam Türkiye’ ye göçün nedenidir. Aynı yılda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
tarafından yayınlanan Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nde Baylan, M.
(2017b) Bozkurt Konfeksiyon Sanayi A.Ş., Baylan, M. (2017c) Çeltik
Palas Oteli ve Baylan, M. (2017d) Mehmet Nejat Çuhadar konularını
incelemiş ansiklopedik bilgi vermiştir.
2017’nin son çalışması ve yazarında içinde bulunduğu Aytop ve
diğerleri (2017)’da Pazarcık ilçesinde kırsal alanda yaşayan bireylerin
göç etme istekliliğinin belirlenmesi ve göç etmek istemelerinin altında yatan nedenleri irdelenmiştir. Araştırmanın ana materyalini 2017
yılı Ağustos ayında Pazarcık ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan 120
kişi ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre anket yapılan bireylerin %39.17’sinin
göç etmek istedikleri, göç etmek isteyenlerin %38.3’ünün yurt dışına,
%23.40’ının ise başka bir ile göç etmek istedikleri tespit edilmiştir.
Göç etmeyi düşündüren ekonomik etkenlerin sırasıyla en çok geçim
sıkıntısı, arazi yetersizliği, alet-ekipman yetersizliği olduğu, sosyal etkenlerin ise sırasıyla en çok hayat standartlarının düşük olması sosyal
hayatın olmaması ve çocukların yeterli eğitim alamaması olduğu saptanmıştır.
2018 yılına gelindiğinde yazar ve Taman’ın çalışması Baylan&Taman
(2018)’de inşaat sektörünün Türkiye’de ekonomik büyüme ve dış ticaret açığı üzerinde etkisi analiz edilmiştir. Bu çalışmada inşaat sektörü
ile ekonomik büyüme ve dış ticaret açığı arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ancak Granger nedensellik analizine göre Türkiye’de inşaat sektörü, ekonomik büyüme ve dış ticaret
arasında nedensellik tespit edilememiştir. Aynı yıl Baylan ve diğerleri
(2018)’de çalışmasında kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün tahmininde kullanılan yöntemler ve bu yöntemlere göre 2005-2017 yılları
arası Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü konu edinilmiştir.
Bütün tahmin yöntemlerinin birbirinden farklı sonuçlar verdiği çalışmada sonuçlar incelendiğinde Türkiye’de kayıt dışı ekonominin düşme eğiliminde olduğu, 2008 ekonomik krizinin Türkiye’de kayıt dışılığın artmasında önemli rol oynadığı ve kayıt dışılığın büyüklüğüne
göre Türkiye düşük gelirli ülkeler arasında yer aldığı tespit edilmiştir.
Bir sonraki yıl araştırması olan Baylan (2019)’da Türkiye’de sosyal
güvenlik harcamalarının gelir dağılımı üzerine etkisi Johansen ve Juse-
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lius (JJ) Eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Eşbütünleşme testi sonucuna göre Türkiye’de sosyal güvenlik harcamaları ile gelir dağılımı
arasında uzun dönem ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de sosyal
güvenlik harcamalarının gelir dağılımını olumsuz, büyümenin ise gelir dağılımını olumlu etkilediği ortaya konulmuştur. Baylan (2019a)’da
ise para politikası kapsamında alınan kararların hangi yollarla turizm
sektörünü etkilediği teorik çerçevede incelenmiştir.
Aynı yıl Baylan ve Karaçevirgen (2019)’da iş sağlığı ve güvenliği
kavramının kısa tarihsel gelişimi incelenmiş ardından lojistik sektöründe Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve standartlar iş
sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada sektöre
ait iş kazası istatistikleri hem Türkiye hem de dünya açısından analiz
edilerek, Türkiye’nin lojistik sektöründe önemli bir üs olabilmesi için
iş sağlığı ve güvenliğindeki durumuna ilişkin öneriler sıralanmıştır.
Baylan ve Karakız (2019)’da ise Türkiye’nin Mısır, Ürdün, Sudan ve
Katar, İran, Irak, Suudi Arabistan, İsrail, Yemen, Cezayir ve Tunus ile
ticaret yoğunluğu ve endüstri içi ticareti analiz edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin bu ülkeler ile ihracat yoğunluk indeksi, ithalat yoğunluk indeksi ve Grubel-Lloyd indeksleri 2005- 2017 yılları fasıllara göre
dış ticaret verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre ihracat ve ithalat yoğunluk endeks değerleri söz konusu ülkeler için 1’ in üzerindedir. Grubel-Lloyd endeks değeri ise çok düşük
olduğu görülmüştür.
Yazarın 2020 yılı çalışmaları incelendiğinde Baylan (2020) ile
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal kalkınma üzerine
etkisi VAR Modeli yardımıyla sınandığı görülmektedir. 1990-2017 dönemini kapsayan yıllık serilerin kullanıldığı çalışmada Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan nedensellik testi ile ekonomik kalkınmadan sosyal kalkınmaya, ekonomik ve sosyal kalkınmadan da kayıt dışı istihdama tek yönlü nedensellik tespit edilirken kayıt
dışı istihdamdan ekonomik ve sosyal kalkınmaya doğru bir nedensellik tespit edilememiştir. Yine yazarın aynı yıl çalışması olan Baylan
(2020a) ile Türkiye ekonomisinde dışsal, finansal ve mali kırılganlık
arasındaki ilişki ekonometrik analiz yöntemleriyle ortaya konulması
hedeflenmiştir. Bunun için 1990-2018 arası yıllık kırılganlık göstergelerden faydalanarak kırılganlık endeksleri elde edilmiştir. Elde edilen
dışsal, finansal ve mali kırılganlık endeksleri analizde veri seti olarak
kullanılmıştır. Johansen eş bütünleşme testi ile dışsal, finansal ve mali
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kırılganlık arasında uzun vadeli ilişki olduğu ve uzun dönemde birlikte hareket ettikleri saptanmıştır. Ayrıca, söz konusu serilere Granger
nedensellik testi uygulanmış ve test sonucunda yüzde beş anlamlılık
düzeyinde mali kırılganlık indeksi ile finansal kırılganlık indeksi arasında çift yönlü, mali kırılganlık indeksinden dışsal kırılganlık indeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
2020 yılının bir diğer çalışması olan Baylan & Eskimergen (2020)
ile reformlar sonrası Çin’in dış ticaretinde meydana gelen değişmeler
değerlendirilmiştir. Bunun için Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBSC),
Dünya Kalkınma Göstergeleri (WDI) ve Dünya Bileşik Ticaret Çözümü (WITS)’nden elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Çalışmada,
Çin’in 1995’ten beri dünyanın geri kalan ülkeleriyle sürekli ve mütevazı bir pozitif ticaret dengesi gerçekleştirdiği görülmüştür. 1990’larda dünya ihracatının %1,4’ini ithalatının ise %1,5’ini gerçekleştiren
Çin’in 2018’da dünya ihracatının yaklaşık %10,6’sını ithalatının ise
%10,34’ünü gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu durumun Çin’in kendisini dünyanın en büyük ihracatçısı ve ikinci en büyük ithalatçısı yaptığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada Çin’in en çok ticaret yaptığı beş ülke
ve Türkiye ile ticareti de ele alınmış ve Çin ABD, Hong Kong ve Türkiye ile ticaretinde fazla Japonya, Almanya ve Kore ile ticaretinde ise
açık verdiği ortaya konulmuştur. Aynı yılın son çalışması olan Baylan
& Pazarcı (2020)’de Türkiye’de enflasyon ve faiz ilişkisi VAR modeli
çerçevesinde analiz edilmiştir. Analizde 2005:01-2018:03 dönemine ait
aylık tüketici fiyat endeksi ve vadeli mevduat faiz oranı verileri kullanılmıştır. Döviz kuru enflasyonist eğilimleri açıklamada önemli değişkenler arasında yer aldığından analize bir diğer değişken olarak dâhil
edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı Johansen Eşbütünleşme testi, nedensellik ilişkisi ise Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Uygulanan bu testler sonucunda enflasyon, faiz
ve döviz kurunun uzun dönemde birlikte hareket ettiği ve de döviz
kurundan enflasyona, enflasyondan faiz oranına doğru nedensellik
ilişkisi tespit edilmiştir.
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Şekil 10. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Baylan’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Baylan’ın çalışmaları incelendiğinde genelde ekonometrik modelleme üzerine çalıştığı gözlenmektedir. Birincil verilere dayanan çalışmaların Türkiye ve Kahramanmaraş üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

4.2.3. Kamu yönetimi bölümündeki araştırmalar
Kamu Yönetimi Bölümü’nden araştırmaya iki öğretim üyesi gönüllü olarak dâhil olmuştur. Araştırmalar incelendiğinde yerel yönetimler, çevre politikaları ve yönetimi, siyaset ve Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi çeşitlenen çalışmalar görülmektedir.

Şekil 11. Kamu Yönetimi Bölümü Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu
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4.2.3.1. Doç. Dr. Aziz Belli
Doç. Dr. Aziz Belli’nin 2015-2019 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde Belli (2019a) Türkiye’de sağlıklı kentlerin büyükşehir
belediyeleri üzerinde karşılaştırmalı analizini yaparak bu kapsamda
çalışmanın alan araştırmasında vizyon ve misyonlarına ulaşılan 29
büyükşehir belediyesinde sağlıklı kent ifadelerinin hangi oranda yer
aldığını ortaya koymak üzere içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi
yapılırken Maxqda 12 programından faydalanmıştır. Doçent Doktor
Aziz Belli’nin (2019b) kitabında öncelikle Türk çevre politikasının geçmişteki ve mevcut durumunu ortaya koyarak AB üyelik sürecinin bu
politika belirleme sürecine olan etkisini ortaya koymaya çalışılmıştır.
Belli (2019c) çalışmasında, Kent konseylerinde karar alma sürecine
dâhil olması gereken iki yapı sivil toplum ve yerel halkın yeterince
temsil edilmediği bazı çevrelerce dile getirilmiş ve bunun öyle bir sorun olup olmadığını kanıtlamak üzere geliştirilen bu araştırma ile sivil
toplum ve yerel halkın kent konseylerine katılım noktasında sorun yaşayıp yaşamadığı tespit edilmiştir.
Belli, Tunç, Aydın aynı yıllarda devam eden başka bir çalışmasında (2019) belediye çalışanlarının yönetişim konusundaki algıları tespit
edilerek bireylerin cinsiyet, yaş, gelir, unvan durumlarına göre yönetişim algısının değişip değişmediği belirlenmiştir. Demografik değişkenlere göre değişkenlik gösteren yönetişim algısının geliştirilmesi
için çeşitli çözüm önerileri araştırma sonucunda sunulmuştur. Devam
eden yıllarda Belli ve Karakaya (2019) çalışmasında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın tarihsel gelişimi inlenmiş olup, çalışmanın ilk bölümde
Nafia Nazırlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı arasındaki dönem
incelenmiştir. Devamında ise, yakın geçmişte kurulan ve 644 sayılı Kanunla birleştirilen Çevre Bakanlığı’nın tarihi ve günümüzdeki Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı incelenmiştir.
Belli ve Kayaalp’ın (2019) çalışmasında sivil toplumun yerelde,
demokratik bir siyasi-toplumsal düzen kurulmasında, katkısının ne
düzeyde olduğunun araştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu
katkı, Belli bir bölge veya ülkede değil, genel olarak sivil toplumun
yerel demokrasiye olan katkısı anlamında ele alınmıştır. Çalışmada
nitel analiz tekniklerinden, betimsel analiz tekniğinden yararlanılmış
veriler mantıki bir sıraya konup bu betimlemeler yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Aynı yıllarda Belli ve Sarıteke’nin çalışmasında
(2019a) karşılaştırmalı reklam 29232 Sayılı Ticari Reklam Ve Haksız
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Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmalarında karşılaştırmalı reklamın unsurları, mümkün olabildiği
durumlar ve yasak olduğu halleri ele alınmıştır. Yine aynı yıllarda
Belli ve Sarıteke’nin başka bir çalışmasında (2019b) Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesinin çevre sorunlarına yaklaşımının ne durumda
olduğu ortaya konularak, sorun alanlarına ilişkin çözüm öneri sunulmuştur. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre sorunlarının
çözümünde ne tür yaklaşımlar benimsediği Büyükşehir Belediyesince
2020-2024 tarihleri için hazırlanmış olan stratejik planın incelenmesi
neticesinde belirlenmiştir. Belli ve Aydın’ın bir diğer çalışmalarında
(2019a) Türkiye’de yerel yönetişim ve e-yerel yönetişim kavramları irdelenmiş ve yerel e-yönetişim kavramsalı üzerinde Türk yerel yönetimlerinin durumunu incelemek ve örneklerle bu durum zenginleştirilmiştir. Devam eden yılda Belli ve Aydın (2019b) çalışmaların da son
dönemde gündemi çokça işgal eden muhtarlık kurumunun tarihsel
gelişimi, güncel durumu ortaya konularak gelecek vizyonunun nasıl
olması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Çalışmada temel amaçları
Türkiye‘de muhtarlık kurumuna ihtiyaç olup olmadığının saptanmasıdır.
Belli ve Aydın’ın diğer çalışmalarında ise (2019c) AB’nin enerji
politikası çevre sorunları bağlamında irdelenmiş ve Türkiye’nin çevre
ve enerji açısından uyumu incelenerek, çeşitli öneriler sunulmuştur.
Böylece çalışma sonucunda Türkiye’nin enerji politikasının çevre sorunlarına yaklaşımı ortaya konularak AB tam üyelik sürecinde engeller üzerinde durulmuştur. Belli ve Aydın (2019d) çalışmalarında ise,
uluslar arası göç olgusundaki değişimlerden olan çevre sığınmacığı
kavramı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda tarihi insanlık kadar
eski olan çevresel nedenle gerçekleşen göçlerin ulus devletin sert sınırlarını zorlayan boyutu ve uluslararası göç içindeki yeri çalışmada
değinilen diğer önemli noktalardan biri olmuştur. Yine aynı yıllarda
Belli ve Kepekci’nin çalışmasında (2019) Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi’nin yerel halka sosyal belediyecilik anlayışına dayalı olarak
yaptığı uygulamalar incelenerek bunların belediye bütçesi ile ilişkisi
irdelenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş ilindeki örnek olaylar ve gerekli uygulamalar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik kavramları açıklanarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’sinin
yapmış olduğu uygulamaları örnek olay yöntemiyle incelenmiş, Kah-
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ramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 2017- 2018 yılı faaliyet raporları verileri kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.
Belli ve Mert’in çalışması da ise (2019) Türkiye’de kentsel nüfusun
önemli bir bölümünü barındıran büyükşehir belediyelerinin kent kültürü ve kentlilik bilincinin gelişimi noktasındaki mevcut durumunu
ortaya koyarak stratejik planlar bağlamında kent kültürü ve kentlilik
bilincinin ne kadar etkin kullanıp kullanılmadığı incelenmiştir. İncelemenin alan araştırması kısmını yapmak üzere öncelikli olarak basit
seçkisiz yöntem kullanılarak yedi büyükşehir belediyesi belirlenmiştir.
Bu kentlerin stratejik planları internet sitesinden alınmış ve içerik analizi yöntemi ile büyükşehir belediyelerinin karşılaştırması yapılmıştır.
Belli ve Aydın’ın (2018a) diğer bir çalışmasında ise, çalışmada sivil
toplum kavramının yaşamış olduğu değişim ele alınmış ve Türkiye’deki durum tarihsel olarak değerlendirilmiştir. Akabinde 15 Temmuz sürecinde yaşanan olaylar incelenmiş ve halkın darbecilere karşı yapmış
olduğu direniş ele alınmıştır. Sonuç olarak yaşanan olayların ortaya
çıkarmış olduğu sivil toplum algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Belli ve Aydın’ın diğer çalışması olan Türkiye’de çevre politikasında
(2018b), kent ve kentleşme kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra
Türkiye’nin kentleşme tarihine değinilmiştir. Akabinde kentleşme politikası kavramının ne olduğu ortaya konularak Türkiye’deki durum
ve uygulamalar kalkınma planları ve hükümet programları bağlamında incelenerek geliştirilen veya geliştirilmeye çalışılan politikalar analiz edilmiştir.
Belli, Aydın ve Tunç’un çalışmasında (2018a) AB’ye uyum sürecine
Türk yerel yönetim sisteminin mevcut durumunu ortaya koyarak ve
mevzuata uyum sürecinde eksiklikleri belirlenmiş olup buna ilişkin
çözüm önerileri sunulmuştur. Bu amacı gerçekleştirebilmek için öncelikle yerli ve yabancı literatürden elde edilen veriler ile yerelleşme, yerellik, yerel özerklik kavramları irdelenmiş olup kavramsal çerçevenin
ortaya konulmasından sonra tarihsel araştırma yöntemi ile Türk yerel yönetim sisteminin tarihçesi incelenmiştir. Devam eden yılda Belli, Tunç ve Aydın’ın (2018b) başka bir çalışmasında Türkiye’de kamu
yönetimi politikalarına yansıması açısından sosyal devlet ilkelerinin
özellikle sosyal yardımlar çerçevesinde ele alındığı, oluşturulan sosyal yardım kurumlarının etki alanlarının genişlediği ve özellikle Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün faaliyetleri sonucunda yoksullara
yapılan sosyal yardımların, kamu hizmetlerinde etkililik ve verimlilik
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ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmediği, yoksullukla mücadele politikalarının sosyal devletin temel ilkeleri ölçeğinden ziyade geçici bir
kamusal fayda sağladığı görülmüş ve bu çerçevede çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Belli, Tunç, Ağırve Özdemir’in (2018) çalışmasında kriz yönetimine teorik açıdan yaklaşılmıştır. Betimsel ve tarihsel metodoloji kullanılmış olup, kriz yönetimine yönelik yaklaşımlar ve teoriler üzerinde
durulmuştur. Dünyada ve Türkiye’de kriz yönetim örnekleri verilerek,
kriz yönetiminin amacının ve öneminin daha net bir şekilde ortaya
konulması amaçlanmıştır. Aynı yıl devam eden başka bir çalışmada
Belli, Tunç, Özdemir ve Göksel (2018) 1980’lerden sonra yeni kamu
yönetimi olarak nitelendirilen yaklaşımlar doğrultusunda Türkiye’de
uygulanmaya başlanmış olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem
ele alıp değerlendirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin
ortaya koyduğu kamu yönetimi anlayışı ve uygulamaları irdelenmeye çalışılmıştır. Başka bir çalışmada Belli, Tunç, Göksel ve Feziyeva
(2018) Türkiye ve Azerbaycan devletlerin “Başkanlık” sistemlerini karşılaştırmalı bir yöntemle ele almaya çalışılmış, mevcut düzenlemeler
irdelenmiştir. Temel amaç ise; Türkiye’de yeni uygulanmaya başlanan
“başkanlık” sisteminin mevcut uygulamalardan yararlanarak gelecek
perspektifler oluşturmasına yardımcı olmak olmuştur.
Başka bir çalışmada Belli, Ağırve Balcı (2018) Türkiye’nin mevcut
ve yapımı süren enerji nakil hatları ile jeopolitik avantajlarını enerji
koridoru olma hedefi doğrultusunda kullanmak istediği hipotezine
dayalı olarak hazırlanan çalışmada, Türkiye’nin enerji nakil hatları ele
alınarak, enerji naklinde bir koridor ülke olma hedefine yönelik stratejilerine yer verilmiştir. Yine aynı yıl Belli, Tunç ve Küpeli’nin (2018)
çalışmasında toplumsal cinsiyet algısının üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi özelinde
metodolojik ve kesitsel olarak incelenmiş ve ortaya konulmuştur. Bu
amaçla KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 353 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak “Toplumsal
Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği”(TCRTÖ) adı verilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageFor
Social Sciences) For Windows 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Belli, Aydın ve Ağır’ın (2018) çalışmasında İslam dininin çevre
koruma ve çevre bilincine bakışı ortaya konulmuştur. Bu amacı ger-
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çekleştirmek üzere yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanılarak çevre
bilinci ve çevre koruma kavramları incelenmiştir. İslamiyet’in çevre bilinci ve çevre korumaya bakışını incelemek üzere Kuran-ı Kerim’de bu
konuda yer alan ayetler ve İslam dininde insan yaşamında belirleyici
olan bir diğer kaynak olan Hadis-i Şerifler incelenmiştir.
Başka bir çalışmada ise Belli, Kahraman ve Sarıteke (2018a) İsrail’in
kuruluş yıllarından bir portre seçerek yaşanan olayları genel bir çerçevede değerlendirmek yerine, bu isim üzerinden daha özel ve detaylı
analizlerde bulunmayı öngörmüşlerdir. Yine aynı yıllarda Belli, Kahraman ve Sarıteke (2018b) çalışmalarında Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması için geliştirilen, politikalar, enerji üretim araçlarının
(paneller, yazılımlar vs.) dışarıdan temin edilmesi konusuyla sınırlı
kaldığı belirtmiştir. Enerji üretim araçlarının ülkemizde yapılması, bu
araçların dışarıdan temin edilerek Türkiye’de sadece montajlanmasından daha uygun olacağı belirtilmiş olup aksi halde Türkiye’nin dışarıdan enerji hammaddesi temin etmekten kaçıp, bunun yerine daha
pahalı şekilde enerji teknolojisi araçları transfer etmek mecburiyetinde
kalmasının olası olacağı vurgulanmıştır.
Belli ve Aydın (2017a) kentleşme ile birlikte kalabalıklaşan kentlerin sorunlarına çözüm için çeşitli büyükşehir modelleri geliştirmişlerdir. Bu kapsamda oluşturulan araştırmanın amacı 6360 sayılı Kanun
sonrasında oluşan yeni durumun yerelleşme ve merkezileşme kavramları bağlamında incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için literatür taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan ve yerel
yönetimler ile ilgili temel hukuki düzenlemelerden faydalanılmıştır.
Araştırma sonucunda 6360 sayılı Kanun sonrasında oluşan durumun
yerelde merkezileşmeye mi sebep olduğu sorusunun cevabı bulunmaya çalışılmıştır. Bir sonraki çalışmada yine aynı yıllar da Belli ve Aydın
(2017b) yaşanabilir bir kentin oluşması için kent kültürünün yerleşmesinden yola çıkarak toplumun değişik kademelerinin, kurumların ve
kuruluşların kent kültürünün yerleştirilmesinde ve kentlilik bilincinin
oluşumunda dolaylı/ dolaysız, istemli/istemsiz ve az/çok etkilerinin
olduğuna vurgu yapmışlardır. Dolayısıyla kent kültürü ve kentlilik
bilinci konusunda üniversite akademik personelinin ne durumda olduğu neler yapabileceği bu çalışma da dikkate değerdir. Çalışmada
Hatay’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesinde çalışan akademik
personelin kent kültürü ve kentlilik bilinci konusundaki genel görüşlerinin neler olduğu ve akademik personelin kent kültürü ve kentlilik
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bilincinin gelişiminde neler yapabileceği araştırılmıştır. Bu bağlamda
akademik personele uygulanan anket SPSS programı yardımı ile değerlendirilerek Hatay ve Mustafa Kemal Üniversitesi ölçeğinde kent
kültürü ve kentlilik bilincinin gelişiminde üniversitelerin rolünün
belirlenmesi amaçlanmıştır. Doç. Dr. Belli aynı yıllar da Aydın ile
(2017c) çalışmasında Çevre bilinci ile çevre dersleri arasındaki ilişkiyi
belirleyebilmek için Mustafa Kemal Üniversitesi ve Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünde çevre dersi alan
ve almayan öğrencilerin çevre bilinç düzeyini ölçmek üzere Dunlap
ve Van Liere(1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında revize edilen
“Yeni Çevresel Paradigma”(New Environmental Paradigm) ölçeği uygulanmıştır. Anket soruları analiz edilirken, frekans analizleri, T-testi,
F(ANOVA) testi, korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Aynı yıl
devam başka bir çalışmada ise Belli ve Aydın’ın (2017d) çalışmasında
son dönemde yaşanan olaylar üzerinde durularak sosyal medya etkisi
araştırılmış ve nefret söylemlerinin yaygınlaşmasına neden olan anahtar niteliğindeki durumlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Diğer bir çalışmada ise Belli ve Aydın (2017e) başkanlık sistemi ve parlamenter sistemde yerel yönetimlerin konumunu tespit ederek Türk yerel yönetim
sisteminin ve yerel özerklik anlayışının hangi sisteme yakın olduğunu
belirlemek ve başkanlık tartışmaları sonrasında nasıl bir yerel yönetim
sistemi geliştirilmesi gerektiğini ortaya konulmuştur. Yine Belli ve Aydın (2017f) çalışmalarında, Türkiye’de yerel yönetim sisteminde sosyal
belediyeciliğin gelişimi incelenerek Milli Görüş geleneğinin bu gelişime olan katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışma da Milli
Görüş geleneğinin Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışına katkısı
ortaya konulmuştur. Belli ve Aydın (2017g) Türkiye’deki sivil toplum
kuruluşlarının tarihsel gelişimi ele alınırken Milli Görüş Hareketi’nin
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gelişimine etkisi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın teorik çerçevesi birebir mülakatlar,
yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen ikincil verilerden oluşturulmuştur.
Tunç, Belli ve Aydın (2017) ortak çalışmalarında üniversite öğrencilerinin kent kimliğini benimseme düzeyinin tespit edilmesi ve kent
kimliği ile internet kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın teorik çerçevesi yerli ve yabancı kaynaklardan
elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. Alan araştırması kapsamında
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
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kültesi öğrencilerine internet kullanımı ve kent kimliğinin benimsenmesi ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Anket soruları ile ilgili öncelikle
faktör analizi yapılmış ve sonrasında elde edilen yeni değişkenlerde
anlamlı farklılık hipotezleri ve internet kullanımı-kent kimliğinin
benimsenmesi ilişkisi test edilmiştir. Hipotezler test edilirken SPSS
programından faydalanılmıştır. Başka bir çalışmada ise Belli, Ağırve
Arslan (2017) halk katılımı ve gönüllülüğün önemi anlatılıp, çerçevesi
çizildikten sonra Adana Kent Konseyi özelinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulurken yerli ve yabancı
literatürden yararlanılmış; Adana Kent Konseyi’nde halk katılımı ve
gönüllülük incelenirken örnek olay yöntemi kullanılmıştır.
Belli (2017a) başka bir çalışmasında, yerel demokrasinin sağlanması için kadın temsilinin bir gereklilik olduğu ve Türkiye’de yerel
siyasette kadın temsili sorunu olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte
kadın temsilinin yerel düzeyde sağlanması ulusal düzeyde kadın temsili sorununa da çözüm bulması gerektiğini çalışmasında belirmiştir.
Devam eden yıllarda Belli (2017b) çalışmasında, Türkiye’de yerellik
ilkesi ve buna ilişkin uygulamaları yerel yönetimler açısından değerlendirmek ve bu konudaki sorunlara çözüm önerileri üretmek üzerine
durmuş ve araştırma yerli ve yabancı kaynaklardan yapılan literatür
taraması, Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatının ve AB uyum sürecine ilişkin temel belgelerin incelenmesi neticesinde hazırlanmıştır.
Belli’nin diğer bir çalışmasında (2017c) yerel özerklik kavramının ne
olduğu ortaya konularak kavram karmaşası giderilmeye çalışılmıştır.
Bu kapsamda araştırma ile Türkiye’de neden yeni anayasa ihtiyaç olduğu ve yeni anayasada yerel özerklik kavramının nasıl bulunması gerektiği konusu tartışılmaktadır. Araştırmanın kapsamı literatürden ve
internet kaynaklarından elde edilen veriler ile oluşturulmuştur. Belli
(2017d) çalışmasında, yeni kamu yönetimi ve yerinden yönetim ilişkisini yerel yönetimler bağlamında incelemiştir. Bu çalışma literatür
taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan elde edilen veriler ile hazırlanmıştır. Yeni kamu yönetimi ve yerel yönetim ilişkisi
incelenirken, iki yapının temel özellikleri incelerek karşılaştırmalı bir
analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda yeni kamu yönetimi ile yerel
yönetimler arası ilişkinin paralel bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Başka bir çalışmada Belli, Ağır ve Tunç (2017) Türkiye’de siyasi
güç, merkezi hükümet ve yerel yönetimle ilişkisinin nasıl geliştirmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Belli, Aydın ve Sarıteke’nin (2017)
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çalışmasında Türkiye’deki Suriyeli nüfusun sosyal ve ekonomik entegrasyonu üzerinde durulmuş daha sonra henüz ciddi manada hissedilmeyen fakat hissedilmesi muhtemel siyasal entegrasyon süreci nasıl
gelişeceği ve muhtemel sorunlar ele alınmıştır. Bunu yaparken diğer
örnek olaylarla karşılaştırmalar yapılarak bu yeni oluşabilecek durum
ile ilgili çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Diğer çalışmada ise Belli,
Aydın ve Kahraman (2017) göç olgusunun oluşması süreci ve sonrasında merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi ortaya konulmuş ve bu
konuda yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmuştur. Araştırmanın teorik çerçevesi literatür taramasından
hareketle oluşturulmuş, örnek olay olarak mülteci ve göç konusunda
Türk kamu yönetimi açısından merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin
yetki ve görevleri incelenmiştir. Aynı yıllar da Belli, Tunç ve Aydoğdu’
nun (2017) ortak çalışmasında kamu yönetimi perspektifinde, dijital
dönüşüm; tüm işlevler ve hizmetlerde dijital teknolojilerden en geniş
ölçüde yararlanılması ve yönetim felsefesinin dijitale uyumlu şekilde
yeniden tanımlanması gerektiği tartışılmaz bir gerçek olarak görülmüştür. Kamu kurumlarının dijital formatta sunulmasıyla, bürokratik
açıdan zamanın ve maliyetin azalması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmiş, bu kapsamda önemli yatırımlar yapılmış ve devlet
kurumlarının birçoğu kamu hizmetlerinin bir kısmını internet üzerinden sunmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının e-devlet yani dijital ortam hizmetlerini değerlendirmek, yapılması gerekenleri ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmada
betimsel yöntemler kullanılarak, bulgular tarihsel bir yaklaşımla ele
alınmıştır.
Diğer bir çalışmada Belli ve Aydın (2016a) Türkiye’nin AB çevre
politikasına uyumu konusunda karşılaştığı sorunları tespit ederek bu
sorunlara çözüm önerileri sunmakla birlikte Türkiye’ye etkin bir çevre
politikası oluşturmak için neler yapılabileceğini tartışmaktırlar. Araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulurken ikincil veri türlerinden olan
dokümantasyonel kaynaklardan, çok kaynaklı raporlardan faydalanılmıştır. Belli ve Aydın (2016b) çalışmalarında ise, Türkiye’de 2012 yılında yayımlanan ve 30 Mart 2014 seçimlerinde tamamıyla yürürlüğe
giren 6360 sayılı Yasa hizmette etkinlik ve verimliliği sağlamayı temel
amaç edinmiştir. Bu kapsamda belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Kapatılan bu belediyelerde hizmetin kapatılmadan önce ne durumda olduğu kapatıldıktan
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sonra ne durumda olduğu yapılan alan araştırması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte kapatılan belediyelerde herhangi bir temsil
sorunu olup olmadığı da araştırılmıştır. Belli ve Aydın’ın çalışmasında
(2016c) bir kentin sağlıklı bir kent olarak anlaşılabilmesi için DSO tarafından ortaya konulan bazı özellikleri barındırması gerekmektedir.
Bu kapsamda Aksaray Belediyesinin Stratejik Planı incelenerek DSO
Sağlıklı Kentler Projesinde beklenen niteliklere sahip olup olmadığı ve
bu konuda yapılması gerekenler bu çalışmada incelenmiştir.
Belli’nin diğer bir çalışması olan (2016a) de, küresel ortaklık, katılım ve işbirliği kavramları üzerine bina edilen kent konseylerinin
büyükşehirlerde kurulmamasını bir eksiklik olarak görmüştür. Bu eksikliğin ortaya çıkardığı sorunu tespit etmek üzere hazırlanan araştırmanın amacı 5393 sayılı Kanun hükümleri dışında kurulacak yeni bir
kent konseyi konusunda büyükşehir belediye meclis üyeleri ve kent
konseyi üyelerinin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın bir diğer
amacı da 6360 sayılı Yasa sonrasında büyükşehir kent konseyleri alanında ortaya çıkan açığa çözüm bulunmasıdır. Araştırma kapsamında
30 büyükşehirde kent konseyi ve belediye meclis üyelerine toplam 910
anket uygulanmıştır. Anket sorularının analizleri yapılırken frekans
analizi, faktör analizi, bağımsız örneklem T testi, Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) ve Welch Testi uygulanmıştır. Belli (2016b) çalışmasında akademisyen ve milletvekili Aycan Sefer’in biyografisini ve çalışmalarını konu almıştır. Aycan sefer akademisyen kimliği ile birçok
araştırma ve proje yapmış olup ayrıca sağlık alanında da birçok hizmet
vermiştir. Belli’nin diğer bir çalışması (2016c) Bakanlar Kurulu hakkında bilgi vermiştir. Bakanlar kurulunun temel görevleri, atamaları,
göreve gelişi, yapı ve işleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Yine
aynı yıl içerinde Belli’nin başka bir çalışmasında (2016d) ise bu sefer
Cumhurbaşkanı’nın temel görevleri, göreve gelişleri, yapı ve işleyişi
hakkında genel bilgiler verilmiştir. Belli’nin aynı yılda devam eden
(2016e) çalışmasında, devlet kavramı üzerinde durularak bu kavramın
çeşitli tanımları üzerinde durulmuştur. Yine aynı yılda devam eden
başka bir çalışmasında Belli (2016f), hükümet kavramı üzerinde durmuş ve bu kavramla ilgili yine farklı tanımlara ve farklı yaklaşımlara
yer vermiştir. Aynı yıllarda Belli (2016g) devletin üç temel etkenlerinden biri olan yürütme kavramının siyasi ve idari nitelikleri üzerinde
durmuştur.
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Başka bir çalışmada Belli, Karakaya ve Aydın’ın (2016) çalışmasında Kahramanmaraş ölçeğindeki yeni gözde yerleşim yerlerinden
olan Hayrullah Mahallesi ve Doğukent mahallesinde yapılan anket
uygulaması ile kent kimliği-mekân tercihi ilişkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada bireylerin ikamet ettikleri mahalle beğenisi ile
kent kimliğinin benimsenmesi arasındaki ilişki istatistikî olarak ortaya
konulmuştur. Anket uygulaması ile elde edilen veriler SPSS programı yardımı ile analiz edilmiştir. Belli ve Aydın’ın (2015) de başka bir
çalışması olan meclislere yönelik algı düzeyinde Kahramanmaraş ve
Hatay örnekleri kapsamında üniversite gençliğinin Kent Konseyi ve
Gençlik Meclislerine algı düzeyini ve bakışını tespit ederek, bu yöndeki eksiklere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Yapılan alan araştırmasının evreni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Mustafa
Kemal Üniversitesi’nde okuyan kamu yönetimi bölümü öğrencilerinden oluşmuştur.

Şekil 12. Doç. Dr. Aziz Belli’nin araştırma öncelikleri

Öğretim üyemizin çalışmaları nitel olarak incelendiğinde bölümüne uygun olarak kamu yönetiminde yerel yönetimlerde çevre üzerine
yoğunlaştığı gözlenmektedir.

4.2.3.2. Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan
Dr. Öğretim Üyesi Bayram Doğan’ın 2018-2020 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde ilk olarak Doğan (2018) “Vicdani Red Ve
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Türkiye Açısından Uygulanabilirliği” başlığını taşıyan makalesi ile
akademik yayın hayatına başlamıştır. Yazar makalede ilk olarak; çeşitli vicdani red türlerinin doğuşu ve kabulüne değinmiş, akabinde bu
çerçevede gerek dünyadaki redciler gerekse Türkiye özelinde redciler
incelenerek, Türkiye’deki redcilerin dünyadakilerden varsa farklılığı
irdelenerek kamuoyunda nasıl yorumlandığına değinilmiştir. Yine
bu çalışmada, Türk Hukuku’nda vicdani reddin nasıl düzenlendiğine değinilerek, bu bağlamda; zorunlu askerlik ve vicdani reddin 1982
Anayasası temelinde yeri incelenmiştir. Keza, pozitif hukukun 1982
Anayasası’na uygunluğu, pratikteki örnekler üzerinden de açıklanmıştır. Bununla birlikte, vicdani redcilerin ve destekçilerinin karşılaştıkları çeşitli cezai davalar ve disiplin işlemleri de ortaya konulmuştur.
Türk ulusal hukuku ile uluslararası hukuk arasındaki ilişki irdelenerek uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki etkisine değinilmiştir. Vicdani red kapsamında; Türkiye’de yaşanan sorunlara, ayrıca AB yolunda ilerleyen Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket
etmesi için vicdani red konusunda, ne gibi yasal düzenlemeleri yapması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda makaleye genel
bir bakış açısı ile baktığımızda, literatür taraması yapılarak pratikte
ve uygulamada karşılaşılan sorunların ayrıntılı bir şekilde incelendiği
görülmektedir.
Akabinde Doğan, 2019 yılında yayınladığı iki makalesi ile akademik alandaki yayın hayatına devam etmiştir. Bu makaleleri incelediğimizde ilk olarak, “Türkiye’de 2017 Anayasa Değişikliği Kapsamında
Yürütmenin Asli Düzenleme Yetkisi Ve Mahfuz Düzenleme Alanı”
(Doğan, Küçük, 2019a) ismini taşıyan Dr. Öğretim Üyesi Adnan Küçük
ile birlikte kaleme aldığı makalesi karşımıza çıkmaktadır. Makalede
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hukuki, sistemsel yönü ve anayasal çerçevesi incelenmektedir. Türk hukuk sisteminde önemli ve etkili
konuma gelen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uygulamalarının sonuçları, artıları ve sorunlu yönleri henüz netlik kazanmış değildir. Bu
nedenle makale kapsamında ileride yaşanılarak görülecek olasılıklara
ve tartışmalara girmeksizin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin anayasa hukuku disiplini açısından kapsamı, sınırları, Anayasa ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi yolu tercih edilmiştir.
Çalışmada, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin mahfuz düzenleme
alanları tespit edilerek kanunlar ile aralarındaki konu açısından düzenleme çerçevesi belirlenmiştir. İkinci olarak yazarın aynı yıl içerisin-
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de (Doğan, 2019b) “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Cumhurbaşkanlığı Kararlarının Yargısal
Denetimi” başlığını taşıyan makalesi yayımlanmıştır. Bu makale kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimlerinin
Anayasa Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı Kararlarının ise idari yargı
yeri olarak ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca mahkemelerin yargısal denetim
yaparken yapılan idari işlemin adı ile bağlı olmadığı bu sebeple işlemin hukuki niteliğini mahkemenin kendisinin yapacağı makalede saptanan bir diğer önemli konudur. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ancak düzenleyici işlemler yapılabileceği fakat bireysel
nitelikte işlemlerin sadece Cumhurbaşkanı kararları ile alınabileceği
sonucuna varılmıştır. Ayrıca düzenleyici işlemler ile bireysel nitelikteki işlemlerin hukuki nitelik farklılıkları, hukuk alemindeki sonuçları
ve yargısal denetim yollarındaki farklılık bu çalışmanın ortaya koymaya çalıştığı temel tezlerdir.
Doğan’ın bir sonraki yıldaki çalışmalarını incelediğimizde (Doğan, 2020a) “Sivil İtaatsizlik İle Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İlişkisi” başlığını taşıyan makalesi yayımlanmış olup, makale de “sivil itaatsizlik ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri ilişkisi” ele
alınmıştır. Sivil itaatsizlik ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin benzer
ve farklı yönleri ile anayasal ve yasal statüleri ve çoğulcu demokrasi
açısından işlevsellik rolleri gibi konulara hukuki açıklama getirilmiştir. Ayrıca kavramın istendik genel amacı olan katılımcı demokrasi ve
sivil toplum dışında başka amaçlar adına araçsallaştırma sorununa da
kısaca değinilmiş olup, makale için geniş bir literatür taraması yapılarak pratikte ve uygulamada karşılaşılan sorunların ayrıntılı bir şekilde
kaleme alındığı görülmektedir.
Yazarın aynı yıl içerisinde yayımlanmış olan bir diğer çalışması ise
(Doğan, 2020b) “Avrupa Birliğinde Egemenlik Kavramı” (The Concept
of Sovereignty in the European Union) başlığını taşıyan kitap bölümü
İngilizce olarak yayımlanan bir çalışmadır. Bu çalışma kapsamında Avrupa birliği ve üye devletler ile AB arasındaki ilişkiler egemenlik kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Mesele anayasa hukuku ve Avrupa siyasi entegrasyonu bağlamında ele alınmak suretiyle, klasik egemenlik
teorisi ile AB’nin yapısını karşılaştırılarak birliğin egemenlik niteliği
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, üye devletler ve vatandaşları
nezdinde egemenlik anlayışının değişimi son gelişmeler ışığında de-
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ğerlendirilmiştir. Bu çalışmada, analitik eleştirel çerçevede, genellikle
ikincil kaynaklardan yararlanmak suretiyle betimsel ve söylevsel bir
metodoloji kullanılmaktadır.
Öğretim Üyesi Doğan’ın 2020 yılının Eylül ayında yayımlanan
(Doğan, 2020c) “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi
Bağlamında Değerlendirilmesi” isimli akademik çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, anayasal
çerçeve, hukuki ve sistemsel yönüyle incelenerek “TBMM’nin yasama
yetkisinin devredilmezliği ilkesi” kapsamında irdelenmiştir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin TBMM’nin yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesini ihlal etmediği görülmüştür. Bu nedenle
çalışmada, Anayasa değişikliği ile yasama yetkisinin devredilip devredilmediği konusu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri odaklı olarak
Anayasa hukuku disiplini açısından sözel ve sistematik yorum yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Doğan’ın yine aynı yıl içerisinde, İdris Doğan ile kaleme aldığı
(Doğan, Doğan, 2020d) “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde
Cumhurbaşkanının Sorumluluğu” isimli akademik çalışma da 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği referandumu sonrası 9 Temmuz
2018 tarihinde Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla birlikte yürürlüğe giren Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanının sorumluluğunun kapsamının nasıl düzenlendiği, söz konusu Anayasa değişikliği
öncesi hükümler ile karşılaştırmalı bir analiz yapılarak ele alınmıştır.
Çalışmada Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanının TBMM
karşısında siyasi sorumluluğunun söz konusu olmadığı fakat Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğunun halka karşı olduğu tespit edilmiştir.
Cezai sorumluluk yönünden ise, TBMM tarafından Cumhur
başkanı hakkında soruşturma açılmasının mümkün olmakla birlikte
zorlaştırıldığı keza soruşturma komisyonunun kurulması için, üye tam
sayısının 3/5’inin, yani asgari 360 milletvekilinin soruşturma açılmasını
istemesi gerekmekte olduğu görülmüştür. Soruşturma sonrası
TBMM’nin Cumhurbaşkanını Yüce Divan’a sevk edebilmesi için ise,
ancak 400 milletvekilinin oyunun gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bununla birlikte, Cumhurbaşkanının görevi nedeniyle sahip olacağı
yargısal korumanın görev sonrasında da görevle ilgili olmayan
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konuları kapsaması, Cumhurbaşkanını adeta ömür boyu dokunulmaz
kılabileceği eleştirisine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şekil 13. Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim üyemizin çalışmaları nitel olarak incelendiğinde kamu
yönetiminde hukuk üzerine çalışmaları olduğu gözlenmektedir. Özellikle vicdani red ve Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerine çalışmalarının
yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

4.2.4. Sağlık yönetimi bölümündeki araştırmalar
Bu bölümden iki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi doktor
çalışmaya katılmıştır. Bölümde sağlık yönetimi üzerine çalışmaların
yanında örgütsel davranış gibi konularda da araştırmalar yapıldığı görülmektedir.

Şekil 14. Sağlık Yönetimi Bölümü Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

4.2.4.1. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Macit
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit’in 2015-2020 yılları arasındaki
yayınları incelendiğinde ilk makalesinin 2018 yılında “İşkoliklik, İşAile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzeri-
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ne Bir Araştırma” başlığını taşıdığını görmekteyiz. Yazarın bu çalışmasında işkoliklik, tükenmişlik ve iş-aile çatışması üzerine büyük ölçüde
ilk kaynaklara ulaşarak geniş bir teorik araştırma yapmış olduğunu
görmekteyiz. Ayrıca yazar örneklemini avukatlar gibi ülkemizde pek
fazla üzerinde çalışılmayan bir meslek alanından seçmiş olması da
dikkat çekmektedir. Yazar bu çalışmasında işkoliklik ve işe güdülenmenin iş-aile/ aile-iş çatışması üzerine pozitif yönlü, işkolikliğin işten
zevk alma boyutunun ise negatif yönlü bir etkisi olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte işe katılım ile belirtilen değişkenler arasında
anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayrıca işkolikliğin artışının tükenmişliği
artırdığı yönünde de bir bulguya ulaşmıştır (Macit ve Ardıç, 2018)
Öğretim üyemiz yine aynı yıl içerisinde Macit, Eren, Karaman, Polat ve Akol (2018) ile birlikte “112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının
İntihar Vakalarına Karşı Tutumları: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması”
başlıklı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada ise intihar gibi son
derece dramatik bir konu üzerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112
Acil Sağlık çalışanlarının tutumlarını ölçemeye dönük olarak daha
önce uygulanan bir ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmış, ölçeğin orijinal 6 faktörlü yapısı yerine 5 faktörlü bir sonuç ortaya koyduğunu belirlemişlerdir. Bunun sonucunda ölçeğin önleme, tıbbi ve
tetikleme boyutları ile ilgili önermelerinin yeniden değerlendirilmesi
önerisinde bulunmuşlardır.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit 2019 yılında yedi çalışma yapmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit “Avukatlarda İşkoliklik, İşAile Çatışması, Tükenmişlik Üzerine Bir Alan Çalışması” başlıklı çalışmasıyla ilgili değişkenler arasındaki ilişki yanında bu değişkenlerin
demografik açıdan farklılaşıp farklılaşmadığını incelemiştir. Dr. Öğretim Üyemizin doktora tezinden türettiği bu çalışmanın ağırlıklı noktası demografik değişkenler açısından avukatların işkoliklik, iş-aile
çatışması ve tükenmişlik algıları açısından bir farklılaşmanın olup olmadığıdır. Çalışmanın sonuçlarından dikkat çeken ilk nokta ileri yaşlardaki katılımcıların işlerinden daha fazla zevk aldıklarıdır. Kendi işi
olarak avukatlık yapanların işten aldıkları zevk ücretli çalışanlara göre
daha yüksektir. Avukatların çocuk sayısı ile işe katılım ortalamaları
arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Haftalık çalışma saati arttıkça
yaşanan iş-aile çatışması da artmaktadır. Yine erkek katılımcılar daha
fazla iş-aile çatışması yaşamaktadırlar (Macit, 2019).
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Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit 2019 yılı içerisinde bir adet kitap çalışması yapmıştır. “Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu” başlıklı
bu kitaba öğretim üyemiz ortak yazar (Kaplan, Güven ve Macit, 2019)
olarak katkıda bulunmuştur. Kitap Şubat 2019’da Kriter Yayınevi’nden
çıkmıştır. Kitabın ilk bölümlerinde kamu yönetiminde önemli bir olgu
olan ve denetim mekanizması olarak son derece işlevsel bir role sahip
ombudsmanlık diğer bir ifade ile kamu denetçiliğinin tarihi gelişimi,
amaç ve özellikleri, görev ve yetkileri ve ombudsmanlık türleri konularında teorik bilgiler verilmiştir. Daha sonra ise Dünya’da, Avrupa’da
ve Türkiye’de Ombudsmanlık kurumunun gelişiminden söz edilmiştir. Konu hakkında kapsamlı teorik bilgiler verildikten sonra ombudsmanlık kurumu hakkında iki üniversitede (Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) okuyan öğrencilerin katılımıyla bir alan araştırması yapılmış ve sonuçlarına yer
verilmiştir. Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin kavram hakkındaki bilgi ve düşüncelerini tespit emek ve bazı demografik değişkenler açısından farklılık olup olmadığını belirlemektir.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit yine 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne iki tam
metin bildiri ile katılmıştır. Öğretim üyemizin ilk tebliği “Psikolojik
Sermayenin Örgütsel Sessizlik Üzerinde Etkisi: Sağlık Çalışanlarında
Bir Uygulama” başlığını taşımaktadır. Öğretim üyemiz bu çalışmada
Macit, Karaman, Ekim ve Arıcıoğulları (2018) ile 113 hemşire ve sağlık teknisyeni dahilinde yaptıkları araştırmada psikolojik sermayenin
yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili korkular, deneyim eksikliği,
yalıtım korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusundan kaynaklı sessizliği istatiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.
Yazarlar bu sonuçtan hareketle sağlık çalışanlarının psikolojik sermayelerinin artışı yönündeki çabaların örgütsel sessizliğin azaltılamasına
katkısı olabileceğini ileri sürmektedirler.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit’in 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde
düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi’nde sunulan ikinci
tam metin tebliği “Tükenmişlik İle Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki:
Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencileri Üzerinde Uygulama” başlığını
taşımaktadır. Macit, Karaman ve Arıcıoğulları (2019) bu çalışmada
sağlık yönetimi bölümü lisans öğrencilerinin algıladıkları tükenmişlik
ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamışlardır.
150 öğrenci dahilinde yapılan çalışma ile öğrencilerin tükenmişlik ve
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yaşam tatmini algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiş ve tükenmişlik ile yaşam tatmini arasında istatiksel olarak anlamlı negatif
yönde bir ilişki belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile yazarlar yaşanan tükenmişliğin yaşam tatminini azalttığını belirlemişlerdir.
Ayrıca, öğretim elemanımız yine aynı yıl “Bireylerin Akılcı İlaç
Kullanım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı bir çalışma yapmıştır. Macit, Karaman ve Parlak (2019) Kahramanmaraş Göksun ilçesinde
ilaç almak amacıyla eczanelere gelen hastalar bağlamında yaptıkları ve
173 katılımcının katkıda bulunduğu bu çalışmada bireylerin akılcı ilaç
kullanımı bilgi düzeylerinin ve davranışlarının belirlenmesini amaçlamışlardır. Çalışmada katılımcıların akılcı ilaç kullanım bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yazarlar çalışmanın son
bölümünde mevcut akılcı ilaç kullanım bilgi düzeyinin korunması ve
daha da artırılabilmesi için neler yapılabileceği konusunda önerilerde
bulunmuşlardır.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit 2019 yılında yine “Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama” başlıklı bir çalışma yapmıştır (Macit, Eren, Karaman
ve Demir, 2019). Yazarlar bu makalede çalışma yaşamı kalitesi gibi kurumlar açısından hayati öneme sahip bir konuda öncelikle kapsamlı
bir literatür taraması vermişlerdir. Daha sonra çalışma yaşamının kalitesini ölçmekte kullanılan ve Cacioppe (1980) tarafından geliştirilen
Çalışma Yaşamının Kalitesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğini belirlemeye çalışmışlardır. 209 sağlık çalışanın katılımıyla yapılan araştırmada ölçeğin güvenirlik katsayısının (Cronbach Alpha) 0,92 olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin gelişim boyutu dışındaki boyutlarının
ayrışım ve benzeşim geçerliği olduğu belirlenirken gelişim boyundaki
ifadelerin yeniden değerlendirilmesi önerisinde bulunmuşlardır.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit ayrıca hemşirelerde manevi
destek algısı düzeylerinin belirlenmesi ve demografik değişkenlerin
bu düzey üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla “Hemşirelerde
Manevi Destek Algısının İncelenmesi” başlıklı bir çalışma yapmıştır.
Macit ve Karaman (2019) bu çalışmayı 108 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirmişlerdir. Araştırma hemşirelerin manevi destek algılarının
yüksek düzeyde olumlu olduğunu belirlerken, cinsiyetin manevi destek algısı üzerinde önemli bir belirleyici olduğu tespit edilmiş, yaş, medeni durum, toplam mesleki yıl ve bulundukları kurumda çalışma süresinin manevi destek algısı üzerinde bir etkisinin olmadığı bulgusuna
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ulaşmışlardır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçlarına göre hemşirelerce manevi destek algısının büyük ölçüde olumlu karşılandığı ve hemşirelere pozitif yönde katkılar sağladığı ifade edilebilir. Bununla birlikte
manevi desteğin farklı bireyler için farklı anlamlar ifade etmesi ve batı
yazınıyla karşılaştırıldığında ülkemizde bu konuda daha az sayıda çalışma olduğunu dikkate alan yazarlar bu konuda yeni ve özellikle nitel
çalışmalar da yapılması önerisinde bulunmuşlardır.
Dr. Öğretim Üyemiz Mustafa Macit’in 2020 yılında yayınlanan ilk
çalışması “Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama” başlığını taşımaktadır. Karaman, Macit ve
Karatepe (2020). Bu çalışmada psikolojik sermayenin iş performansına
etkisi üzerinde durulmuştur. 137 sağlık çalışanı dahilide yapılan çalışma sonuçlarına göre psikolojik sermaye algısı ile sağlık çalışanlarının
cinsiyet, eğitim durumu, toplam mesleki yıl ve bulundukları kurumda
çalışma süresi arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Yine araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan birisi de
psikolojik sermayenin iş performansı üzerinde istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğudur. Psikolojik sermayenin alt
boyutlarından öz yeterlilik ve umut istatiksel olarak iş performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Yazarlar bu veriler bağlamında sağlık çalışanlarının algıladıkları psikolojik sermaye ve alt boyutlarının iş performansının arttırılmasına katkısı olacağını ileri sürerek,
sağlık çalışanlarının psikolojik sermayelerinin artırılması yönündeki
çabaların sağlık hizmetlerinin kalitesini de olumlu etkileyebileceği öngörüsünde bulunmuşlardır.
Dr. Öğretim Üyemiz Mustafa Macit’in 2020 yılında yayınlanan
ikinci çalışması “ Psikolojik Sermaye ile İş Tatmini Arasındaki İlişki:
Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama” başlığını taşımaktadır. Macit,
Karaman ve Ceran (2020) 180 sağlık çalışanından elde edilen verilerin
analizi sonucu psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Yine sağlık
çalışanlarının psikolojik algı düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu veriler doğrultusunda çalışanların iş tatmininin sağlanması konusunda psikolojik sermayenin önemini ortaya koymuşlardır. Yazarlar bu sonuçları dikkate alarak işe alımda psikolojik sermaye
algısı yüksek adayların tercih edilebileceği ve mevcut sağlık çalışanlarının psikolojik sermaye algısını yükseltmek için çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı yönünde önerilerde bulunmuşlardır.
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Dr. Öğretim Üyemiz Mustafa Macit’in 2020 Haziran ayı içerisinde yayınlanan diğer bir çalışması da “Sağlık Çalışanlarında Psikolojik
Sermaye ve Örgütsel Sessizlik” başlığı ile sağlık çalışanlarının algıladıkları psikolojik sermaye düzeylerinin örgütsel sessizliğe etkisini ortaya koymaya yöneliktir. Macit, Karaman ve Ekim (2020). 123 sağlık
çalışanının katkıda bulunduğu bu çalışmada katılımcıların psikolojik
sermaye algılarının yüksek buna karşın örgütsel sessizlik algılarının
orta düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın tespit ettiği diğer sonuçlar ise psikolojik sermaye ile psikolojik sermayenin
alt boyutlarından umut ve iyimserliğin örgütsel sessizliği anlamlı ve
negatif yönlü etkilediğidir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarını sağlık kurumlarının performanslarını iyileştirmek yönündeki katkılarını sağlanması konusunda bir engel oluşturan örgütsel sessizliğin azaltılması
için psikolojik sermayenin taşıdığı önem bu araştırma ile bir kez daha
ortaya konulmuştur. Çalışma sağlık örgütlerinin başarısı için bir engel
oluşturabilecek örgütsel sessizliğin azaltılmasını sağlamak için örgüt
üyelerinin psikolojik sermayelerinin güçlendirilmesi önerisi ile sonuçlandırılmıştır.
Dr. Öğretim Üyemiz Mustafa Macit’in 2020 yılındaki son çalışmasının başlığı “Psikolojik Sözleşme Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine
Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma” dır. Macit ve Ekim
(2020). Kahramanmaraş ilinde bir sağlık kurumunda 145 sağlık çalışanın katılımıyla yapılan bu araştırma başlığından da tahmin edileceği
üzere psikolojik sözleşme algısının örgütsel bağlılık üzerine etkilerini
ortaya koymaya dönüktür. Çalışmanın en temel bulgusu sağlık çalışanlarının psikolojik sözleşme konusundaki olumlu algılarının örgütsel bağlılıklarını artıracağıdır. Yazarlar bu konuda önerilerde de bulunarak çalışmayı tamamlamışlardır.
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Şekil 15. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Macit’in Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim üyemizin yayınları nitel olarak incelendiğinde sağlık yönetiminde örgütsel davranış ve stratejik yönetim alanında yoğunlaştığı gözlenmektedir. Yazarın çalışmalarının genelde nicel analizlere
dayandığı tespit edilmiştir.

4.2.4.2. Dr. Öğr. Üyesi Cuma Sungur
Dr. Öğr. Üyesi Cuma Sungur 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünden Lisans
derecesini, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Programında “Türkiye’de Kamu-Özel
İşbirliği Modelinin Entegre Sağlık Kampüslerinde Uygulanmasında
Paydaşların Görüş ve Değerlendirmeleri” başlıklı tezi ile de Bütünleşik
Doktora derecesini almıştır. Sungur 2012-2016 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi, Ocak 2020’den beri
ise aynı bölümde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sungur
tarafından tek yazarlı ve ortak yazarlı olarak uluslararası (SCI, SSCI)
hakemli dergilerde, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca ilgili akademisyen tarafından
ulusal ve uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış birçok kitap bölümü ve kitap çalışması bulunmaktadır.
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Sungur vd.(2019a) tarafından uluslararası yayınevinde yapılan bir
çalışmada tıbbi kayıtlarda oluşabilecek hata seviyesini en aza indirgemek için tıbbi kayıtlardan sorumlu olan sağlık personeline eğitim verilerek hasta dosyaları üzerindeki hataları en aza indirgemek amaçlanmıştır. Top ve Sungur (2019) tarafından üretilen çalışma şehir hastanelerinin yapımında kullanılan olan kamu-özel işbirliği modeli çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bağlamda toplamda 83 kişi ile mülakat yapılmış
ve elde edilen sonuçlar MOXQDA programı aracıyla analiz edilmiş ve
birtakım önerilerde bulunulmuştur. Sungur vd. (2018), hemşirelerde
kanıta dayalı tıp, hasta güvenliği kültürü ve performans arasındaki
ilişkiyi incelenmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket
yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin analizinde regresyon yöntemi
kullanılmıştır. Şahin Deniz vd. (2018) tarafından yapılan ve Sungur’un
üçüncü sırada yer aldığı çalışmada 65 yaş üstü kişilerde sağlık okuryazarlığının onların sağlık algısı üzerine etkileri araştırılmıştır. Anket
yöntemi ile toplanan veriler regresyon analizi ile test edilmiştir. Çalışmada 65 yaş üstü kişilerin sağlık okuryazarlığı orta seviyede çıkarken
sağlık algısının önemli bir belirleyicisi olduğu ortaya konulmuştur.
Sungur ve Top (2016) tarafından yapılan çalışmada Türkiye geneli tıbbi görüntüleme teknolojilerinin kapasitesi ve kullanımı hiyerarşik kümeleme analizi ile analiz edilmiştir. Türkiye’deki 12 sağlık bölgesinin
tıbbi görüntüleme teknolojisini kullanım düzeyi ve dağılımı açısından
dengesizliğin olduğu, özellikle sosyo-ekonomik açıdan gelişmemiş
bölgelerde oransal olarak daha çok tıbbi görüntüleme teknolojilerine
başvurulduğu, bu sebeple ülke içinde bu teknolojilerin dağılımında
verimlilik artışına özen gösterilmesi gerektiği savunulmuştur.
Sungur tarafından Alan İndeksi (Scopus, ESCI) dergilerde yayımlanan 3 adet makale bunmaktadır. Özer vd. (2019a) tarafından yapılan
Sungur’un dördüncü yazar olarak yer aldığı bir diğer çalışmada iş yabancılaşmanın örgütsel yabancılaşma üzerine etkisi kantitatif araştırma tekniği ile araştırılmıştır. Anket yöntemi kullanılarak 388 hekim
ve hemşireler üzerinde yapılan araştırma sonuçları regresyon analizi
ile ortaya konulmuştur. Araştırma sonunda sağlıklı ve güvenli bir iş
ortamı oluşturmanın öne çıkmış, işe yabancılaşmayı azaltmak ve önlemek için hastane yöneticilerinin gerekli önlemleri almaları gerektiği
vurgulanmıştır. Sungur vd. (2019b) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise hemşirelerin algıladığı paternalistik liderlik, örgütsel sinizm
ve işini bırakma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışılmıştır. Ça-
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lışma evrenini Mersin ilindeki bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Analizler örgütsel sinizm ve paternalist liderliğin
boyutlarının, bırakma niyetindeki varyansın % 41,8’ini açıkladığını
göstermektedir.Özer vd. (2019b) tarafından yayımlanan ve Sungur’un
üçüncü sırada yer aldığı çalışmada hemşirelerde otantik liderlik, işi
bırakma niyeti ve performans düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir.
Veri toplamak için anket yönteminin kullanılan bu çalışma Yozgat
ilindeki bir devlet hastanesinde toplam 189 hemşire üzerinde yürütülmüştür. Analizlerin sonuçları, otantik liderlik boyutları ile işi bırakma
niyeti arasındaki ilişkilerin anlamlı olmadığını göstermiştir. Otantik
liderliğin tüm boyutları çalışan performansındaki varyansın% 6,8’ini
açıklarken; işi bırakma niyetinin% 3,7’sini açıkladığı bulunmuştur.
Çalışma sonunda hemşirelerin otantik liderlik algılarını geliştirmenin
onların algılanan performansını artıracağı savunulmuştur. Diğer taraftan Sungur (2018) tarafından ulusal bir yayınevinde tek yazarlı olarak
çıkardığı bir bilimsel kitap toplamda 6 bölümde oluşmaktadır. Kitapta
sağlık politikası oluşturma süreci modellenerek açıklanmış, daha sonraki aşamada sağlık göstergelerine ait veriler ışığında sağlık harcamalarının sağlık statüsü özerindeki etkileri regresyon modelleri ile ortaya
konulmuştur. Ayrıca sağlık statüsüne ilişkin projeksiyon analizleri yapılmıştır. Sungur (2019a) tarafından editörlü bir kitap olarak uluslararası yayınevinde yayınlanan bir kitap bölümü çalışmasında sağlık
sosyolojinin temel boyutlarından biri olan beslenme konusu ele alınmıştır. Ülkeler sosyolojik açıdan farklılık gösteren beslenme alışkanlıklarına göre karşılaştırılmış ve bazı istatistiki veriler sunulmuştur.
Sungur (2018) tarafından yazılan kitap bölümünde Türkiye’nin Sağlık Politikasını ele almıştır. Bu bağlamda dönemsel olarak Türkiye’nin
sağlık alanındaki politikalarına yer vermiştir. Sungur (2019b) tarafından hazırlanan bir diğer kitap bölümü çalışmasında sağlık statüsünü
etkileyen kültürel faktörler ele alınmıştır. Bu bağlamda sağlığı etkileyen kültürler beslenme, dini inanç, cinsellik, madde bağımlılığı, spor
ve fiziksel aktivite olarak değerlendirilmiştir. Özer ve Sungur (2019)
tarafından editörlü bir kitap olarak ulusal yayınevinde yayınlanan kitap bölümü çalışmasında sağlık hizmeti sunumunun sağlık statüsünü
etkileyen bir faktörler ele alınmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak
sağlık hizmetleri genel hatları ile ele alınmış ve sağlık hizmeti sunumuna ilişkin istatistiki veriler ışığında bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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Sungur tarafından ulusal hakemli makalelerin genel görünümü
incelendiğinde, söz konusu çalışmaların önemli bir bölümü araştırma
makalesi olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Sungur (2020) tarafından yapılan bir çalışmada teletıp uygularının hasta memnuniyeti üzerinde etkisi sistematik derleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca
Sungur vd. (2019c) tarafından yapılan çalışmada, klinik sağlık hizmeti
alan kişilerde sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyleri ele alınmıştır.
Sungur (2019c) tarafından ulusal hakemli dergide yapılan çalışmada
hekimlerin tıbbi hata suçlamalarına karşı savunmacı tıp davranışlarının nedenleri ve buna karşı çözüm önerilerine özgün bir açıdan yer
verilmiştir. Sungur ve Top (2018) tarafından doktora tez çalışmasından
üretilen çalışmada kamu-özel işbirliğinin sağlık sektöründe kullanımına ilişkin paydaş görüşüne yer verilmiştir. Çalışmada anket yönetimi elde edilen veriler temel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir ve
elde edilen bulgular tartışma ve sonuç kısmında değerlendirilmiştir.
Sungur (2018a) tarafından yayımlanan bir diğer tez çalışmasında ürettiği bu çalışmada sağlık sektörü özelinde kamu-özel işbirliği modelinin olası riskler tanımlanmış ve açıklanmıştır. Ayrıca bu risklere karşı
çözüm önerileri de sunulmuştur. Sungur (2018b) tarafından literatür
taraması niteliğinde yapılan çalışmada tıbbi görüntüleme teknolojilerinin aşırı kullanımının mali boyutu ve sağlık üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada ayrıca OECD ülkelerinin ve Türkiye’nin sağlık
teknolojisi kullanım seviyesi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Sungur vd. (2017b) tarafından yapılan diğer bir çalışmada etik liderliğin örgütsel adalet üzerine etkisi incelenmiştir. Örneklem grubu olarak
hemşirelerin alındığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak da anket
yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda kurulan regresyon modelinden
elde edilen bulgulara göre, katılımcıların etik liderliğe ilişkin algılarının yükselmesi dağıtımsal, etkileşimsel ve prosedürel adalet algılarını
istatistiksel olarak artırdığıtespit edilmiştir. Sungur vd. (2017c) tarafından yapılan başka bir çalışmada OECD ülkelerinin sağlık sistemi
girdilerini göreceli olarak ne kadar verimli kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu Bağlamda Veri Zarflama Analizi yapılmış ve sağlık
göstergeleri bakımından hangi ülkelerin verimli, hangilerinin verimsiz
olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Verimsiz olan ve olmayan ülkelerin hangi sağlık göstergesi etrafında yer aldığını ortaya koymak
için ise Çoklu Uyum Analizi yapılmıştır. Sungur (2016) tarafından TR
dizini kapsamında tek yazarlı olarak yapılan bir çalışmada OECD ül-
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kelerinin sağlık göstergelerine göre nasıl kümelendiği ve Türkiye’nin
hangi OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında hangi alanlarda benzerlik
gösterdiği veya hangi alanlarda ayrıştığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.Bunun için hiyerarşik bir kümeleme analizi yöntemi olan Wards
Yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde Türkiye’nin Şili,
Meksika ve İsrail ile aynı grupta yer aldığı temel araştırma sonucu olmuştur. Çalışmada ülke grupları hangi sağlık göstergeleri açısından
ayrıştığı ortaya koymak için karşılaştırmalı istatistiksel analizlerden
yararlanılmıştır. Sungur vd.(2016) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise kamu hastane birliklerine geçişin hastanelerin finansal tablolarına ne düzeyde yansıdığını ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu
bağlamda 829 hastanenin bilançosu ve gelir tablosu tek gelir tablosu
ve bilançoda toplanmış ve yıllar itibariyle eğim analizleri ve finansal
tablo analizleri yapılmıştır. Sungur ve Babacan (2016) tarafından iki
yazarlı TR Dizini kapsamında yapılan bu çalışmada afiliye olan Sağlık
Bakanlığı’na bağlı hastanelerde afiliasyonun hastanelerin finansal yapılarına etkilerini ortaya koymak ve bunlar üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 13 afiliye olan sağlık
kuruluşunun gelir gider tahakkukları afiliasyon öncesi ve sonrası durumları açısından karşılaştırılmıştır. Sonuçta afiliasyonun sağlık kurumlarının genel bütçe görünümü üzerinde olumlu etki oluşturduğu
ortaya konulmuştur.

Şekil 16. Dr. Öğr. Üyesi Cuma Sungur’un Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Sonuç olarak Sungur’un bilimsel yayınları genel olarak değerlendirildiğinde; ilgili akademisyenin birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde müstakil veya ortak yazarlı makale çalışmalarının bulun-
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duğu, bilimsel kitap veya kitap bölümü çalışmalarına sahip olduğu
anlaşılmıştır. Sungur tarafından yapılan çalışmalarda örgütsel davranış konuları ile birlikte sağlık politikası konularının incelendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yapılan araştırma niteliği çalışmalarında
ise genel olarak istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir.

4.2.4.3. Arş. Gör. Dr. Ramazan Kıraç
Arş. Gör. Dr. Ramazan Kıraç’ın 2015-2020 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde ilk olarak Öztürk ve diğerleri (2015a) ile yaptığı
araştırmada alkol ve madde bağımlığında risk faktörleri incelenmiştir.
EBSCO veri tabanı kullanılarak 90 çalışma araştırmaya dâhil edilmiş
ve demografik değişkenler ve bireylerin geçmiş yaşantıları, gelişim dönemleri, sigara alkol kullanma durumu vb. temalar ele alınarak değerlendirilmiştir. Aynı yılda yine Öztürk ve diğerleri (2015b) ile Hemşire
ve teknisyenlerin iş güvenliği tutumlarının incelenmesi araştırılmıştır.
Konya ili Meram Tıp Fakültesi hastanesi çalışanlarından 156 kişilik örneklem üzerinde yapılan çalışmada, çalışanların strese maruz kaldıkları, koruyucu malzeme kullanımın ve iş kazaları sonrası rapor alma
oranının düşük olduğu tespit edilmiştir.
Yazarın bir sonraki yılında, Soysal ve diğerleri (2016) ile Türkiye’de
aile hekimliği sistemi ve Diyarbakır halkının aile hekimliği sistemine
olan memnuniyet ölçüleri üzerine bir araştırma yapmıştır. Aile hekimli sisteminin memnuniyeti üzerine yapılan bu araştırma, Diyarbakır
il sınırında yaşayan 56 vatandaşa uygulanmıştır. Yapılan araştırmada
aile hekimliği sisteminin uygulamasında yaşanılan aksaklıklardan dolayı halkın memnuniyet düzeyinin düşük olduğunu tespit edilmiştir.
Öğretim elemanının Bozça ve diğerleri (2017) ile birlikte yaptıkları
araştırma sağlık turizmi üzerine olmuştur. Erzincan ilinin sağlık turizmindeki durumunu belirlemek amacıyla SWOT analizi yapılmış ve
sağlık turizm alanlarında gelişime açık, önemli bir potansiyeli bulunmakta olduğu tespit edilmiştir. Aynı yıl Öztürk ve Kıraç (2017) İş sağlığı ve güvenliği üzerine hastanelerde bir araştırma yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği risk faktörlerinden olan iş stresinin iş doyumu üzerine
etkisi üzerine yapılan araştırmada, iş stresinin iş doyumunu negatif
düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Yazarın aynı yıl Sevinç ve diğerleri
(2017) ile yaptığı araştırmada Türkiye’de 2003-2015 yılları arası sağlık
harcamaları istatistiklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma gerçek-
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leştirmiştir. Türkiye’nin sağlık harcamasının OECD ülkelerine göre
düşük olduğu ve her geçen yıl kendi içerisinde sağlık harcamalarını
arttırdığı gözlemlenmiştir.
Yazarın 2018 yılına ait ilk çalışması, sağlık çalışanlarında iş yükünün yorgunluğa olan etkisi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Yorulmaz ve diğerleri (2018a) ile birlikte yaptığı araştırma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde iyonize radyasyonla çalışan 92 kişilik
örneklem üzerinde gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda iş yükünün
artması bireylerin yorgunluğunu da arttırdığı tespit edilmiştir. Yine
Yorulmaz ve diğerleri (2018b) yaptığı araştırmada sağlık çalışanlarının
demografik özelliklerinin iş doyumu üzerindeki etkisi incelenmiştir.
240 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı araştırma unvan, çalışılan birim
ve meslekte geçirilen sürenin iş doyumunu etkilediği gözlemlenmiştir. Yazarın, Öztürk ve diğerleri (2018a) ile yaptığı araştırma öğrenciler
üzerinde olmuştur. Selçuk üniversitesi öğrencilerinin empatik eğilimlerinin eleştirel düşünceye etkisinin incelenmesi isimli çalışmada empatik eğilimi yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneğinin
de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine Öztürk ve diğerleri (2018b)
ile yaptığı araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik çalışması uygulanmıştır. Sigara bırakma yorgunluğu ölçeğinin Türkçe uyarlaması yapılarak
literatüre kazandırılmıştır. Öğrenciler üzerine yapılan bir diğer araştırma ise Yorulmaz ve diğerleri (2018c) ile yapılmıştır. Bu araştırmada
üniversite öğrencilerinde nomofobinin uyku ertelemeye etkisi incelenmiştir. Öğrencilerin telefondan uzak kalma korkusu arttıkça uyku ertelemenin de arttığı gözlemlenmiştir. Yazarın 2018 yılında yaptığı bir
diğer araştırma ise hastanede çalışan kadınlar üzerinde olmuştur. Ertaş
ve diğerleri (2018a) ile yaptığı araştırma Konya ilinde özel bir hastanede çalışan 168 kadın üzerinde uygulanıştır. Bu araştırmada kadınlara
terfi konusunda daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Yazarın 2018 yılında yaptığı bir diğer araştırma sağlık okuryazarlığı ile öz yeterlilik arasındaki ilişki üzerinde olmuştur. Öztürk ve
diğerleri (2018c) ile birlikte yaptığı araştırma 500 kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda sağlık okuryazarlığı ve öz yeterliliğin
birbirini etkilediği gözlemlenmiştir. Kıraç ve diğerlerinin (2018) sağlık
çalışanları üzerinde yaptığı bir diğer araştırma ise iş aile çatışması ve iş
yaşam kalitesi üzerine olmuştur. Araştırma sonucunda iş aile üzerinde
çatışma arttıkça iş yaşam kalitesinin düştüğü tespit edilmiştir. Yazar
öztürk ve diğerleri (2018d) ile birlikte 112 ve acil sağlık çalışanı üzerine
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bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada 12 ve acil servis çalışanlarının
işkoliklik durumlarının kas-iskelet rahatsızlıkları durumuna etkisi incelenmiştir. İşkolik olma durumunun boyun, omuz, bel, üst bacak, diz,
baldır ve ayak ağrısını etkilemediği tespit edilmiştir.
Bir sonraki yılda yazar Öztürk ve Kıraç (2019a) ile birlikte ölçek
uyarlama çalışması gerçekleştirmiştir. Hekimlerin merhametli bakım
gerçekleştirmede yaşadıkları engellerin Türkçe uyarlaması yapılmıştır.
Merhametli bakımı engelleyen 20 madde ve 4 faktör ortaya çıkmıştır.
Yine Öztürk ve Kıraç (2019b) birlikte Hemşirelerin iş stresi durumunun iş doyumu üzerindeki etki incelenmiştir. Araştırma sonucunda
iş stresinin iş doyumunu negatif düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.
Sağlık çalışanları üzerine yapılan bir diğer araştırmayı Yorulmaz ve Kıraç (2019a) birlikte yapmışlardır. Konya’da özel bir hastanede 250 kişi
üzerine yapılan araştırmada, örgütsel güven ile örgütsel özdeşleşme
arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yorulmaz ve Kıraç (2019b)
birlikte öğrenciler üzerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin Duygusal zeka durumları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrenciler üzerindeki bir
diğer araştırma Ertaş ve Kıraç (2019) birlikte yapmışlardır. Sağlık Yönetimi öğrencileri üzerine yapılan bu araştırmada öğrencilerin liderlik
ve duygusal zeka düzeyleri incelenmiş olup aralarında pozitif bir ilişki
tespit edilmiştir. Yazarın öğrenciler üzerindeki bir diğer araştırmasını tek başına uygulamıştır. Nomofobinin dikkat eksikliği üzerindeki
etkisi üzerine yapılan araştırmada, Kıraç (2019a) nomofobinin dikkat
eksikliğini pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Kıraç (2019b) tek başına yaptığı bir diğer araştırma ise hastanelerde büyük problem olan
randevu sistemleri ile ilgili olmuştur. Yazar sağlıkta dönüşüm sistemi
ile birlikte oluşturulan randevü sitemi ile birlikte hastalar randevü sisteminden memnun olduklarını belirtmiştir.
Yazarın aynı yıl içerinde Kıraç ve Öztürk (2019) ile birlikte hastanelerde çalışan sağlık personellerinin iş aile çatışma durumları, örgütsel siniklik durumları ve örgütsel bağlılık durumları arasındaki ilişki
incelenmiştir. Örgütsel siniklik ve iş aile çatışmasının örgütsel bağlılığı
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı yazar ile birlikte Öztürk ve Kıraç
(2019a) sağlık ve hastalık, Öztürk ve Kıraç (2019b) sağlık hizmetlerinde
kalite yönetimi adı altında iki kitap bölümü çıkarmıştır.
Aynı yılda yazar Ertaş ve diğerleri (2019a) ile birlikte öğrenciler
üzerinde yaptığı araştırmada sağlık okuryazarlık üzerine durulmuş-
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tur. Araştırmada yazar öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyi yükseldikçe sağlık durumlarında yükseldiği gözlemlemiştir. Yine Ertaş ve
diğerleri (2019b) halkın sağlık haberleri algı düzeyleri üzerine yaptığı
araştırmada kadınların, lisansüstü mezunlarının, aylık gelri yüksek
olanların sağlık algı düzeyinin yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ertaş
ve diğerleri (2019c) ile birlikte yaptığı araştırmada Dijital okuryazarlık
ve E-sağlık okuryazarlık üzerinde yaptığı araştırmada dijital okuryazarlığın artması E-sağlık okuryazarlığı da arttırmaktadır. Yazar 2019
yılında Kıraç ve Yılmaz (2019) birlikte yaptığı araştırmada yetişkinlerde E-Nabız sistemi farkındalığı üzerinedir. Araştırmada yetişkinlerin
E-Nabız sistemini duyduğunu fakat kullanmadığı tespit edilmiştir.
Sistemi kullananların ise gayet memnun oldukları tespit edilmiştir.
Sağlık Yönetimi öğrencileri üzerine 2019 yılında yaptığı son araştırma ise staj öğrencileri üzerine olmuştur. Öztürk ve Kıraç (2019c)
birlikte yaptığı araştırmada öğrencilerin staj eğitimi konusundaki düşünleri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda staj eğitiminin ilerdeki yaşamlarına katkı sağlayacağı noktasında bir sonuç tespit edilmiştir.
Yazarın bir sonraki yıl araştırması Ertaş ve diğerleri (2020a) ile
birlikte aşı karşıtlığı konusu olmuştur. Ailelerin aşı karşıtlığı tutumlarının hemşireler açısından incelenmesi başlıklı nitel araştırma yapılmıştır. Güncel bir konu olması bakımından önem arz eden bu konu
yazar tarafından detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Ertaş ve diğerleri
(2020b) ile birlikte 2020 yılında öğrenciler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Öğrencilerin siberkondria düzeyleri ile ilişkili faktörler bu
araştırmada incelenmiştir. Öğrencilerin sağlık düzeyleri yükseldikçe
siberkonria düzeyleri azalmakta olduğu tespit edilmiştir. Yazarın aynı
yıl içerisinde Uyar ve diğerleri (2020) ile birlikte yaptığı araştırmada
sağlık çalışanlarında zaman yönetimi ve iş yaşam kalitesi incelenmiştir. Zaman yönetimin iş yaşam kalitesini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu yılın yayınlanan son araştırması ise Yeşildal ve
diğerleri (2020) ile birlikte yaptığı araştırmadır. Yazarlar sağlık sistemlerine güvensizlik ölçeğinin Türkçe uyarlamasını yaparak literatüre
kazandırmıştır.
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Şekil 17. Arş. Gör. Dr. Ramazan KIRAÇ’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim elemanının çalışmaları incelendiğinde genelde bölümüne
uygun olarak sağlık yönetimi üzerine araştırmalar yaptığı gözlenmektedir. Nicel çalışmaların yoğunlukta olduğu yayınlarda örgütsel davranış
ve stratejik yönetim konularının sıkça incelendiği tespit edilmiştir.

4.2.5. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümündeki
araştırmalar
Bu bölümdeki mevcut öğretim elemanları çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle bu çalışmaya katkıda bulunamadıklarından, bölümde ilgili tarih aralığında görev yapmış ve halihazırda başka üniversitelerde
çalışmakta olan iki öğretim üyesi çalışmaya bilgi sunmuş, bu öğretim
elemanlarının çalışmaları aşağıda incelenmiştir.

Şekil 18. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Çalışma Başlıkları
Kelime Bulutu
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4.2.5.1. Doç. Dr. Osman Ağır
Doç. Dr. Osman Ağır’ın 2014-2020 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde; Ağır’ın çalışma sahasını özellikle Rusya’nın oluşturduğunu ve çalışma konularının ise siyaset bilimi temelinde uluslararası
ilişkiler, güvenlik ve terör üzerinde yoğunlaştığı ayrıca çalışmalarının
yönünün özellikle Orta Asya, Avrasya ve Ortadoğu üzerine olduğu
görülmektedir.
Ağır’ın yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda ilk olarak; ‘Baharçiçek, Abdulkadir, Osman Ağır, (2014),’ “Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi” başlıklı çalışmada, Rusya’nın demokratikleşme serüveni tarihsel süreçte üç dönem içerisinde değerlendirilmiş ve
Rusya’nın demokrasi süreci incelenmiştir. Ağır’ın aynı yıl bir başka
çalışması olan; ‘Ağır O., Aydın Turhan, (2014),’ “Demokratik Toplumda Bilginin Önemi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” başlıklı çalışmada,
bilgi ve bilgi yönetimi kavramları ile günümüz medeni toplumlarında
bilginin önemi açıklanmış; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ele alınarak,
Türkiye’de vatandaşların kamu kurumlarından bilgi edinme yollarına
ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilmiştir.
Ağır’ın bir sonraki yıl yaptığı çalışmalar incelendiğinde ilk olarak,
‘Ağır O., (2015a),’ “Rusya Federasyonu’nun Siyasal Rejiminin Adlandırılması Üzerine” başlıklı çalışmada, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin
dağılması sonrası 1993 yılında kurulan Rusya Federasyonu’nun oluşturduğu siyasal rejim adlandırılmaya çalışılmış, siyasal rejim kavramı ve halk egemenliğine dayalı siyasal rejimler açıklanarak, Rusya
Federasyonu’nun yasama, yürütme ve yargı organlarının oluşum
ve görevlerine yer verilmiştir. Ağır’ın aynı yıl bir diğer çalışması
olan; ‘Baharçiçek, Abdulkadir, Osman Ağır, (2015),’ “Kırım’ın Rusya
Federasyonu’na Bağlanmasının Rusya’ya Komşu Ülkelere Olası Etkileri” başlıklı çalışmada, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
Rusya’nın tarihsel ve siyasi mirası devralan bir ülke olarak hareket ettiğini ve tarihsel ilişkileri olan yakın coğrafyasında, Kırım özelinde, politikaları değerlendirilmiş ve Kırım’ın Rusya’ya katılmasının nedenleri
ve Kırım’ın Rusya’ya katılmasının Rusya ile kara sınırı bulunan ülkelere olası etkileri tartışılmıştır. Ağır’ın aynı yıl bir başka çalışması olan;
‘Ağır O., (2015b),’ “Rus Tipi Federalizm” başlıklı çalışmada, Rusya’nın
sahip olduğu coğrafi ve beşeri durumunun ekonomik ve siyasi yapısının şekillenmesi üzerinde etkileri olduğu belirtilmiş ve bu bakımdan
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devlet biçimi olarak federalizm ve Rusya’daki federal yapı genel hatlarıyla ele alınarak, Rus tipi federalizmin temel özellikleri açıklanmıştır.
Ağır’ın aynı yıl yaptığı bir diğer çalışma olan, ‘Ağır O., Murat Sezik, (2015a, 2015b), “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından
Kaynaklanan Güvenlik Sorunları” başlıklı çalışmada, Suriye’de meydana gelen iç savaşla birlikte Türkiye’ye doğru yaşanan göç dalgasının
etkileri üzerinde durulmuş, yaşanan göç dalgasına ve bu göç dalgası
sonucu ortaya çıkan sorunlara kısaca değinildikten sonra, meydana
gelmiş veya gelebilecek olan güvenlik sorunları ele alınmıştır. Ağır’ın
aynı yıl bir başka çalışması olan, ‘Ağır O., Abdulkadir Baharçiçek,
(2015),’ “Rusya’da Demokrasi’nin Yerleş(e)memesinin Nedenleri” başlıklı çalışmada, Rusya’nın demokrasi indekslerinde ve uluslararası
kuruluşların raporlarında demokratik bir ülke olarak değerlendirilmediği belirtilerek Rusya’da, Batılı anlamda bir liberal demokrasinin
yerleş(e)memesinin nedenleri üzerinde durulmuştur.
Ağır’ın bir sonraki yıl yaptığı çalışmalara bakıldığı zaman; ‘Ağır O.
(2016a),’ “Rusya Ukrayna Krizinin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada, Rusya Federasyonu’nun,
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra eski SSCB ülkelerini kontrolü altına alma politikasına ve Ukrayna ve Kırım’a yönelik yaklaşımları ele alınmış, Rusya-Ukrayna krizi incelenerek Avrasya Ekonomik
Birliği üyesi olan ve önemli oranda Rus etnisitesine sahip vatandaşa
sahip olan ülkelerde Ukrayna benzeri bir ayrılık durumunun yaşanmayacağı sonucuna varılmıştır. Rusya-Ukrayna krizi genel hatlarıyla
açıklanmış, Avrasya Ekonomik Birliği’nin oluşum ve temel yapısı ele
alınarak, Rusya-Ukrayna Krizi Avrasya Ekonomik Birliği bağlamında
değerlendirilmiştir. Ağır’ın aynı yıl bir diğer çalışma olan, ‘Ağır O., Takar, Meram (2016),’ “Rusya Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı”
başlıklı çalışmada, tarihsel süreçte gelişen Rusya-Suriye ilişkileri analiz edilerek, Rusya’nın Orta Doğu’da Suriye krizine askeri müdahale
de dâhil olmak üzere bölgede stratejik önemini sürekli olarak koruyan ve bugün iç savaşın öznesi durumundaki tarihsel müttefiki Suriye
ile olan ilişkileri üzerinden nasıl gerçekleştiğini tarihsel arka planları
ile aktarılmaya çalışılmıştır. Ağır’ın aynı yıl yaptığı bir başka çalışma
olan, ‘S, Murat, Ağır O. (2016),’ “Türkiye’nin Kamu Yönetimini Değiştiren Faktörler Batılılaşma ve Küreselleşme” başlıklı çalışmada,
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren kurtuluş reçetesi olarak görülmeye başlanan Batılılaşma isteğinin ve etkilerinin, Türkiye
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Cumhuriyeti’nin kuruluş kadroları tarafından da sıklıkla dile getirildiği ve uygulandığı belirtilerek, merkezi yönetim uygulamalarının küreselleşme hareketlerinin de etkisiyle birlikte gerçekleştiği, bu bakımdan
iç dinamiklerin etkisiyle oluşan talepler doğrultusunda gerçekleşmediği vurgulanmıştır.
Ağır’ın bir sonraki yıl yaptığı çalışmalar incelendiğinde; ‘Ağır O.,
Ağır Ömer, (2017),’ “Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği Kuruluş Süreçlerinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışmada, Avrasya Ekonomik Birliği’nin çeşitli yönleriyle Avrupa Birliği’ne benzer bir yapılanmaya sahip olduğu tartışılmaktadır. Betimsel araştırma yöntemiyle
ortaya konulan bu çalışmada, AB ile AEB kuruluş süreçleri temelinde
karşılaştırılmış ve AEB’nin geleceğine dair öngörülerde bulunulmuştur. Ağır’ın aynı yıl yaptığı diğer bir çalışma olan, ‘Ağır O., Atılgan, Ali,
(2017),’ “Türkiye’nin Suriye Politikasının Konstrüktivist Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada, öncelikle Konstrüktivist yaklaşımın epistomolojik ve ontolojik temelleri üzerinde durulmuş, daha
sonra ise Türkiye-Suriye ilişkilerinin tarihsel arka planına yer verilmiştir. Ayrıca betimsel analiz yönteminden faydalanılan çalışmada, AKP
iktidarı döneminde Türkiye’nin Suriye politikası konstrüktivizm yaklaşımla analiz edilmiş ve bu çerçevede çıkarımlarda bulunulmuştur.
Ağır’ın aynı yıl yaptığı bir başka çalışma olan, ‘Ağır O., Zehra Aksu,
(2017),’ “Birleşmiş Milletler’in Suriye Krizine Yönelik Politikalarının
Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada, BM’nin Suriye iç savaşına yönelik politikaları ele alınmış ve BM’nin genel yapısı ve işleyişine yer
verilerek Suriye’de yaşanan çatışmalara değinilmiş ve ayrıca BM’nin
Suriye sorununa yönelik politikaları değerlendirilmiştir. Ağır’ın aynı
yıl yaptığı bir diğer çalışma olan, ‘Ağır O., Belli, Aziz, Arslan, Şükrü
(2017),’ “Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana
Kent Konseyi Örneği” başlıklı çalışmada, halk katılımı ve gönüllülüğün önemi anlatılıp, çerçevesi çizildikten sonra Adana Kent Konseyi
özelinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulurken yerli ve yabancı literatürden yararlanılmış; Adana
Kent Konseyi’nde halk katılımı ve gönüllülük incelenirken örnek olay
yöntemi kullanılmıştır.
Ağır’ın bir sonraki yıl yapmış olduğu çalışmalar ele alındığı zaman; ‘Ağır O.(2018a),’ “Türkiye’de Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu” başlıklı çalışmada, Darbeler karşısında siyasi aktörlerin tutumları incelenmiş, darbelerin neden ve sonuçları konusunda
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ayrıntılı bir bilgi vermekten ziyade askeri darbeler ve darbe girişimleri
karşısında siyaset kurumunun tutumunu incelemeye odaklanılmıştır.
Ağır’ın aynı yıl yaptığı bir diğer çalışma olan, ‘Ağır O. (2018b),’ “Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Kamusal Hizmetlere Yönelik Bir Değerlendirme” başlıklı çalışmada, Arap Baharı sonucu Suriye’de başlayan
iç savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin
karşılaştıkları temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Buna
ek yazarın 2018 yılında Karamanmaraş ansiklopedisinde çalışmaları
yer almaktadır (2018c, 2018d, 2018e, 2018f, 2018g).
Ağır’ın bir sonraki yıl yaptığı çalışmalar incelendiğinde; ‘Ağır O.,
Demir Gül (2019),’ “Rusya Federasyonu’nda Özerk Cumhuriyetlerin
Siyasal Yapısı: Tataristan Özerk Cumhuriyeti” başlıklı çalışmada, Tataristan Cumhuriyeti’nin özerkliğini ve özgünlüğünü destekleyen olay
ve olguları ortaya koymak amaçlanmış, Rusya’daki federal yapı genel
hatlarıyla ele alınmış, federe cumhuriyetlerin farklı özerklik durumları, sebepleri ve bu sebeplerin sonucu olarak Rusya federalizmindeki asimetrik yapı incelenmiştir. Ağır’ın aynı yıl bir yaptığı bir başka
çalışma olan, ‘Ağır O. (2019a),’ “Dünya Siyasetini Etkileyen Devrimlerin Uluslararası Sonuçları: 1917 Bolşevik Devrimi” başlıklı çalışmada, “1917 Bolşevik Devrimi’nin” uluslararası sonuçlarının tartışılması
amaçlanmış, ihtilal ve devrim kavramları açıklanmış, Bolşevik Devrimi çeşitli açılardan ele alınarak bu devrimin uluslararası sonuçları
üzerinde durulmuştur. Ağır’ın aynı yıl yaptığı bir diğer çalışma olan,
‘Ağır O.; Melek Sayın, (2019),’ “Kazakistan ve Kırgızistan Siyasal Sistemlerinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışmada, SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan iki ülkenin birçok ortak özelliğe sahip
olmalarına karşın, siyasal sistemleri farklı şekilde gelişim gösterdikleri
belirtilmiş, çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmış olup araştırmacıların iki ülkedeki gözlemlerinden de yararlanılmış ve Kazakistan ve Kırgızistan siyasal sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Ağır’ın aynı yıl yaptığı bir
başka çalışma olan, ‘Ağır O., Arpacı Işıl, (2019), “Soğuk Savaş Sonrası
Orta Asya’da Dini Radikalizmin Temelleri Üzerine” başlıklı çalışmada,
Orta Asya’da İslam ele alınmış, dini radikalizm açıklanmış ve bölgedeki dini radikalizmin nedenleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada
tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmış, kitap, makale,
internet kaynakları, dergi vb. yazılı kaynaklar ile araştırmacıların göz-

114

KURUMSAL HAFIZA

lemlerinden yararlanılmış ve bilgi işleme aracı olarak sosyal bilimlerde
kullanılan nitel ve nicel bilgi işleme yöntemi esas alınmıştır.
Ağır’ın, bildiri şeklinde yayımlanmış, çeşitli sempozyumlarda ve
konferanslarda sunulmuş olan çalışmalarına baktığımız zaman; ‘Ağır
O., Fikret Birdişli (2016),’ “İpek Yolu Ticaretinin Canlandırılmasının
Kazakistan Demokrasisine Olası Etkileri” başlıklı çalışmada, İpek
Yolu’nun tarihsel önemine değinilmiş, Kazakistan hakkında genel tanıtıcı bilgilere yer verilerek, İpek Yolu ticaretinin yeniden canlandırılmasının Kazakistan demokrasisine olası etkileri ele alınmıştır. Ağır’ın
aynı yıl bir başka bildirisi olan ‘Birdişli, Fikret, Osman Ağır, (2016),’
“Security Problems Of The Silk Road Belt In Context Of Kirghiz and
Uzbek Dispute” başlıklı çalışmada, tarihi İpek Yolu’nun stratejik önemini vurgu yapılmış, bu yolun yeniden canlandırılmasının her iki ülke
içinde bölgesel ve uluslararası ortak yararlar sağlayacağına değinilmiş,
vizyonların, projelerin ve güvenlik konularının incelenmesiyle İpek
Yolu Kuşağının stratejik önemine odaklanılmış ve bir olay çalışması
olarak Orta Asya’nın potansiyel güvenlik problemlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Ağır’ın bir başka çalışması olan, ‘Ağır O. (2017a),’ “Yurtlarından Göç Ettirilen Ahıska Türkleri’nin Yaşadığı Sorunlar: Kazakistan
Örneği” başlıklı çalışmada, Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıskalı
Türkler’in karşı karşıya bulundukları sorunları ele alınmış, araştırmanın yazarının gözlemlerine ve Kazakistan’da yaşamakta olan Ahıska
Türkleri ile yapılan görüşme notlarına dayalı olarak hazırlanmıştır.
Ağır’ın yaptığı bir diğer çalışma olan, ‘Ağır O.,Belli, Aziz, Arslan, Şükrü (2017),’ “Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana
Kent Konseyi Örneği” başlıklı çalışmada, halk katılımı ve gönüllülüğün önemi anlatılıp çerçevesi çizildikten sonra Adana Kent Konseyi
özelinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesi oluşturulurken yerli ve yabancı literatürden yararlanılmış; Adana
Kent Konseyi‘nde halk katılımı ve gönüllülük incelenirken örnek olay
yöntemi kullanılmıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır O., Merve Çarkıt, (2017),’
“Suriye İç Savaşının Türkiye’nin Sınır Güvenliğine Etkileri” başlıklı
çalışmada, Türkiye’nin Suriye krizi sonucu ortaya çıkan sınır güvenliği problemlerini tartışmak olan bu çalışmada Arap Baharı ve Suriye’ye
yansımasına yer verilerek, Türkiye’nin Suriye Krizine yönelik politikalarına ve Suriye’deki iç savaşın Türkiye’nin sınır güvenliğine etkilerine

Ayfer ÇAKAR - Fadime KILIÇER

115

değinilmiştir. Ağır’ın bir başka çalışması olan ‘Ağır O., Meram Takar,
(2017),’ “SSCB’nin Güvenlik Algısı Sonucu Gerçekleştirmiş Olduğu
Göçler: Ahıska Türkleri Örneği” başlıklı çalışmada, II. Dünya Savaşı
sonrası SSCB’nin güvenlik algısı sonucu oluşan göçler kapsamında örnek olarak Ahıska bölgesinin ele alınmış, göç ve uluslararası göç kavramının kapsamına değinilerek, Ahıska bölgesi ve SSCB’nin güvenlik
algısı sonucu bu bölgede gerçekleşen zorunlu göçler incelenmiştir.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan ‘Ağır O. (2017d),’ “Türkiye’deki Suriyelilerin Temel Sorunlarının Çözümüne Yönelik Çalışmaların
Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada, Arap Baharı sonucu Suriye‘de
başlayan iç savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye‘ye sığınan Suriyelilerin karşılaştıkları temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar ele alınarak değerlendirilmiştir. Ağır’ın bir başka çalışması olan, ‘Ağır O., (2016b),’
“Malatya’nın Özallı Yılları” başlıklı çalışmada, Turgut Özal’ın Türk
siyasal hayatına katkıları genel hatları ile açıklandıktan sonra Malatya
kentine olan katkıları, literatür taramasının yanında, Özal ile birlikte
siyaset yapmış olan Malatya’nın duayen siyaset adamları ile yapılan
görüşmelerden elde edilen bilgilere dayalı olarak ele alınmıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır, Osman,Tunç, Ahmet,Takar,
Meram (2017),’ “Turgut Özal Dönemi Türk Dış Politikasında Avrasyacılığın Yeri ve Önemi” başlıklı çalışmada, Turgut Özal’ın devlet ve
siyaset anlayışı ile Turgut Özal döneminde Türkiye’nin Avrasyacılık
algısı değerlendirilmiştir. Ağır’ın bir başka çalışması olan, ‘Ağır O.,
Kocaman Sinan (2017),’ “Jandarma Genel Komutanlığı’nın Yapı ve
İşlevlerindeki Değişikliklerin Türkiye’nin Güvenlik Sistemine Olası
Etkileri” başlıklı çalışmada, Jandarma teşkilatının yapı ve işleyişinde
önemli değişikliklere yol açan yeni yapının Türk güvenlik sistemine
olası etkilerini ele almak olan bu çalışmada; Jandarma teşkilatının kuruluşundan bu güne tarihsel süreci ele alınarak, Jandarma teşkilatının
yapı ve işlevlerindeki değişikliklerin Türkiye’nin güvenlik sistemine
olası etkiler tartışılmıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır O., (2017b),’ “Türkiye’de
Darbeler Karşısında Siyaset Kurumunun Tutumu” başlıklı çalışmada,
darbe kavramı ve darbelerin nedenleri açıklanarak, Türkiye’de meydana gelmiş askeri darbeler ve darbeler karşısında siyaset kurumunun
tavrı irdelenmiştir. Ağır’ın bir başka çalışması olan, ‘Belli, Aziz, Ahmet
Tunç, Osman Ağır, Fatma Nur Özdemir (2018),’ “Yönetimde Yeni Bir
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Yaklaşım Olarak Kriz Yönetimine Teorik Bir Bakış” başlıklı çalışmada, kriz kavramı ele alınıp, kriz yönetimine teorik açıdan yaklaşılmıştır. Betimsel ve tarihsel metodoloji kullanılmış olup, kriz yönetimine
yönelik yaklaşımlar ve teoriler üzerinde durulmuştur. Dünyada ve
Türkiye’de kriz yönetim örnekleri verilerek, kriz yönetiminin amacının ve öneminin daha net bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır O., Gizem Balcı, Aziz Belli, (2018),’ “Türkiye’nin Enerji Nakil Hatlarına Yönelik Stratejileri”
başlıklı çalışmada, “Türkiye’nin mevcut ve yapımı süren enerji nakil
hatları ile jeopolitik avantajlarını enerji koridoru olma hedefi doğrultusunda kullanmak istediği” hipotezine dayalı olarak hazırlanmış ve
Türkiye’nin enerji nakil hatları ele alınarak, enerji naklinde bir koridor ülke olma hedefine yönelik stratejilerine yer verilmiştir. Ağır’ın bir
başka çalışması olan, ‘Ağır O., Emrullah Kaçmaz (2018),’ “Uçak Krizinin Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu İlişkilerine Etkisi”
başlıklı çalışmada, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizinin
iki ülke ilişkilerine yapmış olduğu etkileri çeşitli boyutlarda ele almayı
amaçlamıştır. Uçak krizi sonrası hızlı bir şekilde gerileyen Türk-Rus
ilişkilerinin kısa zaman sonra eski seviyesine gelip gelmeyeceği sorunsalına cevap aramıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Baharçiçek A. ve Ağır O., (2018),’
“Türkiye Rusya İlişkilerinin Suriye Krizi Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmada, temel sorunsal, Suriye iç savaşının Türkiye
Rusya ilişkilerine etkilerinin tartışılması olmuştur. Suriye krizinin başlangıcından günümüze kadar Türkiye ve Rusya arasındaki çatışma ve
uzlaşma alanlarının analizi yapılarak, Türkiye-Rusya ilişkilerinin Suriye krizi bağlamında değerlendirilmesine yer verilmiştir. Araştırmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Ağır’ın bir
başka çalışması olan, ‘Ağır O., Zehra Aksu, M. Burhanettin Coşkun,
(2018),’ “Avrasya’da Bölgesel Bütünleşme Çabaları: Şangay İşbirliği
Örgütü” başlıklı çalışmada, Avrasya’da bölgesel bütünleşme çabaları
doğrultusunda kurulmuş olan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün çeşitli
yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi yapılmış, Soğuk Savaş sonrası Avrasya bölgesi ele alınarak, Şanghay İşbirliği Örgütü açıklanıp,
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün bölgesel bütünleşmeye etkileri çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir. Bu araştırmada tarihsel ve betimsel
araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
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Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Belli Aziz, Abdullah Aydın, Osman Ağır, (2018),’ “Model İnsan Oluşumunda Çevre Bilinci ve Çevre Koruma Açısından İslam” başlıklı çalışmada, İslam dininin çevre
koruma ve çevre bilincine bakışı ortaya konulmuş, İslamiyet’in çevre
bilinci ve çevre korumaya bakışını incelemek üzere Kuran-ı Kerim’de
bu konuda yer alan ayetler ve İslam dininde insan yaşamında belirleyici olan bir diğer kaynak olan Hadis-i Şerifler incelenmiştir. Ağır’ın
bir başka çalışması olan, ‘Ağır O., Memedli Memed (2019),’ “Hazar
Havzası Enerji Kaynaklarının Naklinde Azerbaycan’ın Rolü ve Önemi” başlıklı çalışmada, Azerbaycan’ın Hazar enerji kaynaklarının naklindeki jeopolitik rolünü açıklamak amaçlanmış, Hazar havzası enerji
kaynaklarının naklinde Azerbaycan’ın önemli bir denge unsuru olduğu denencesi test edilmiştir.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır O., Razee Ali Mohammed
(2019),’ “11 Eylül Sonrası Afganistan’daki Savaş Mağdurlarına Yönelik Bir Değerlendirme” başlıklı çalışmada, tarihsel ve betimsel bir metodolojinin kullanılmış, savaşın getirdiği yıkımların Afganistan halkı
üzerindeki etkilerini ve yardım kuruluşlarının mağdurlara yönelik
çalışmaları tartışmak amaçlanmıştır. Bu minvalde Afganistan’daki
savaş süreci açıklanmış, savaşın sonuçlarına değinilerek, savaş mağdurlarına yönelik Kızılay, Kızılhaç ve BM gibi kuruluşların çalışmaları
ele alınmıştır. Ağır’ın bir başka çalışması olan, ‘Ağır O., Ayık Özkan
(2019),’ “Rusya ve İran Arasındaki Siyasi İşbirliğinin İki Ülke Dış Ticaretine Etkileri” başlıklı çalışmada, uluslararası arenada maruz kaldıkları yaptırımlarla birlikte Rusya Federasyonu ve İran’ın siyasi alandaki
yakınlaşmasının iki ülkenin dış ticaret ilişkilerinde olumlu etkilerin
yaşanmasına neden olduğu denencesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır O., Tatlı Meram (2019)’ “Hazar Havzası Enerji Nakil Hatlarının Türkiye’nin Jeopolitiğine Etkileri”
başlıklı çalışma, Türkiye’nin Hazar Havzası enerji rezervlerine olan
yakınlığını jeopolitik bir avantaja dönüştürmek istediği denecesine dayalı olarak hazırlanmış, Türkiye’nin Hazar Havzası enerji nakil hatlarına yönelik izlediği politikalara yer verilmiş ve bölgenin Türkiye’nin
jeopolitiğine etkisi incelenmiştir. Ağır’ın bir başka çalışması olan, ‘Ağır
O., Arvas Ahmet Furkan (2019),’ “Enerji Nakil Hatları ve Türkiye’nin
Jeopolitiği” başlıklı çalışma, enerji naklinde köprü konumunda bulunmasının Türkiye’nin jeopolitik önemini artırdığı denencesine dayalı
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olarak hazırlanmış ve Türkiye üzerinden geçen enerji nakil hatlarının
Türkiye’nin jeopolitik önemine etkileri tartışılmıştır.
Ağır’ın bir diğer çalışması olan, ‘Ağır O., Çarkıt Merve (2019),’
“Türkiye’nin Güvenlik Politikasının Oluşumunda Askeri Kanadın
Yeri ve Önemi” başlıklı çalışmada, “güvenlik kurumlarında yaşanan
dönüşüm ile birlikte askeri kanadın güvenlik politikalarının oluşum
sürecindeki etkisinin azaldığı” denencesine dayalı olarak hazırlanmıştır. Tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanan
çalışmada öncelikle dünyada güvenlik politikası oluşum sürecinde
askeri kanadın rolü üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş, ardından
Türkiye’nin güvenlik politikalarının oluşum sürecinde askeri kanadın
yeri ve önemi diyakronik teknik ile ele alınarak kronolojik olarak ortaya konulmuştur.
Osman Ağır’ın 2019 yılında yayımlanan “Yeni Demir Yumruk:
Putin’in Yükselişi” isimli eseri Orion Kitabevi tarafından çıkarılmıştır
(2019c). Ağır, eserinde ekonomi, siyaset, toplum, din ve kültür alanlarında Rusya tarihinin Belli başlı temalarını işlemiş, bunu yaparken de
Putin’e kadar uzanan Rusya siyasi geleneğinden, 21.yy’da ve özellikle
son yirmi yılda Rus siyasi hayatını kökten değiştiren ve yeni anlayışlar getiren Putin’in, SSCB’nin dağılmasının ardından kurulan Rusya
Federasyonu’nda ortaya çıkan ve geçiş dönemi travması olarak adlandırılan dönemden sonra nasıl güçlü bir siyasal aktör olarak ortaya çıktığını incelemiştir.
Ağır’ın kitap bölümü olarak yayımlanan çalışmalarına baktığımız
zaman; ‘Ağır O., Kocaman, Sinan, Ağır, Ömer, (2017),’ “Türkiye’de Etnik Terör Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi” başlıklı çalışması, kendisinin editörü olduğu “Türkiye’de Siyaset
ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar” kitabında kitap
bölümü olarak yayımlanmıştır. Çalışmada, Türkiye’de etnik terör sorununun çözümüne yönelik çabaların tartışılması olan bu çalışmada;
terör ve etnik terör kavramları açıklanmış, dünyada bilinen etnik terör
örgütlerine kısaca değinilmiş ve Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesi ele alınmıştır. Ağır’ın bir diğer yayımlanan çalışması ‘Ağır O.,
(2017c),’ “Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları” başlıklı çalışması
da aynı kitapta kitap bölümü olarak yer almıştır. Çalışmada, başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem genel hatları ile açıklanmış,
Türkiye’de bir sistem değişikliğine ihtiyaç olup olmadığı tartışılmış ve
Türkiye’deki başkanlık sistemini destekleyenlerin ve karşı çıkanların
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ileri sürmüş oldukları hususlar değerlendirilmiştir. Ağır’ın 2017 yılında (2017e, 2017f, 2017g, 2017h) başka çalışmaları da bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak Ağır’ın Belli, Arslan ile birlikte yapmış oldukları
(2017a, 2017b) çalışmaları da mevcuttur.
Ağır’ın kitap bölümü olarak yayımlanan ‘Ağır O., Merve Çarkıt
(2018),’ “Türkiye’nin Güvenlik Politikaları” başlıklı çalışması, kendisinin de editör olarak yer aldığı “Türkiye’de Devlet Politikaları” isimli kitapta yayımlanmıştır. Çalışmada, Türkiye’nin farklı dönemlerde
hedef olarak belirlediği uluslararası sisteme entegre olma çabalarının
güvenlik politikaları üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu
doğrultuda güvenlik, ulusal güvenlik ve politika kavramları belirlenmiş ve Türkiye’nin güvenlik politikaları diyakronik teknik kullanılarak
incelenmiştir. Ağır’ı kitap bölümü olarak yayımlanan ‘AğırO., (2018),’
“Türkiye’nin Rusya Politikası” adlı çalışması da yine aynı kitapta kitap bölümü olarak yayımlanmıştır. Çalışmada, Türkiye ile Rusya’nın
birbirleri için önemli iki olduğu ve soğuk savaş sonrası dönemde her
iki ülkenin de politikalarının karşılıklı çıkarlar içinde şekillendiği belirtilmiş, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin önemli olaylarına değinilerek
Türkiye’nin Rusya politikası ele alınmıştır.
Ağır’ın kitap bölümü olarak yayımlanan ‘Ağır O., (2019b),’ “Rusya Federasyonu’nda Yürütmenin Otoriterleşme Eğiliminde Olmasının Nedenleri” başlıklı çalışması, “Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 4” te kitap bölümü
olarak yayımlanmıştır. Çalışmada, Rusya Federasyonu’nda yürütmenin otoriterleşme eğiliminin nedenleri üzerinde durulmuştur. Rusya
Federasyonu’nda yürütme organının otoriter uygulamalarının Rus
halkı tarafından, devletin güç kazandığı, gerekçesiyle, olumlu karşılandığı denencesine dayalı olarak hazırlanan çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
Öğretim elemanının uluslararası ilişkiler bağlamında Rusya üzerine yoğunlaşan eserlerinin olduğu gözlenmektedir. Ağır’ın ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kahramanmaraş Ansiklopedisi” (Ağır, 2016c, 2016d,2016) isimli eserin ilgili
bölümlerine katkıları da bulunmaktadır.
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Şekil 19. Doç. Dr. Osman Ağır’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

4.2.5.2. Doç. Dr. Ahmet Tunç
Doç. Dr. Ahmet Tunç,’un 2011-2020 yılları arasındaki yayınları
incelendiğinde ilk olarak Tunç, (2011)’un sosyal yardımlar açısından
kapsamlı bir yoksulluk araştırması yaptığı görülmektedir. Yapmış
olduğu çalışmada kamu yönetimleri için yoksullukla mücadele yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaşılmakta ve teorik düzlemde ele
alınan bilgiler Malatya ilinde bir alan araştırması yapılarak kamu yönetimlerinin yoksullukla mücadele etmedeki etkinliği incelenmektedir. Öğretim üyemiz daha sonraki yıllarda ulusal bir sempozyumda
yoksullukla ilgili bir çalışma daha gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada ise
Tunç,(2013), yoksulluğu boşanma oranları özelinde tartışmaya açmakta ve sosyal yardım yönetimine aile kurumu için çözüm önerilerinde
bulunmaktadır. Yazarın bir sonraki yılda yapmış olduğu başka bir çalışmasında da yoksulluk ve yeni yoksulluk kavramları geniş bir yazın
taramasına tabi tutularak irdelenmekte ve Gezi Parkı olaylarında yer
alan kişilerin yeni yoksullar olup olmadığı araştırılmaktadır. Belirtilen çalışma(2014a)’da yoksulluk kavramı etraflıca ele alınmakta, dünyada ve Türkiye’deki tezahürü irdelenmekte, yeni yoksulluk kavramı
nitelikleri konu edinilip Gezi Parkı Olayları kapsamında kamu yöneticilerine yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Yazarın aynı yıl içerisinde günümüz dünyasının en temel değeri olan bilginin ekonomide
kullanımı ve bunun kamu yönetimlerinde nasıl bir etki uyandırdığına
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yönelik yapmış olduğu çalışma (2014a) ise bilgi ekonomisiyle birlikte
değişen kamu yönetiminin yapısını incelemeye çalışmıştır.
Bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde Tunç, 2015 yılında
yeni kamu yönetiminin temel argümanlarını konu edinen bir çalışma
yapmış ve bu argümanlar ölçeğinde Türkiye’de sosyal yardım yönetimi bünyesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarını incelemiştir. Bununla birlikte aynı yıl içerisinde Tunç,, Gökçe ve Fuat (2015a)
13. Kamu Yönetimi Forumunda (KAYFOR 13) sundukları tam metin
bildiride Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) Türk
Kamu Yönetimi’ndeki yapılanmasını ele almış, yerellik-merkezilik ekseninde mevcut durumu tarihsel olarak irdelemiş, bu sorunun ortaya
çıkardığı durumun güncel uygulamalardaki yansımaları ve doğurduğu sorunlar tartışmış ve SYDV’ler için yasal, kurumsal ve kuramsal açıdan önerilerde bulunmaya çalışmışlardır.
Yazarın aynı yıl içerisinde ki bir başka çalışmasında Türkiye’de
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan stratejik planlama süreci ve
bu sürecin kamu kurum ve kuruluşlarında nasıl bir yol izlediği incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca stratejik planlama süreçlerinin kamu
yönetiminde ki önemi ve gerekliliği konusunu ele alınmış, bununla
birlikte öncelikle değişen kamu yönetimi anlayışı, Türk Kamu Yönetiminde stratejik planlamaya geçiş ve bu planlamanın yönetimi konularından bahsedilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının yeni yönetim
tekniklerine geçişini göstermesi açısından stratejik planlamanın ve
yönetiminin önemi vurgulanmıştır. Öte yandan belirtilen çalışmada
(2015b) stratejik planlamaya geçiş ile birlikte yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar etraflıca ele alınarak konu irdelenmiş ve kamu
kurum ve kuruluşlarının stratejik planlama uygulanırken neleri göz
önünde bulundurması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Tunç,
(2015c) aynı yıl içerisinde yapmış olduğu bir diğer çalışmada ise savaş ve benzeri olumsuz toplumsal olaylar sonucu zorunlu olarak farklı
ülkelerden göç etmek zorunda olan sığınmacıların, komşu ülkelerde
yerleştikleri yerler üzerindeki etkisini bir saha çalışmasıyla ölçmeyi,
oluşan ve oluşabilecek sorunları saptamayı hedeflemiştir. Bu açıdan
çalışmada Kilis ili içerisinde ikamet eden, 18 yaşından büyük, esnaf,
işadamı, işçi, memur, eğitimci, sağlıkçı, emekli, ev hanımı, öğrenci
meslek gruplarındaki toplam 1036 kişiye, 35 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Sonrasında ise araştırma sonuçları, sosyo-demografik bilgiler ve meslek gruplarına göre değerlendirilerek, anlamlı farklılıklar
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olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Yazarın aynı yıldaki başka bir
çalışmasında ise Eren ve Tunç, (2015) performans yönetimi konusuna
odaklanmaktadır. Okul yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi açısından 255 kişiden elde edilen anket sonuçları incelenmiş ve
sonuç olarak 360 derece performans değerlendirme ile ilgili faydalı bir
çalışma gerçekleştirilmiştir.
Yazarın bir sonraki yılda yaptığı çalışmalar incelendiğinde, Tunç,
(2016) yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin mahallin sakinlerine sundukları hizmetlerden dolayı geri bildirim alma süreçlerini incelemiş, özelde ise Kilis Belediyesinin halkla ilişkiler uygulamalarını ele alarak Kilis Belediyesi’nin halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerini irdelemiştir. Daha sonra Tunç, (2016a) “Ortadoğu’daki Çatışmalar
Bağlamında Göç Sorunu” konulu sempozyumda kendi nüfusundan
daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Kilis il belediyesinin
faaliyetleri irdeleyen bir çalışma yapmıştır. Belirtilen çalışmada Kilis
Belediyesinin hizmet kapasitesinin iki kat arttığı, sunulan hizmetlere
talepler, beklentiler, kullanılan alanlar ve diğer hizmetlerin artma eğiliminin devam ettiği ve bu durumun yerel halk tarafından nasıl algılandığı araştırılmaya çalışılmıştır. Yazarın aynı yıl içerisinde yapmış
olduğu bir diğer çalışma ise “yerel yönetimlerin kentsel su yönetim
faaliyetlerine yönelik karşılaştırmalı bir analizi” konulu bir çalışmadır.
Bu çalışmada Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin 6360 sayılı kanun ile birlikte, “kentsel su yönetimine” ilişkin yaptıkları çalışmalar,
örgütlenmeler ve faaliyet alanları konu edinilmiş, temelde büyükşehir
belediyelerinin “kentsel su yönetim” faaliyetleri karşılaştırmalı olarak
ele alınmış ve bu karşılaştırmayla birlikte deneyim paylaşımının artacağı ve katkı sunacağı varsayımına dayandırılmıştır. Yazarın aynı
yıl içerisinde ele aldığı bir diğer çalışmada, Tunç, (2016c) Türk kamu
personel yönetimi çerçevesinde çalışma hayatında varlık gösteren ve
sayısal büyüklüğe ulaşan kadınları ele almış fakat kadınların yönetici
olmada aynı seyri ve seviyeyi yakalayamadığı vurgulamıştır. Araştırmada Türkiye’de devlet üniversitelerinde görev yapan kadın akademisyenlerin “yönetici” oranları ele alınarak karşılaştırmalar yapılmış
ve konu irdelenmeye çalışılmıştır. 2016 yılı içerisinde yazarın çalışma
yaptığı alanlardan biri de editörlü bir kitapta karşılaştırmalı ombudsman incelemeleri yapmak olmuştur. bu doğrultuda Tunç, (2016d) Kazakistan Cumhuriyeti’nde uygulanan ombudsmanlık denetim mekanizmasının kurumsal, yapısal ve işlevsel yönlerini incelemeye çalışmış,
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bu açıdan çalışmada öncelikle; Kazakistan Cumhuriyeti’nin siyasi yapısı ve kamu yönetimi hakkında genel bilgiler verilmiş, daha sonrasında ise uygulanan ombudsmanlık denetim sistemi veriler çerçevesinde
irdelenmiştir. Aynı kitapta Tunç, (2016e) Hindistan’da ombudsmanlık
denetim mekanizmasının yapısal, işlevsel ve kurumsal yönlerini araştırmıştır. Bu doğrultuda Hindistan’ın hali hazırda uygulanan siyasal
sistemine ve kamu yönetimine yönelik genel bilgiler veren Tunç,, daha
sonra ise yürürlükte ve uygulamada bulunan ombudsmanlık denetim
sistemini incelemiştir.
Yazarın bir sonraki yılda yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde
karşılaştırmalı kamu ve yerel yönetimler çerçevesinde kapsamlı çalışmalar ortaya koyduğu görünmektedir. Bu bağlamda Tunç, Sezik ve
Başurgan (2017)’ın yapmış olduğu çalışmada Bulgaristan’daki yerel
yönetimleri konu edinmiş ve bu anlamda oldukça detaylı bir incelemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte genel olarak Bulgaristan’da uygulanan yerel yönetimin örgütsel yapılanması ve yerel yönetim politikaları da detaylı bir şekilde irdelenmeye çalışılmıştır. Aynı yıl içerisinde
kamu yönetimi kapsamında yerel yönetimlerle ilgili yapılan bir diğer
çalışmada ise, Tunç ve Pak (2017a) Yunanistan’ın sahip olduğu devlet
örgütlenmesi ve bu örgütlenme çerçevesinde oluşturulan kamu yönetimi yapısını irdelemiştir. Ayrıca çalışmada merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasında ki ilişki biçimine yer verilerek Yunanistan’ın
anayasal erkleri incelenmiş, ülkenin sahip olduğu kamu yönetiminin
genel özellikleri ele alınmış ve son olarak da ülkedeki yerel yönetimlere yer verilmeye çalışılmıştır. 2017 yılında Tunç,, A. ve Aydın (2017b)
tarafından yapılan bir diğer çalışma ise kent kimliği ile internet kullanımı arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışma olmuştur. Çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini araştırma örneklemi
olarak ele alınmış ve kent kimliği ile internet kullanımına ait bu ilişki
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Tunç,, Belli, ve Aydoğdu (2017c)’nun
yapmış olduğu bir diğer çalışma da internet kullanımının yaygınlaşması kapsamında kamu hizmetlerindeki dijitalleşme sürecini incelemeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda öncelikle dijitalleşme ile ilgili detaylı bilgilere yer verilerek dijitalleşmenin Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığındaki yansımaları ve etkilerine yönelik bir inceleme yapılmış
ve bu çerçevede Bakanlığın bu dijitalleşme sürecine yönelik yapmış oldukları değişim ve dönüşümler bu araştırmanın temel sorunsalı olarak
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belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada yönetim felsefesinin dijital ile uyumlu
bir şekilde yeniden tanımlanması gerektiği fikri de tartışılmıştır.
Yazarın 2017 yılı içerisindeki diğer çalışmalarına baktığımız zaman özellikle yeni yönetim teknikleri ile ilgili konular üzerinde çalışmalar yaptığı görülmektedir. Bu çerçevede Tunç, (2017d), Seçkin
Yayıncılık tarafından yayınlanan “Türkiye’de Siyaset Ve Uluslararası
İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar” adlı kitapta “Türkiye’de Göç
Yönetimi” adlı bölümü yazmıştır. Bu bölümde Tunç, Türkiye’de göçün
nasıl ve ne şekilde yönetildiği, özellikle mevcut durumda yeni oluşturulan kurumsal yapılanmanın nasıl olduğunu irdelemiştir. Aynı yıl
içerisinde Tunç, (2017e) sığınma yönetimi kapsamında bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada Suriye’den gelen göçün, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri üzerinde meydana getirdiği sosyo-ekonomik etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu açıdan 410 öğrenci ile anket çalışması
yapılmış, elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aynı yıl içerisinde yapılan bir diğer çalışmada Tunç, ve Atılgan (2017f) algının yönetimi ve algıların oluşturduğu etkilerini irdelemeye çalışmıştır. Çalışma genel olarak algı kavramı,
algının özellikleri, önemi ve algının yönetim sürecine yönelik konulardan oluşmuştur. Ayrıca algı yönetiminin önemi ve temel yapıları ele
alınmaya çalışılmıştır.
Öğretim üyemizin bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde
ilk olarak Tunç, ve Kızıl (2018) ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik
dönüşümü ve bu ekonomik dönüşümde yerel yönetim birimlerinin nasıl evirildiği araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada Çin’in sosyalist bir ekonomi inşa hamlesinin güçlendirilmesi için devlet tarafından yeni idari
reformların yapılmasının gerekli görüldüğü ve Merkezi Hükümet’in
bazı görev ve yetkilerinin yerel birimlere aktarılmasının, Çin’in başta üniter devlet yapılanmasının bozulmasına ve bazı idari sorunları
da beraberinde getirdiğini, bu açıdan Çin ekonomisinde yaşanan dönüşümlere bağlı olarak yerel yönetim yapılanmasındaki değişiklikler
açıklanmaya çalışılmıştır. Yazarın yine aynı yıl içerisindeki bir diğer
çalışması ise Nobel Basım Yayın tarafından yayınlanan “Yönetsel Yapı
İncelemeleri” adlı editörlü kitapta yazılan “Fransa” başlıklı bölümdür.
Bölümde Fransa’nın yönetim yapısının tarihsel gelişimi, merkezî yönetimin örgütlenmesi, yerel yönetimler, kamu personel sistemi, yönetimin denetlenmesi konuları incelenmiştir. Daha sonra Tunç, Belli, ve
Aydın (2018b) ile 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu’nda
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sunulan bu tam metin tebliğ, genel olarak sosyal devlet uygulamalarının oluşturduğu durum, politikalar ve kurumsal yapıları kamu yönetimi açısından ele almış, Türkiye’deki sosyal devlet uygulamalarında
sosyal devletin temel ilkelerinden sadece bazılarının ön plana çıktığı
ve özellikle sosyal yardımlara ağrılık verildiği, son yıllarda sosyal yardımların hem boyut ve hem de çeşitlilik açısından giderek arttığı çalışmada vurgulanmıştır. Aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen bir diğer
çalışmada Tunç, ve Kamalak (2018c), Türk kamu personel sisteminde
genel olarak üst düzey yönetici personel ve özelde ise Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin cinsiyet dağılımlarını ele
almış, bu açıdan Türkiye’de kamu yönetiminde üst düzey personel
olarak kadınların oransal varlığının yeterli olmadığını ortaya koymaya çalışmıştır. 2018 yılında Tunç, ve Belli, (2018d)’nin yapmış olduğu
çalışma Nobel Basım Yayın tarafından yayınlanan “Türkiye’de Devlet
Politikaları” adlı editörlü kitapta “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler” adlı çalışmadır. Bölümde
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni “Türk
Kamu Yönetimi Sistemi” ele alınmış, yeni oluşturulan kamu kurum ve
kuruluşları, yapısı değiştirilen kurumsal yapılar, yeni personel sistemi
ve diğer temel düzenlemeler incelenmiştir.
Aynı yıl içerisinde ki bir diğer çalışma ise Tunç, ve Atılgan (2018e)’ın
yapmış olduğu “Paralel Devlet Yapılanmasının Kamu Kurumlarına Sirayeti ve Bürokratik Vesayet Darbesi” çalışmadır. Bu çalışma, Paralel
Devlet Yapılanmasının gücünü bürokratik oligarşiden aldığını iddia
etmekle birlikte gerçek amacının ortaya çıktığı 15 Temmuz Darbe girişimine kadar toplumsal kabul görmesinin sosyolojik nedenlere bağlı
olduğunu savunmuştur. Ayrıca aktif siyasete dahil olmayan örgütün,
stratejik kamu kurumlarında kadrolaşarak oluşturduğu bürokratik
oligarşi sayesinde ülke yönetimini ele geçirmeye çalıştığı da bu çalışmada incelenmiştir. Öğretim Üyemizin yine aynı yıldaki bir diğer çalışması da kamu yönetiminde yeni bir yönetim tarzı olarak değişim
yönetimini ele almış, başta yönetim ve yönetimde değişim olgusunu
açıklamış, değişimin işletme yönetiminden kamu yönetimine geçtiği ve
“değişim yönetimi” ile bu yönetim tarzının önemini açıklamaya çalışmıştır. Yazarın yeni yönetim yaklaşımları kapsamında yapmış olduğu
bir diğer ortak çalışma da ise kriz kavramına ve kriz yönetimine teorik
bir açıdan yaklaşılmış ve bu çalışmada, betimsel ve tarihsel metodoloji
kullanılarak, kriz yönetimine yönelik yaklaşımlar ve teoriler üzerin-
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de durulmuştur. Bununla birlikte çalışmada, dünyada ve Türkiye’de
kriz yönetim örnekleri verilerek, kriz yönetiminin amacının ve öneminin daha net bir şekilde anlaşılması hedeflenmiştir. Aynı yıl içerisinde
Tunç, ve Eren (2018g) Suriyeli göçmenlere yönelik yapılan hizmetlerin
“Hayat Tatmin Ölçeği” (HTÖ) kullanarak hem ihtiyaçlarının belirlenmesini hem de sunulan hizmetlerden ne derece memnun olduklarını
ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapmışlardır. Bu kapsamda 199
göçmene anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler tanımsal istatistikler, korelasyon, faktör analizi (keşif amaçlı ve doğrulayıcı) ve Kruskal
Wallis testi ile analiz edilmiş, araştırma sonucunda elde edilen bulgular göçmenlerin en çok konut, sağlık, evlilik, çocuk ve akrabalarla ilgili
hususlarda memnuniyet belirttiklerini ortaya koymakta, fakat bunun
yanında iş, finansman ve kişisel gelişim hususlarında kendilerini eksik
hissettikleri de belirlemiştir. Yine Tunç, (2018h) Türkiye’de göç yönetimi çerçevesinde özellikle Suriye’den Türkiye’ye göç eden ve çadır/
konteyner kentlerde barındırılan sığınmacılara yönelik Afet ve Acil
Durumlar Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen faaliyetleri incelemiş, bu açıdan AFAD’ın rolü ve bu rolünün etkinliğini irdelemiştir.
Ayrıca belirtilen çalışmada Türkiye’deki Suriyelilerin genel durumu
ele alınmış, Suriyeli sığınmacılarla birlikte alınan güvenlik tedbirleri ve
politikaları irdelenmiş, AFAD’ın Suriyeli sığınmacılara sunmuş olduğu hizmetlerin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, AFAD’ın
bu hizmetleri yerine getirirken karşılaştığı güvenlik sorunları incelenmiştir. Aynı yıl içerisinde Tunç, ve Gül (2018ı)’ün yapmış olduğu bir
diğer çalışmada da Ibn-i Haldun’un Devlet Teorisine yer verilmiş ve bu
teori çerçevesinde Ibn-i Haldun’un devlet yönetimine yönelik görüşleri ve öngörüleri, kendisinin de hem bir üyesi hem de yöneticisi olarak
içinde bulunduğu Müslüman-Arap toplumu ve devlet geleneğinden
çok uzak olmayan Türk-İslam Devletleri üzerinden ele alınmaya çalışılmıştır. Son olarak Öğretim üyemiz Tunç, (2018i) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kahramanmaraş
Ansiklopedisi” adlı çalışmada Kahramanmaraş ilinin dört ilçesi olan
Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan ve Göksun’un idari yapılarını içeren
maddeleri yazmıştır. Maddelerde ilçelerin belediye ve kaymakamlıklarına ilişkin genel bilgiler verilmiş, idari yapıları tablolar ve veriler
ışığında sunulmaya çalışılmıştır.
Yazarın bir sonraki yıldaki çalışmalar incelendiğinde ilk olarak
Tunç, (2019) ile araştırmacının İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
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titüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tarafından
02.07.2013 Tarihinde Kabul Edilen “Türk Kamu Yönetiminde Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etkinliği: TRB1 Bölgesinde Bir
Araştırma” adlı doktora tezinden ürettiği bir kitap çalışması yapılmıştır. Kitapta, Türkiye’de 1986 yılından itibaren tüm il ve ilçelerde faaliyette bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV),
Türk kamu yönetimindeki yeri ve genel olarak bu vakıfların yürütmüş
oldukları faaliyetlerin etkinliği ölçülmeye çalışılmıştır. Bu açıdan TRB1
bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illeri) sosyal yardım alan
vatandaşlara ve kamu yönetici ve personeline anket uygulaması yapılmıştır. Daha sonra aynı yıl içerisinde Tunç,, Belli, ve Aydın (2019b)
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde çalışan personelin yönetişim konusundaki algılarını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmayı yapmışlardır. Bu algının demografik değişkenlere göre değişip değişmediğini
belirlemeyi hedefleyen çalışmada teorik çerçevede yönetişim ve yerel
yönetim kavramlarına yer verilmiş, daha sonra yerel yönetişim kapsamında yerel yönetimlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma
sonucunda belediye personelinin yönetişim konusundaki algılarının
tespitine yönelik olarak, personelin cinsiyet, yaş, gelir, unvan durumlarına göre yönetişim algısının değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmış, demografik değişkenlere göre değişkenlik gösteren yönetişim
algısının geliştirilmesi için çeşitli çözüm önerileri araştırma sonucunda
sunulmuştur. Yine aynı yıl içerisinde Tunç, (2019a) Beta Basım Yayın
tarafından yayınlanan “E-Yönetişim” adlı editörlü kitapta “Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve E-Devlet İlişkisi” adlı bölümü yazmıştır. Bu bölümde genel olarak dijital dönüşümün kamu yönetiminde
oluşturduğu etki, e-devlet kavramı ve bu süreçlerin kamu yönetimine
yansımaları irdelenmeye çalışılmıştır. Yazarın aynı yıl içerisinde yapmış olduğu bir diğer çalışmada ise E-Yönetişim” adlı editörlü kitapta
“Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında En İyi E-Yönetişim Uygulamaları”
adlı bölüm kaleme alınmıştır. Bu çalışmada yönetişim, e-yönetişim
kavramı, iyi yönetişim, Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında en
iyi e-yönetişim uygulamaları çerçevesinde dokuz adet kamu kurum
ve kuruluş incelenmiştir. Ayrıca yazar aynı yıl içinde “Türk Kamu Yönetiminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Etkinliği:
TRB1 Bölgesinde Bir Araştırma” adlı doktora tezinden üretilen başka bir çalışmayı ortaya koymuştur. Çalışmada, etkinlik kavramı, yeni
kamu yönetimi, yönetsel etkinlik, etkinliğin Türk kamu yönetime sira-

128

KURUMSAL HAFIZA

yeti gibi konular ele alınmış, etkin bir kamu yönetimi için çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur. Son olarak yazar 2019 yılında, Dora Basım Yayın Dağıtım tarafından basılan kitabında Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni “Türk Kamu Yönetimi Sistemini”
ele almış, kitap temelde sekiz bölümden oluşmuştur: Birinci bölümde
“Kuvvetler Birliğine Dayanan Sistemler”, ikinci bölümde “Kuvvetler
Ayrılığına Dayanan Sistemler”, üçüncü bölümde “Başkanlık Sistemi”,
dördüncü bölümde “Başkanlık Sistemini Etkileyen Unsurlar”, beşinci
bölümde “ABD’de Başkanlık Sistemi ve Anayasal Organlar “, altıncı
bölüm “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci”, yedinci bölüm “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Birlikte Yürütme ve Kamu Yönetimi Alanında Yapılan Düzenlemeler” ve son olarak ise sekizinci bölümde “Yerel Yönetimde Yapılan
Düzenlemeler” ele alınmaya çalışılmıştır.

Şekil 20. Doç. Dr. Ahmet Tunç’un Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

4.2.6. Sosyal hizmet bölümündeki araştırmalar
Fakültenin en yeni bölümü olan sosyal hizmet bölümünde üç öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunlardan sadece bir tanesi gönüllü olarak çalışmaya katılmış olduğundan, onun yayınları incelenebilmiştir.
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4.2.6.1. Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Gül
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Gül’ün 2015-2020 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde ilk olarak Gül (2016a); çalışmasında kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi araştırdığı görülmektedir.
Bu doğrultuda Kahramanmaraş bölgesinde bulunan lise öğretmenleri
örneklem olarak seçilerek hazırlanan anket formu 340 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada Erdem ve Meriç (2011) tarafından geliştirilen “Kayırmacılık Ölçeği” ve Brandes (1997) tarafından oluşturulan “Örgütsel
Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Analiz sonucunda kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Öğretim üyemizin aynı yıldaki bir diğer çalışmasında Bal ve Gül
(2016b), çalışmadaki amacı duygusal zeka ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi anlamak ve bu ilişkideki örgütsel bağlılığın aracılık rölünü incelemek olarak belirlemiştir. Çalışma, örgütsel bağlılığın duygusal zeka
ve iş tatmini ilişkisine pozitif yönlü etki edeceğini varsaymakta ve bu
doğrultuda duygusal zeka ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmada Kahramanmaraş tekstil sektöründe çalışan bireylere
duygusal zeka için “WLEI Scale (2002)”, örgütsel bağlılık için Allen
ve Meyer tarafından oluşturulan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği (1990)” ve
iş tatmini için Lytle tarafından oluşturulan “İş Tatmini Ölçeği (1994)”
uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisine örgütsel bağlılığın pozitif yönlü aracılık ettiğini göstermektedir.
“Örgütsel bağlılık algısı ne kadar yüksek olursa duygusal zeka ve iş
tatmini arasındaki ilişki pozitif yönlü artmaktadır” yorumunun yapıldığı görülmektedir.
Bal ve Gül (2016c) çalışmalarında temel amacın “işletmelerin kalitesine ve müşterilerine verdiği önemi ISO 9001, çevreye verdiği önemi
ISO 14001 ve çalışanına verdiği önemi ise OHSAS 18001 yönetim sistemi kriterlerini yerine getirerek göstermektedir” bilgisinden yola çıkarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi
işletmesinin yönetim sistemi sahiplik durumunu belirlemek olduğunu
ifade etmişlerdir. Web sitesi içerik analizi ile elde edilen araştırma sonuçlarına göre 500 firmanın 321’i (%64) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesine, 238’i (%48) ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesine
ve 192’si (%38) OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistem belgesine
sahiptir. Firmalardan her üç yönetim sistem belgesine sahip olanların sayısı ise 168 (%33)’dir. Türkiye’deki en büyük 500 firma üzerinde
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yapılan bu araştırmanın sonucunda yönetim sistem belgelerine ülkemizde gereken önemin verilmediği söylenebilir, bilgisinin yer aldığı
görülmektedir.
Öğretim üyemizin 2017 yılındaki çalışmalarından bir tanesinde
duygusal zeka konusu üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Bal ve Gül
(2017a), çalışmanın amacını duygusal zekanın iş tatmini üzerindeki
etkilerini ortaya koymak ve örgütsel güvenin aracılık rolünü değerlendirmek olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda Kahramanmaraş tekstil
sektöründe bulunan çalışanlar örneklem olarak seçilmiştir. Kahramanmaraş tekstil sektöründe bulunan 410 çalışana anket uygulanmış olup
elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilmiştir. Araştırmada duygusal zeka için Wong ve Law tarafından oluşturulan “WLEI
Scale (2002)”, örgütsel güven için Whitener tarafından oluşturulan
“Örgütsel Güven Ölçeği (1998)” ve iş tatmini için Lytle tarafından
oluşturulan “İş Tatmini Ölçeği (1994)” kullanılmıştır. Analiz sonucunda duygusal zekanın iş tatmini ve örgütsel güven üzerine istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisi olduğu ve örgütsel güvenin duygusal zeka ve
iş tatmini ilişkisinde aracılık rolüne sahip olduğu bulunmuştur.
Öğretim üyemizin yer aldığı ekipte Taşlıyan ve diğerleri (2017b)
tarafından çalışmanın temel amacı çalışan kadınların iş tatmini, tükenmişlik ve esnek çalışma saatleri arasındaki ilişkiyi incelemek olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda bireylerin demografik özellikleri de göz
önüne alınarak analiz yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket
programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda iş tatmini,
tükenmişlik ve esnek çalışma saatleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu
ve bireylerin demografik özelliklerinin bu kavramı etkilediği bulunmuştur.
Bal ve Gül (2017c), bu araştırmanın temel amacını sosyal medyanın kriz yönetiminde etkin kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarmak olarak belirlemişlerdir. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak kriz
yönetimi ve sosyal medya kavramlarına değinilmiştir. Ardından Türk
Hava Yolları’nın sosyal ağları şirketi incelenmiş ve Türk Hava Yolları
şirketinin kriz yönetimi sırasında sosyal medyayı nasıl kullandığının
gösterilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada içerik analizi yönteminden
yararlanılmış ve analiz sonuçları sosyal medyanın kriz yönetiminde
önemli bir faktör olduğunu göstermiştir.
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Öğretim üyemizin bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde
Gül ve diğerlerinin (2018a) tekstil sektöründe yönetici ve çalışanlara
ulaşılarak iş tatmini ile bireysel performans arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlı bir araştırma geçekleştirmiş oldukları görülmektedir.
Uygulanan 110 anket ile elde edilen veriler Anova, frekans, Pearson
korelasyon, güvenilirlik, basit doğrusal regresyon analizi ve t testi ile
IBM SPSS istatistik programı aracılığıyla test edilmiştir. Yapılan analiz
sonucunda, çalışanların iş tatmini algısı ile bireysel performansı arasındaki ilişkinin olumlu ve anlamlı ancak daha zayıf bir etkiye sahip
olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlerden yaşın bireysel performansı etkileyen bir faktör olduğu, ancak cinsiyet ve medeni durumun performansı etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır.
Öğretim üyemizin editörlü bir kitapta “Örgütsel İletişim” konusunda bir kitap bölümü bulunmaktadır. Gül (2018b); iletişim kavramının tanımı ve önemi, iletişim süreci, örgütsel iletişim, örgütsel iletişimin önemi ve amaçları, örgütsel iletişim kanalları, örgütsel iletişim
biçimleri, örgütsel iletişimi engelleyen faktörler, çerçevesinde kapsamlı bir literatür taraması ortaya koymuştur.
Öğretim üyemizin editörlü bir kitapta “Kriz Yönetimi” konusunda bir kitap bölümü bulunmaktadır. Gül (2018c); kriz kavramı, krizin
özellikleri, krizi etkileyen faktörler, kriz süreci, kriz yönetimi kavramı,
kriz öncesi yapılması gerekenler, kriz anı yapılması gerekenler ve kriz
sonrası yapılması gerekenler kapsamında literatür taraması çalışmasını örnekler ile zenginleştirdiği görülmektedir.
Aynı yılda öğretim üyemizin de ekip içerisinde yer aldığı Bal ve
diğerleri (2018d) çalışmalarında öfke yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Meyer ve Allen tarafından geliştirilen
“Örgütsel Bağlılık” ile Spielberger ve diğerleri tarafından geliştirilen
“Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı” ölçekleri kullanılarak rehabilitasyon merkezinde çalışan 80 kişiye uygulanan anketler ile elde edilen
verilere IBM SPSS istatistik programı aracılığı ile frekans, güvenirlik,
Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri ve t testi ile
anova testleri yapılarak cinsiyetin, katılımcıların duygusal bağlılığını,
eğitim durumunun, katılımcıların örgütsel bağlılıklarını, kurumda
bulunma sürelerinin, örgütsel bağlılıklarını etkilediği ortaya çıkmıştır. Eğitim durumu, katılımcıların öfkelerini içte tutmalarını etkilerken
bununla birlikte öfkenin dışa yansımasını da etkilemektedir. Ancak
eğitiminin durumunun öfke kontrolünü etkilemediği görülmüştür.
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Öfke kontrolünün çalışanların zorunlu bağlılık algıları üzerinde zayıf
düzeyde de olsa pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bal ve diğerlerinin (2018e) araştırmasında temel amaç; kurumsal
imajının işletmelerin yarattığı örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda çalışmada kurumsal imaj ve örgütsel
bağlılık kavramına değinilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kurumsal imaj
ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Ancak uygulanan regresyon analizi sonucunda araştırmada bağımsız değişken olan kurumsal imajın, araştırmada bağımlı değişken olan örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir.
Gül ve diğerleri (2019a), öfke yönetiminin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın
örneklemini, Adana il merkezinde yaşayan 350 kişi oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak Spielberger ve diğerleri (1983) tarafından geliştirilen “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde güvenirlik, frekans analizi, t testi ve anova analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların
öfke yönetimi ile cinsiyet, çalışma durumu ve eğitim seviyesi arasında
anlamlı farklılık bulunmuştur.
Öğretim üyemizin aynı yıldaki bir diğer çalışmasında Gül ve Bal
(2019b); duygusal zeka ile kişisel tükenmişlik arasındaki ilişki araştırılmış olup Wong ve Law (2002) tarafından geliştirilen “WLIE Ölçeği”
ve Kristensen ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen “Kopenhag Tükenmişlik Envanteri” kamu ve özel sektör çalışanlarına veri toplamak
için uygulanmıştır. Analiz için 490 anket kabul edilerek IBM SPSS 21.0
istatistik programı aracılığıyla frekans ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca duygusal zeka ve kişisel tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için AMOS 21.0 aracılığıyla Yapısal Eşitlik
Modellemesi (SEM) oluşturulmuş olup analizleri sonuçlarında duygusal zekanın kişisel tükenmişlik üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi
olduğu görülmektedir.
Bal ve diğerleri (2019c); öfke yönetimi ve tükenmişlik arasındaki
ilişkiyi incelemektedir. Kristensen ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen “Copenhagen Burnout Inventory” ve Spielberger ve diğerleri
(1983) tarafından geliştirilen “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı (Öfke-
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Tarz)” ölçekleri kullanılmış olup 180 kişiye ulaşılarak toplanan verilerin IBM SPSS 21 istatistik programı aracılığı ile güvenirlik ve frekans
analizleri, AMOS 21 programı aracılığı ile doğrulayıcı faktör analizi ve
modeli test etmek için yol analizi yapılmıştır.
Öğretim üyemizin editörlü bir kitapta “Örgütsel İmaj” konusunda bir kitap bölümü bulunmaktadır. Bal ve Gül (2020), Örgütsel İmaj
kavramının detaylı bir şekilde literatür taramasını yaptıkları çalışmalarında; örgütsel imaj kavramı ile kapsamı, örgütsel imajın unsurları,
örgütsel imaj türleri ve örgütsel imaj yönetimi üzerinde durmuşlardır.

Şekil 21. Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜL’ün Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim üyesinin çalışmaları; makaleler, bildiriler ve kitap bölümleri açısından bir arada değerlendirildiğinde; anket, içerik analizi, IBM
SPSS istatistik programı, yapısal eşitlik modellemesi gibi yöntemleri
tercih etmekte olduğu görülmektedir. Konu olarak “Kriz Yönetimi,
İletişim, Öfke Yönetimi ve Duygusal Zeka” üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. Eserlerinin teorik altyapısını oldukça güçlü bir şekilde
ortaya koyduğu, analizlerinde nicel ve nitel yöntemleri başarılı bir şekilde kullandığı ve dolayısıyla yönetim ve organizasyon literatürüne
özgün katkılar yapan eserler ürettiği anlaşılmaktadır.

4.2.7. Uluslararası ticaret ve lojistik bölümündeki araştırmalar
Fakültenin en hızlı gelişen bölümü olarak uluslararası ticaret ve
lojistik bölümünde pek çok araştırma gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde görev yapan öğretim üyelerinden
gönüllü olanların yayınları nitel olarak incelendiğinde genelde bölümün ihtiyacını karşılayacak şekilde lojistik, tedarik zinciri yönetimi,
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örgütsel davranış ve ekonometrik çalışmaların ön planda olduğu gözlenmektedir.

Şekil 22. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

4.2.7.1. Prof. Dr. Burcu Erşahan
Prof. Dr. Burcu Erşahan (Kesici)’ın 2015-2020 yılları arasındaki yayınları incelendiğinde ilk olarak, Prof. Dr. Burcu Erşahan ve arkadaşları tarafından, “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İle Öğretmenlerin
Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki” (2015a), “Sağlıkta Hizmet
Kalitesi, Öğrenen Örgüt ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Alan Araştırması”
(2015b) ve “Bankacılıkta Mesai, Hedef ve Güven Olgularının Performans ve Mobing Üzerindeki Etkisi” (2015c) adlı makaleler tamamlanmıştır. International Management Development Association, Regional
and International Competitiveness: Defining National and Governmental Drivers of Productivity, Efficiency, Growth and Profitability,
Twenty Fourth World Business Congress bildiri kitabındaki “Strategic
Leadership in Healthcare Sector: An Empirical Study” (2015d) bildiri yayınlanmıştır. Aynı yıl Prof. Dr. Burcu Erşahan, birden çok kitap
yazımına katkıda bulunmuştur, bu kitaplar; Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar (Stres ve Stres Yönetimi)
(2015e), Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar (Örgütsel Ustalık) (2015f), Girişimcilik, KOBİ’ler ve Strateji (KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi) (2015g), Girişimcilik, KOBİ’ler ve
Strateji (KOBİ’lerin Sorunları) (2015h), Girişimcilik ve Girişimcilikte
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Seçme Konular (Girişimcilik ve İnovasyon) (2015i) ve Girişimcilik ve
Girişimcilikte Seçme Konular (Strateji ve Stratejik Yönetim) (2015j) adlı
kitaplardır.
Prof. Dr. Burcu Erşahan, 2016 yılında birden fazla kitaba katkıda
bulunmuştur. Bu kitaplar; İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları (Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi) (2016a), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları (İnsan Kaynaklarını Daha
İyi Yönetebilmek İçin Uygulanabilecek İlkelerden Seçmeler) (2016b),
İşletme Bilimine Giriş (İşletmenin Amaçları, Ekonomi İçindeki Yeri ve
Sınıflandırılması, İşletmelerde Büyüme)(2016c), İşletme Bilimine Giriş
(Tedarik Fonksiyonu)(2016d), İşletme Bilimine Giriş (İnsan Kaynakları
Yönetimi)(2016e) ve İşletme Bilimine Giriş (Araştırma-Geliştirme (ARGE) Fonksiyonu)(2016f)’tir. Yine 2016 yılında “Örgütsel Kimliğin ve
Örgütsel Prestijin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan
Araştırması”(2016g) ve “Teacher’s Perception on the Relationship between Job Satisfaction and the Other Job-Related Outcomes: A Filed
Study”(2016h) adlı araştırmalar tamamlanmış ve makale olarak yayınlanmıştır.
Prof. Dr. Burcu Erşahan ve arkadaşları tarafından 2016 yılında birden fazla bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiriler; 2. Uluslararası Çin’den
Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında yayınlanan “Hasta Eczacı İlişkisinde Memnuniyet, Güven ve Sadakat”(2016i), 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Sosyoloji – Psikoloji –
Örgütsel Davranış Özel Sayısı bildiri kitapçığındaki “Örgütsel Adalet,
İş Tatmini ve Öznel Mutluluk İlişkisi: Bir Alan Çalışması”(2016j), ICE
2016 7’th International Congress on Entrepreneurship bildiri kitapçığındaki “Genç Girişimci Adaylarının Sosyal Girişimcilik ve Inovatif
Girişimcilik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”(2016k),
“Girişimcilerin Çevre Duyarlılıklarına Dair Algıları”(2016l), VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” bildiri kitapçığındaki poster “Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Vatandaşlık ve Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları Arasındaki Farklılıklar: Bir Alan Araştırması”(2016m),
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi II.
Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu kongresi dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Göçmenlerin Sosyal Yaşamlarına İlişkin Algıları:
Bir Alan Çalışması” (2016n) ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve
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İdari Bilimler Fakültesi II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Kongresi dahilinde
“Kongre Bilimse Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Göçmenlerin Almış
Oldukları Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyleri: Bir Alan Çalışması”
(2016o) adlı bildirilerdir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bireysel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında “Lojistik Stratejilerinin, Rekabetçiliğe ve Performansa Etkisi: Bir Model Önerisi” (2016p) konulu çalışmada 2016
yılında araştırmacı olarak görev almıştır. Yine aynı proje kapsamında 2017 yılında, “Marmara Bölgesinde Çalışan Özel Sektör ve Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Kavramına İlişkin Algılama Ve Uygulama
Düzeyi”(2017a) konulu çalışmada araştırmacı olarak görev almıştır.
Uluslararası hakemli dergilerde 2017 yılında, Prof. Dr. Burcu
Erşahan’ın birden fazla makalesi yer almıştır. Bu makaleler; “Ethical
Climate, Job Satisfaction And Mobbing”(2017b), “Demografik Özellikler Kapsamında Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Kimlik Algıları: Bir Alan Araştırması”(2017c), “Öğretmenlerin İşe
Yönelik Davranışlarında (Örgütsel Stres, İş Yükü, İşten Ayrılma Niyeti Ve İş Tükenmişliği) Örgütsel Desteğin Rolü: Bir Alan Araştırması”
(2017d) ve “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının İletişim
Becerilerine Ve Bireysel Yenilikçilik Seviyelerine Etkisi”’(2017e) dir.
Uluslararası bilimsel toplantılarda ise 2017 yılında, birden çok bildiri
yayınlanmıştır. Prof. Dr. Burcu Erşahan’ın katkıda bulunduğu ve yayınlamış olduğu bildiriler; “Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde
Firmaların Fuarlara Katılım Kararları”(2017f), “Örgütsel Desteğin İşyeri Maneviyatı Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”(2017g), “Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Dayanıklılık Ve Atılganlık
Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”(2017h), “Örgütsel Şeffaflık Ve
Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”(2017i),
“Başarı Kaygısı, Tükenmişlik ve Başarı Hedef Yönelimleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”(2017j), “Çalışanların Yaşam Tatmininin
Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Bir Alan Araştırması”(2017k)
ve “Mikro Kredi Kullanan Kadın Girişimcilerin Mevcut Durumlarına
İlişkin Algıları”(2017l)’dır.
Prof. Dr. Burcu Erşahan, 2018 yılında da önceki yıllarda olduğu
gibi birden çok bildiri yayınlamış ve bildirilere katkıda bulunmuştur. Bu bildiriler; “Duygusal Emeğin İş Tatmini Ve Çalışan Yaratıcılığı
Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması”(2018a), “Örgütsel
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Güvenin İş Tatmini ve Performans Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan
Araştırması”(2018b), “Örgütsel Dayanıklılığın İnovasyona Etkisi: Bir
Alan Araştırması”(2018c), “Örgütsel İletişim ve İş Tatmininin Örgütsel
Dayanıklılığa Etkisi: Bir Alan Araştırması”(2018d), “Algılanan Örgütsel ve Sosyal Desteğin İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir
Alan Araştırması”(2018e), “Çalışan Kıskançlığının İş Performansı ve
İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması“(2018f
),“Tükenmişliğin Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Bir Alan
Araştırması”(2018g), Örgütsel Sessizlik İle Tükenmişlik Arasındaki
İlişki: Bir Alan Araştırması”(2018h), “Stres ve İşkolikliğin Nezaketsizlik Boyutları Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması”(2018i),
“Mükemmeliyetçiliğin Sosyotropik-Otonom Kişilik Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Alan Araştırması”(2018j) ve “Ev Eksenli Çalışma Bağlamında Mikro Kredi Kullanan Kadın Çalışanlar”(2018k)’dır. “Psikolojik Güçlendirme Düzeylerine Bağlı Olarak Öğretmenlerin İşe Yönelik
Davranışlarında Farklılıklar Oluşur Mu?: Bir Alan Araştırması”(2018l)
adlı çalışma Prof. Dr. Burcu Erşahan ve arkadaşları tarafından 2018
yılında tamamlanmış ve makale olarak yayınlanmıştır.
Uluslararası hakemli dergilerde 2019 yılında Prof. Dr. Burcu Erşahan tarafından, “Çalışanların Öz Liderlik Becerileri ve Yenilikçilik
Davranışı: Gelişim Kültürünün Aracı Etkisi Adıyaman Organize Sanayii Bölgesindeki İşletmelerde Araştırma” (2019a) ve “Örgütsel Ustalığın, Kurumsal İmaj ve Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Bir Alan
Araştırması” (2019b) adlı makaleler literatüre kazandırılmıştır. Yine
2009 yılında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bireysel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında “Firmaların Sürdürülebilirlik Stratejileri ile Yeşil Lojistik ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Bir Alan
Araştırması” (2019c) konulu çalışmada proje yürütücüsü olarak görev
almıştır.
Ulusal ve uluslararası birden fazla bildiride yer alan Prof. Dr. Burcu Erşahan’ın 2019 yılında yer aldığı ve katkı sağladığı bildiriler; “İşe
Gömülmüşlüğün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”
(2019d), “Çevreci Bakış Açısıyla Örgüt Kültürü, İnovasyon ve Performans İlişkisi: Bir Alan Araştırması”(2019e), Narsist Kişiliğin, Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”(2019f), “Kültürel Kabiliyetin Firma Başarısı Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”(2019g)
ve “Hizmet İçi Eğitim Alan Çalışanlarda İş Tatmininin İşten Ayrılma
Niyetine Etkisi: Havalimanı Çalışanları Örneği”(2019h)’dir.
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Şekil 23. Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

4.2.7.2. Doç. Dr. Hayrettin Kesgingöz
Doç.Dr. Hayrettin Kesgingöz’ün 2015-2020 yıllarında yapmış olduğu yayınları incelendiğinde ilk olarak; 2015 yılında Kesgingöz ve Karamelikli (2015) çalışmalarında 1960-2011 yılları arasında Türkiye’nin
dış ticaret, enerji tüketimi ve ekonomik büyümesinin CO2 emisyonu
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre dış ticaret, enerji tüketimi ve
ekonomik büyüme uzun dönemde çevre kirliliğini artırmaktadır. Bir
diğer çalışmada ise Kesgingöz (2015a) Türkiye’nin tarım sektörünün
uluslararası endekslerle 2014 yılı temel alınarak küresel rekabetin boyutu belirlenmiştir. Türkiye için uluslararası rekabet boyutu tarımda
orta seviyededir. Diğer çalışmada Kesgingöz (2015b) Türkiye ve Kırgızistan arasında yapılan dış ticaretin boyutu yıllar itibariyle görmek
için ülkelerin 1993–2014 yılları için aylık döviz kuru, ihracat ve ithalat
verileri ile VAR analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda döviz
kurundaki değişmelerin dış ticaret üzerine etkisi olmadığı görülmüştür.
2016 yılında yapılan çalışmalar Dilek, Kesgingöz ve Işık (2016)
İngilizce olarak hazırlanan bu çalışmada Kastamonuda helva üreten
yerel işletmelerinin fiyatı ve gelir ilişkisini Granger nedensellik testi
ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda fiyatla gelir arasında ilişki
tespit edilmiştir. Diğer çalışmada Kesgingöz (2016a) 26 OECD Ülkelerinin petrol tüketimleri ve ekonomik büyümeleri arasında ilişki panel
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veri analizi yöntemiyle tespit edilmiştir. Analiz sonucunda OECD ülkelerinde petrol tüketimi büyümeyi ve büyüme de petrol tüketimini
pozitif etkilemektedir. Çalışma Ortadoğu ve petrol ilişkisi bakımından
önemli bir çalışmadır. Diğer bir çalışmada Kesgingöz ve İnançlı
(2016b) Türkiye’nin uzun ve kısa dönemde enerji tüketimi ve finansal
gelişme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Uzun dönemde finansal
gelişme ve enerji tüketimi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Kısa
dönemde ise finansal gelişme göstergelerinden banka mevduatları ve
enerji tüketimi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu
tespit edilmiştir. Banka mevduatlarının artması enerji tüketimini arttırırken, azalması da enerji tüketimini azaltmaktadır. Aynı şekilde enerji
tüketiminin artması banka mevduatlarını arttırırken, azalması da banka mevduatlarının azalmasına neden olmaktadır. Diğer bir çalışmada
Kesgingöz ve Dilek (2016c) Türkiye’nin bölgesel gelişmişliğini TR82
özelinde araştırmıştır. Rostow’un TR82 bölgesi için hangi aşamada olduğu tespit etmiştir. Diğer bir çalışmada Kesgingöz (2016d) Türkiye
de Yaşanan 2008 Ekonomik Krizinin Yoksulluk ve Emeklilik Kararları Üzerine Etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye ekonomisinde sık sık yaşanan ekonomik krizler ve her geçen gün ağırlaşan
sosyal güvenlik koşulları nedeniyle bireysel emeklilik sistemine olan
ilgi daha çok artırmıştır sonucuna ulaşılmıştır. 2016 yılındaki diğer bir
çalışmada ise Kesgingöz ve Oğuz (2016e) seçilmiş bazı Afro Avrasya
ülkelerindeki finansal gelişmenin dış ticaret üzerine etkisini panel veri
analizi ile araştırmışlardır. Çalışma sonucunda finansal göstergelerdeki değişimler dış ticareti olumlu ve pozitif yönde etkilemektedirler. Çin
ve Almanya gibi ülkeler için finansal gelişme dış ticarette pozitif yönde
bir katkı sağlarken Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler için finansal gelişme dış ticareti negatif etkilemektedirler. Başka
bir çalışma Kesgingöz ve Dilek (2016f) Türkiye için orta gelir tuzağının geçerli olup olmadığını araştırmışlardır. Bu çalışmada Türkiye’nin
orta gelir tuzağına yakalanıp yakalanmadığı birim kök yöntemiyle
analiz edilmiştir. Çalışma literatüre katkı niteliğindedir. Çalışma sonucunda Türkiye gelir düzeyini artıramazsa orta gelir tuzağında olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Kesgingöz ve Karataş (2016g) yabancı Sermaye Yatırımları ile Cari İşlemler Açığı İlişkisi ve Cari İşlemler Açığı
İçin Politika Önerileri çalışmasında 1992–2001 yıllarını kapsayan ulusal krizlerin yaşandığı kriz dönemi ve 2002–2015 yıllarını kapsayan
ülke ekonomisinin krizden çıkıp ekonominin genişlediği dönem olan
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ekonomik genişleme dönemi olarak 2 dönem halinde incelemişlerdir.
Çalışmada ekonometrik yöntem olan Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Sonuç olarak iki farklı dönem için cari açığın yabancı sermayenin nedeni olduğu ve yabancı sermayeyi etkilediği tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda politika önerileri sunulmuştur. Bir diğer çalışmada ise
Kesgingöz ve Olcay (2016h) Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için
Benoit Hipotezi Panel Veri Analizi yöntemiyle sınanmıştır. İlgili makalede Türkiye ve seçilmiş Ortadoğu ülkelerinin savunma harcamaları
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü 1991–2014 yılları için
panel veri analizi yöntemi kullanılarak Benoit hipotezinin geçerliliği
test edilmiştir. Analiz sonuçları İran ve Türkiye’nin diğer Ortadoğu ülkelerinden daha gelişmiş bir ülke olduklarını göstermektedir. Ayrıca
İran’ın katsayısının negatif olması ise savunma harcamaları için optimum seviyenin belirlenemediğinin göstergesidir. Bir diğer çalışmada
ise Dilek ve Kesgingöz (2016i) Safranbolu ilçesinin turizm açısından
önemini araştırmışlardır. İlgili çalışmada turizm sektörüne ait SWOT
analizi yöntemiyle turizmin güçlü yanları olsun, zayıf yanları olsun
ortaya konmuştur. Çalışma hem analizi hem de sonuçları bakımından önemli bir çalışmadır. Ayrıca Kesgingöz 2016 yılında 5 bildiri çalışması yapmıştır. Bunlar Kesgingöz (2016k) çalışmasında Türkiye ve
Avrupa Birliği Ülkelerindeki Kamu Harcamalarının İstihdam Üzerine
Etkisi 1990-2015 Dönemi için panel veri analiziyle incelemiştir. Daha
sonra Oğuz ve Kesgingöz (2016l) bildiride 2000 sonrası yaşanan krizin
sosyal maliyetleri ele alınmıştır. Ardından Kesgingöz vd (2016m) talep ve çekme helva talebi arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Daha sonra Konak ve Kesgingöz (2016n) 2008 krizinde ve krizden
sonraki yıllarda Avrasya ülkeleri ile Türkiye’nin dış ticaretinin gelişimi
incelenmiştir.Son olarakta Kesgingöz ve Tunçbilek (2016o) Azerbaycan-Türkiye arasındaki enerji politikalarının iki ülkeyi nasıl etkilediği
ekonomik göstergelerle incelemişlerdir.
2017 yılında yapılan çalışmalar Karamelikli ve Kesgingöz (2017)
çalışmalarında finansal gelişme bileşenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Türkiye örneği özelinde incelemişlerdir. Çalışmada,
Johansen eş bütünleşme testi, hata düzeltme modeli ve nedensellik
analizlerinden faydalanılmıştır. Nedensellik ilişkisi hem VAR Granger Nedensellik hem de Toda Yamamato yöntemi ile yapılmıştır. Her
iki yöntemde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Finansal gelişme
ve büyüme arasında net bir ilişki bulunmamaktır. Türkiye üzeri-
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nde yapılan bu inceleme finansal gelişme bileşenlerinin farklı etkilerini göstermektedir. Diğer bir çalışmada Dilek ve Kesgingöz (2017a)
uluslararası rekabette Türkiye’nin lojistikteki yeri Türkiye’nin 2016
yılı baz alınarak uluslararası rekabet için endeksler yardımıyla lojistik alanında küresel rekabetinin boyutu belirlenmiştir. Bir diğer çalışmada ise Kesgingöz, (2017b) Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarının
Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi kitabını yazmıştır. Bu kitap literatüre
katkı niteliğinde ve özgün bir çalışmadır. Hem uluslararası ekonomik
kuruluşların tamamının Türkiye’nin dış ticaretinde etkinliğinin ele
alındığı hem de Türkiye’nin dış ticaretinin karşılaştırmalı bir şekilde
analizinin yapıldığı bir kitaptır. Ayrıca aynı yıl içerisinde iktisada giriş
kitabında 2 bölüm yazarlığı yapmıştır. Dilek ve Kesgingöz (2017c) tam
rekabet piyasası hakkında bilgiler verilmiştir. Diğer bölümde ise Kesgingöz (2017d) arz ve talep konularını ele almıştır.
2017 yılında yazılan bildirilerde Kesgingöz (2017e) Uluslararası
ekonomik kuruluşlardan birisi olan OECD’nin Türkiye’nin dış ticaretine katkısı dış ticaret rakamlarıyla analiz edilmiştir. Dilek ve Kesgingöz (2017f) Uluslararası ticarette lojistiğin önemi belirtilmiştir. Kesgingöz ve Dilek (2017g) uluslararası ekonomik kuruluşlardan birisi
olan G-20’nin Türkiye’nin dış ticaretine katkısı dış ticaret rakamlarıyla
analiz edilmiştir. Kesgingöz ve Dilek (2017h) Türkiye’nin dış ticarette
J eğrisine sahip olup olmadığı analiz edilmiştir. Son olarak Kesgingöz
ve vd (2017i) yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin rekabet üstünlükleri analiz edilmiştir.
2018 yılında yapılan çalışmalarda Kesgingöz (2018) sanayi sektöründe rekabet gücünün ölçümünü Türkiye özelinde yapmıştır.
Türkiye’nin sanayi sektörünün rekabet gücünün karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ve yöntemiyle analiz etmiştir. Literatüre katkı sağlayan bir çalışma olan bu çalışmada Türkiye’nin sanayi sektöründe hem
rekabetçi düzeye sahip olduğu sektörleri hem de dışa bağımlı olduğu
sektörleri analiz etmiştir. Çalışma sonucunda sanayi sektöründe Türkiye gelişmiş ülkelerle rekabet etmek için sanayi yoğun üretim modelini seçmelidir. Kesgingöz vd (2018a) bu çalışmada Kastamonu ve
Tosyada 481 kişiye yönelik anket uygulanmıştır. Ekonomik bilgi ve
ekonomi okuryazarlığı arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır.
Bir diğer çalışma olan Kesgingöz (2018b) Türkiye’nin tarım sektörünü
karşılaştırmalı üstünlükler yöntemiyle analiz etmiştir. Bu çalışmada
Türkiye’nin tarım sektörünün ayrıntılı bir şekilde 24 fasıla göre kar-
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şılaştırmalı üstünlüğünün olup olmadığını analiz edilmiştir. Çalışma
sonucunda Türkiye’nin tarım sektörü karşılaştırmalı üstünlüğe sahip
bir ülke olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kesgingöz (2018c) çalışmasında
ise Türkiye İçin Gümrük Birliği’ne Alternatif Bir Pazar İslam İşbirliği
Teşkilatı olabilir mi sorusuna cevap aramıştır. Bunun için Türkiye’nin
dış ticaretin performans analizi ve dış ticaretin uyum analizi sonucunda Türkiye için İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ancak zamanla Gümrük
Birliğine iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir sonucuna ulaşılmıştır. Kesgingöz (2018d) bu çalışmada ise Türkiye’nin dış ticaretinde OECD’nin payını ekonomik göstergelerle analiz etmiştir. Ayrıca
Dilek ve Kesgingöz (2018e) çalışmalarında Kastamonu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde anket yöntemi kullanılarak insanların paylaşmaya yönelik bakış açıları tepit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda insanların paylaşmaya daha
istekli olduğu ve adil olmadığını düşündükleri durumlarda rasyonel
davranmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 2018 yılında yazılan bildiriler ise Kesgingöz vd (2018f) karşılaştırmalı üstünlükler yöntemiyle
Türkiye’nin dış ticaret yapısı analiz edilmiştir. Daha sonra Kesgingöz
(2018g) Türkiye’nin tekstil sektörünün rekabet üstünlüğü analiz edilmiştir. Özgün bir çalışmadır. Gören ve Kesgingöz (2018h) çalışmalarında yoksullaştıran büyümenin Türkiye için geçerliliği analiz edilmiştir. Turan ve Kesgingöz (2018i) çalışmalarında ise Türkiye’nin Enerji
Bağımlılığı Sorunu: 1970-2016 Dönemi itibariyle incelemişlerdir. Daha
sonra Kesgingöz (2018k) islami finansın ekonomik büyüme üzerine etkisine bakılmıştır. Daha sonra Kesgingöz vd (2018m) Türkiye’nin dış
ticaretinin belirleyicileri üzerine teorik bir yaklaşım üzerinde durulurken son olarak Kesgingöz vd (2018n) çalışmalarında ise ülkelerin Philips eğrileri analiz edilmiştir.
2019 yılında yapılan çalışmalar Kesgingöz ve vd (2019) Türkiye’nin
demir-çelik sektörünün rekabet gücünü Grubel-Loyd, Volrath ve
Kip endekslerini kullanarak 2001-2017 yılları için hesaplamışlardır.
Yapılan analiz sonucunda Türkiye; ABD, Almanya, Çin, İngiltere ve
Rusya’ya karşı endüstri içi ticaret gerçekleştirmektedir. Ayrıca demirçelik alanında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve rekabet gücü oldukça
yüksektir sonucuna ulaşmışlardır. Daha sonra Konak ve Kesgingöz
(2019a) çalışmalarında 2008 krizi ve sonraki yıllarda Avrasya ülkeleriyle Türkiye arasındaki dış ticaretin yapısını ve gelişimini panel veri
yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda Azerbaycan, Bela-
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rus, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve
Ukrayna’nın sabit sermaye yatırımlarının, döviz kurunun ve büyümenin dış ticaret üzerine olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Daha sonra yapılan Kesgingöz ve vd (2019b) çalışmada ekonomi
okuryazarlığının girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
Bu amacı gerçekleştirmek için Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde bir anket gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ekonomi okuryazarlığının girişimcilik niyetini pozitif
yönlü olarak etkilediğini sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra Kesgingöz ve vd (2019c) çalışmalarında Kastamonu şehir merkezinde tüketicilerin balık tüketim tercihlerini, sıklığını belirlemek amacıyla anket
uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre Kastamonu şehir merkezinde
balık tüketimi arzulanan seviyede değildir. Üstelik fiyatı kırmızı ete
göre daha düşük olmasına rağmen gelir düzeyi düşük olan kesim tarafından tercih edilmemektedir. Balık tüketiminin büyük kısmı gelir
düzeyi yüksek olanlar tarafından gerçekleştirilmektedir sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca Kesgingöz ve vd (2019d) yapmış olduğu bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi’nin şehir ekonomisine yaptığı katkıyı
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda Kastamonu Üniversitesi’nin statik
doğrudan, dolaylı, uyarılmış gelir ve istihdam etkilerinin olduğu ve
üniversitenin şehir ekonomisi içindeki rolünün önemi anlaşılmıştır.
Son olarak Kesgingöz, ve Karataş (2019e) İktisada Giriş-II kitabında
bölüm olarak IS-LM Analizini yazmışlardır.
2019 yılında yapılan bildiriler ise Kesgingöz (2019f) çalışmasında
Türkiye’nin dış ticareti uluslararsı endeksler yardımıyla analiz edilmiştir. Güçlü ve Kesgingöz (2019g) çalışmasında göçün Türkiye üzerine etkisine bakılmıştır.
Kesgingöz (2019h) Türkiye’nin beşeri sermayesi ve dış ticareti analiz edilmiştir. Kabacalı,ve Kesgingöz (2019i) çalışmalarında Türkiye’deki işsizlik ve büyüme arasındaki ilişki incelemişlerdir. Ayrıca Kesgingöz
ve Kabacalı, (2019k) E-7 Ülkeleri İçin İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi
Makroekonomik Performansin Ölçülmesinde Başarili Bir Gösterge Midir? Sorusuna cevap aramışlardır. Çalışmada E-7 ülkeleri için hoşnutsuzluk endeksine bakılmıştır. Makroekonomik performansı ölçmek için
hoşnutsuzluk endeksinin tek başına yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kesgingöz vd (2019j) çalışmada Avrasya ve Türkiye için yabancı
sermaye ve ekonomik gelişmelere bakılmıştır. Kesgingöz vd (2019m)
çalışmalarında doğal tekeller ve enerji sektörünün regülasyonu ana-
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lizi yapılmıştır. Ayrıca Kesgingöz ve Yeldan (2019n) çalışmalarında
Türkiye’nin demir çelik sektörü karşılaştırmalı üstünlükler yöntemiyle
analiz edilmiştir. Türkiye’nin demir çelik sektörünün dünya ticaretinde önemli rol aldığı söylenmektedir. Son olarak Kesgingöz ve Yeldan
(2019p) yapmış olduğu çalışmada Türkiye’nin demir çelik sektörü endeksler yardımıyla analiz edilmiştir. Özgün bir çalışmadır. Uluslararası
endekslerin de belirttiği gibi demir çelik sektörü imalat sanayi ve ülkelerin dış ticaretinde önemli bir sektördür sonucuna ulaşılmıştır.
2020 yılında yapılan çalışmalarda ise Dilek ve Kesgingöz (2020) çalışmalarında rekabet ve başarı ilişkisini araştırmışlardır. Rekabetçi piyasa yapısı, firma ve piyasa performansını olumlu etkilemektedir. Ayrıca
yoğunlaşma oranları da piyasa performansını etkilemektedir. Seçilmiş
Avrupa ligleri için bu çalışma yapılmıştır. seçilmiş Avrupa ulusal liglerindeki yoğunlaşma oranları Herfindahl- Hirschman indeksi ile yoğunlaşma oranları hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda İngiltere dışındaki
liglerin (İspanya, Almaya, İtalya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika,
Rusya, Türkiye) ortalama yoğunlaşma oranlarının düşük ve yoğunlaşma oranları azaldıkça takımların uluslararası alanda başarılarının
arttığı hipotezi doğrulanamamıştır. Diğer bir çalışmada ise Kesgi̇ngöz
ve vd (2020a) Türkiye’de Rekabet Gücü ve Rekabet Avantajı Konularındaki Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik Profilini (2000-2018) yılları itibariyle gerçekleştirmişlerdir. Tez isimlerinde “Rekabet Gücü” ve
“Rekabet Avantajı” geçen 253 yüksek lisans ve 74 doktora tezi olmak
üzere toplamda 327 adet tez bulunmuştur. Rekabet gücü ve Rekabet
Avantajı konularındaki tez çalışmalarında başı Gazi ve Dokuz Eylül
Üniversitelerinin çektiği ve 2010-2013 yılları arasında bu kavramlara
yönelik tez sayılarının yükseldiği saptanmıştır. Ayrıca aynı yıl içersinde Dilek, S (2020b) editörlüğünü yaptığı uluslararası iktisat hakkında
araştırmalar kitabı yayınlanmıştır. Yazar kitaba iki bölüm olarak katkı
yapmıştır. Kitaptaki bölümler Özyalçın ve Kesgingöz’(2020b)e ait olan
altıncı bölüm tarife ve tarife dışı engeller bölümü yazmışlardır. Dış ticarette tarife ve tarife dışı engeller hakkında bilgiler vermişlerdir. Ayrıca
onikinci bölüm olan Bretton Woods IMF ve Dünya bankası bölümünü de Kesgingöz ve Güçlü (2020b) yazmışlardır. Bu bölümde değişen
dünya düzeninde Bretton Woods sistemi, IMF ve Dünya bankası ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Son olarak 2020 yılındaki kongrede Dilek ve
Kesgingöz (2020c) Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşmasının
incelenmiştir. 2004 yılından itibaren yapılan bu çalışmada yoğunlaşma

Ayfer ÇAKAR - Fadime KILIÇER

145

oranları ve Herfindahl-Hirschman endeksleri kullanılmıştır. Sonuçta
Kocaeli ve Gaziantep illerinde ekonomik faaliyetlerin yüksek oranda
arttığı; İstanbul, Bursa ve Konya’da düşük oranda arttığı; Ankara, İzmir
ve Antalya’da ise düşük oranlı gerilediği görülmüştür.

Şekil 24. Doç. Dr. Hayrettin Kesgingöz’ün Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim üyesinin yayınları nitel olarak incelendiğinde, kendisinin
uluslararası iktisat alanında yoğunlaştığı gözlenmektedir. Birincil verilere dayanan ekonometrik modelleme çalışmalarını sıkça tercih ettiği
tespit edilmiştir.

4.2.7.3. Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim Eren
Dr. Öğretim Üyesi Arif Selim Eren’in 2015-2020 yılları arasındaki
yayınları incelendiğinde ilk olarak Eren (2015a) ileri imalat teknolojileri ile ilgili geniş kapsamlı bir yazın taraması gerçekleştirmiş olduğu görülmektedir. Çalışmada ileri imalat teknolojileri ile ilgili önemli
bilgiler paylaşılmakta ve bunların hangi bağlamlarda kullanıldığı ile
ilgili çalışmalar incelenmektedir. Öğretim üyemiz aynı yılda başka bir
çalışmasında editörlü bir kitapta teknoloji edinimini KOBİ’ler bağlamında ele almaktadır. Bu tür işletmeler için teknoloji yönetiminin çok
önemli sonuçları olacağı belirtilen çalışmada Eren (2015b) teknoloji yönetimi ile ilgili kavramsal çerçeve de sunmaktadır. Aynı kitapta Eren
ve Koska (2015) proje yönetimi konusunu incelemektedir. Çalışmada
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girişimcilikle ilgili becerilerin artırılması için proje yönetim becerilerinin öneminden bahsetmektedir. Yazarın aynı yıldaki başka bir çalışmasında ise Eren ve Tunç (2015) performans yönetimi konusuna
odaklanmaktadır. Okul yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesi açısından 255 kişiden elde edilen anket sonuçları incelenmiş ve
sonuç olarak 360 derece performans değerlendirme ile ilgili faydalı bir
çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde ilk olarak Eren ve
Gün (2016) TOPSIS yöntemi kullanarak Kahramanmaraş’ta kurulması
düşünülen bir tavuk çiftliği için en uygun ırkın hangisi olabileceğine
yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışmada çok kriterli karar
verme tekniği kullanılmış ve işletmenin talepleri doğrultusunda kendisi için en uygun ırkın hangisi olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca Eren
(2016a) teknoloji uyum modelinin teknoloji geliştirme bölgelerindeki
bazı firmalarda uygulanma düzeyini incelediği başka bir çalışma gerçekleştirmiştir. Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan
207 kişiden toplanan verilerden elde edilen bulgular incelendiğinde
teknoloji uyumu ile ilgili becerilerin süreç ve ürün inovasyonu üzerinde
etkilerinin olduğu ortaya konulmaktadır. Aynı zamanda Eren (2016b),
kurumsal kaynak planlama yazılımlarının ediniminde kritik başarı faktörlerinin belirlenmesine yönelik tekstil sektöründe bir araştırma yapmıştır. Teknolojik, bireysel ve örgütsel faktörler üzerine yoğunlaşılan
çalışmada KSÜ BAP desteği ile 565 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde bireysel ve örgütsel faktörler
arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Yazarın aynı yıldaki bir başka çalışmasında ise KSÜ öğrencilerinin
girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Çalışmada tabakalı örnekleme ile anket yöntemi kullanılmış ve 284 kişiden toplanan
verilerde girişimcilik özelliklerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca analiz sonunda bütün boyutlar birbiri ile ilişkili olduğu
için girişimciliğin geliştirilmesi için bütüncül bir paradigmaya ihtiyaç
olduğu ileri sürülmektedir. Eren (2016d) ise lojistik kalitesindeki faktörlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. UTİKAD veri tabanından elde
edilen işletmelerdeki çalışanların bilgilerine anket yöntemi ile başvurulmuş ve sonuç olarak dağıtımda hız ve güvenirliğin önemli boyutlar
olduğu ortaya konulmuştur.
Yazar Eren (2016e) çalışmasında stratejik tedarik zinciri ilişkileri
yönetiminde tekstil sektörünü ele almaktadır. Çalışma sonunda elde
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edilen bulgular incelendiğinde formal ilişkilerden daha çok informal
bağlantıların tedarik zincirinin etkin şekilde kullanılmasını sağladığı
gösterilmektedir. Eren (2016f) ise tedarik zinciri ağlarında informal koordinasyonun öneminden bahsetmektedir. Sektör olarak metal mutfak
eşyası üretimi yapan işletmelerde gerçekleştirilen uygulama sonunda
informal ağların tedarik zinciri yönetimi için önemli olduğu gösterilmektedir. Bunlara ek olarak Eren (2016g) tedarik zincirinde henüz çok
işlenmemiş bir konu olan takım tepkiselliği üzerine yoğunlaşmaktadır.
Tekstil sektörü üzerinden gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları incelendiğinde kümelenme ile aynı sektördeki firmaların rekabette özellikle
maliyet boyutunda önemli kazanımlar elde ettikleri gösterilmektedir.
Öğretim üyemizin yine aynı yıldaki başka bir çalışmasında Eren
(2016h) teknoloji yönetimi konusu incelenmektedir. İlk olarak kavramsal çerçeve ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Ayrıca yerli ve yabancı
yazındaki ulaşılabilen bütün çalışmalar yazın taramasında incelenmiştir. Son olarak tekstil işletmelerinden toplanan 213 anket formu analiz
edilmiştir. Sonuçta belirleme ve edinme arasında en yüksek ilişkinin
olduğu ortaya konulmuştur. Eren (2016i) ise kurumsal kaynak planlamanın Türkiye bağlamında KOBİ’lerde edinimini inceleyen bir modeli
incelemektedir. Çalışma sonunda ERP ile sağlanacak olan faydanın
gerçekleşen masraflar açısından işletme yöneticilerince önemsenmediği ortaya konulmuştur. Benzer biçimde Eren (2016j) yine kurumsal
kaynak planlama yazılımları kullanımının faydaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Araştırma sonucunda ERP’nin operasyonel, stratejik ve taktik faydalarının birbirini destekler nitelikte olduğu gösterilmektedir.
Aynı yıl yayınlanan KSÜ BAP destekli Taşlıyan & Eren (2016) de ise
inovasyonun yayılımını etkileyen faktörler ERP kullanıcıları üzerinden
incelenmiştir. Tekstil sektörü üzerine gerçekleştirilen çalışmada 650 kişiden veri toplanmış ve heveslilik, bağıl avantajların kullanımı, uyumluluk, sosyal imaj, kullanım kolaylığı ve sonuçların gösterilebilirliği gibi
boyutların olduğu gözlenmiştir. Ayrıca ulaşılabilirlik ve sınanırlıkla ilgili bilgiler de sunulmaktadır. Yazarın yine içinde bulunduğu Fettahlıoğlu ve diğerleri (2016a) ise imalat işletmelerinin inovasyon kültürünü
incelemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde TR 63
bölgesindeki işletmelerin inovasyon kültürü açısından desteklenmesi gerektiğini gözler önüne serilmiş olduğu belirlenmiştir. Yine yazarın içinde olduğu başka bir çalışmada Fettahlıoğlu ve diğerleri (2016b)
üretim ve pazarlama konusunda önemli yer eden sembolik satın alma
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konusunu incelemektedir. Bu çalışmada benlik uyuşmasının insanların
satın alma davranışlarında önemli etkilerinin olduğu belirtilmektedir.
Yazarın bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde Eren & Gün
(2017) metal mutfak eşyası üreten bir firmanın üretim hatlarının dengelenmesine yönelik hem planlama hem de uygulamaya yönelik bir
çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırmada ilk olarak işletmenin ihtiyacı
belirlenmiş ve uygun teknolojiyi edinmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak
süreç içi stokların ortadan kalkması ve işletmenin fabrika yerleşiminin
takip edilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Yine işletmelere yönelik
olan gerçekleştirilmiş başka bir çalışmada Eren (2017a) yeni kurulacak
olan bir besi işletmesi için en uygun ırkın hangisi olabileceğine yönelik
çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSİS kullanarak işletmenin baştan doğru yönde kurulmasını sağlamıştır. Eren (2017b) ise TR
63 bölgesindeki imalatçı firmaların INNOVSCALE ile ar-ge ve inovasyon olgunluk düzeylerini ölçmüştür. Çalışma sonunda bölgesel olarak
kullanılabilecek önemli politika önerileri sunulmaktadır. Bunların en
önemlisi de teşvik politikalarının işletmelerin inovasyon ve teknoloji
yönetim becerilerine göre tahsis edilmesidir.
Diğer taraftan öğretim üyemiz üç boyutlu tasarım konusunda da
çalışmalar yürütmektedir. Eren (2017c) ile bilgisayar destekli yazılımlar kullanılarak bir model uçağın tasarlanması sağlanmıştır. Buna benzer şekilde Türk Patent tarafından öğretim üyemizin endüstriyel ürün
tasarımı tescil edilmiştir. Bunların yanında Eren (2017d) ile doktora
tezini yayın haline getirmiştir. Aynı yılda Eren & Eyitmiş (2017) teknoloji geliştirme bölgelerindeki işletmelerin teknolojik kabiliyetlerini
ölçen bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışmada TGB’lerdeki işletmelerin yoğun biçimde teknolojik kabiliyetlerinin olduğu gözlenmektedir. Bunlara ek olarak Eren & Tunç (2017) girişimcilik sertifikası için
kurs alan kursiyerlerin proje yönetim becerilerini ölçmüştür. Araştırma kapsamında 179 kişiden veri toplanmış ve girişimcilerin gelir bakımından düşük profile sahip oldukları gözlenmiş olsa da ortalamalar
bakımından proje yönetim becerilerinde iyi durumda oldukları görülmüştür. Sosyal gruplar üzerine başka bir çalışmada Eren ve diğerleri
(2017) göçmenlerin girişimcilik özelliklerini ölçmeye yönelik bir araştırma yapmıştır. Çalışma sonunda finansman konusunda büyük bir
eksiğin olduğu ortaya konulmuştur.
Öğretim üyemizin bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde
ilk olarak Eren (2018a) ile sosyal bilimlerde sıkça kullanılan anketlerin
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bilgisayar ortamına aktarılması ile ilgili bilgisayar temelli bir yöntemi
tanıtmış olduğu gözlenmektedir. Bu yöntem sayesinde günler ve bazen de aylar alan işlemlerin kısa bir süre içinde yapılabildiği gösterilmektedir. Eren (2018b) ise üç boyutlu tasarım kullanılarak izmarit toplama aracı yapımını simüle etmektedir. Bu çalışmayla ortaya çıkarılan
ürünün özellikle toplu yaşamın olduğu alanlarda çevreye bir zararı
olmayacak şekilde temizlik yapılmasını sağladığı görülmektedir.
Öte yandan Eren & Tunç (2018) göçmenlerin hayat memnuniyet
düzeylerini ölçmüştür. Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta yaşayan göçmenlerin kamu hizmetlerinden memnun oldukları ancak finansal durumlarının çok düşük durumda olduğu tespit edilmiştir. Eren & Bilginer (2018a) sanayi üretim endeksi ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi 1986-2014 yılları verilerini kullanarak ekonometrik yöntemler
kullanarak analiz etmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular
her iki değişken arasında eşbütünleşme olduğunu göstermektedir. Buradan sanayi üretimi arttıkça ekonomik büyümenin artacağı, ekonomik
büyümenin de sanayi üretimini artıracağı ortaya konulmuştur. Eren &
Bilginer (2018b) ise çok kriterli karar verme teknikleri kullanarak en
uygun benzinli otomobilin hangisi olacağını teknik özelliklerden yola
çıkarak araştırmıştır. Aynı yazarlar Eren & Bilgiler (2018c) ile teknoloji
geliştirme bölgelerindeki bilişim şirketlerinin altyapılarını inceleyen
bir çalışma gerçekleştirmiştir. Araştırma sonunda yeterlik bakımından
altyapının eksik olduğu, ancak örgütsel dinamikler açısından elverişli bir ortamın olduğunu göstermiştirler. Çalışma sonunda belirlenen
ölçütlere göre en uygun araç tespit edilmiştir. Bunun yanında Eren &
Balkar (2018) ise Alanya’daki otellerle ilgili olarak en uygun olanının
yine çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSİS kullanılmasıyla
belirlenmesini sağlamıştır. Buna göre kullanıcı yorumları ve fiyat gibi
değişkenlere göre en uygun otelin ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Yazarın içinde olduğu iki çalışmadan ilkinde Taşlıyan ve diğerleri (2018a)
bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin boyutlarını incelemiştir. Bu
çalışma sonunda takım tepkiselliğinin önemli bir unsur olduğu ortaya
konulmuştur. Benzer biçimde Taşlıyan ve diğerleri (2018b) ile imalat
işletmelerindeki örgütsel performansın belirleyicileri incelenmiştir. Bu
çalışmada da örgüt ikliminin pozitif yönde olmasının bütün ölçütleri
olumlu etkilediği bulunmuştur.
Öğretim üyemizin bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde
Eren ve diğerleri (2019) ile pamuk fiyatlarının Kahramanmaraş’ın ithalat
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ve ihracatına etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonunda Kahramanmaraş’ın
ihracatına pamuk fiyatlarının bir etkisi görünmezken, ithalatında önemli bir paya sahip olduğu ampirik olarak ekonometrik yöntemlerle ortaya
konulmuştur. Böylece ihracatın hacim ve katma değer bakımından iyileştirilmesi gerektiği gözler önüne serilmiştir. Yazarın son yıldaki çalışmaları incelendiğinde Eren & Balkar (2020) ile kurumsal kaynak planlamanın faydaları ile tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemiş
oldukları görülmektedir. Araştırma sonunda ERP kullanımının TZY
hususunda kolaylık sağladığı gösterilmektedir.
Eren & Özyaşar (2020) çalışmalarında hizmetli kadrosunda çalışan
kişilerin iş etüdü ile performanslarının ölçümünü hedeflemiştir. Çalışma sonunda ortaya çıkan bulgular hizmet sektörü için hizmetli kadrosunda çalışanların ortalamalarının yüksek olduğuna işaret etmektedir.
Son olarak Eren ve diğerleri (2020) entelektüel sermaye ile göç arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırmada
illere göre patent sayıları ile illerin aldıkları ve verdikleri göç oranları
arasındaki ilişki regresyon yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak göçün entelektüel sermayenin il bazında alan iller için zenginleşmesini,
göç veren iller için de fakirleşmesini sağladığı ortaya konulmuştur.

Şekil 25. Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN’in Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Yazarın bütün çalışmaları bir arada incelendiğinde anket, çok kriterli karar verme teknikleri, ekonometrik analizler ve bilgisayar des-

Ayfer ÇAKAR - Fadime KILIÇER

151

tekli tasarım yöntemlerini sıkça tercih etmekte olduğu görülmektedir.
Konu olarak incelendiğinde üretim yönetimi alanında teknoloji yönetimi üzerine yoğunlaşmakla birlikte kurumsal kaynak planlama, proje
yönetimi, teknolojik kabiliyetler, inovasyon becerisi, Ar-Ge yeterlikleri, üretimin örgütsel boyutu ve sosyal yansımalarına yoğunlaştığı gözlenmektedir. Gerçekleştirilen nitel analiz neticesinde de bu sonuçlara
ulaşmak mümkündür.

4.2.7.4. Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kılıç’ın yayınları incelendiğinde Ayrıçay
& Kılıç (2018a) Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksindeki gıda ile metal
eşya, makine ve gereç yapımı sektörlerinde yer alan firmaların pazarlama yoğunluğunun finansal performans üzerindeki etkisini panel veri
regresyon analizi ile test ettikleri görülmüştür. Çalışmalarında sektördeki firmaların pazarlama yoğunluğunun PD/DD üzerinde pozitif
bir etkisinin olduğunu ifade etmiştir. Öğretim üyemiz bir diğer çalışmasında BIST İmalat Sanayi Sektörünü incelemiştir. Kılıç & Ayrıçay
(2018b) çalışmalarında 2003-2014 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST)
İmalat Sanayi sektöründeki firmalarının yönetim kurulu ve sahiplik
yapısının finansal performans üzerindeki etkisinin panel veri analizi
ile test etmiştir. Ampirik analizler sonucunda yönetim kurulu ve sahiplik yapısının finansal performans üzerinde bir etkisinin olduğunu
tespit etmiştir.
Öğretim üyemiz Ayrıçay, ve diğerleri (2018c) ile editör bir kitapta
kitap bölümü olarak Kahramanmaraş İlindeki 44 KOBİ örnekleminden elde ettikleri veriler nicel bir çalışma ile değerlenmiştir. KOBİ’lerin
yaptıkları finansal kiralamaların firmalarına avantaj sağladığı ortaya
koymuştur. Aynı kitapta Ayrıçay ve diğerleri (2018d) ile Kahramanmaraş İlindeki 65 KOBİ’nin sermaye Bütçeleme kararlarını nicel bir
çalışma ile incelemiş ve firmaların sermaye bütçeleme yöntemlerini
kullandığını ifade etmiştir.
Yazarın aynı yıldaki bir başka çalışmasında ise Türkiye’nin 2003Q12017Q4 dönemleri arasındaki finansal gelişme göstergelerinden yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir.
Çalışmasının ampirik kısmında zaman serisi analizlerinden Granger
Nedensellik testini kullanmıştır. Kılıç (2018e) yaptığı analizler sonucunda yurtiçi kredi hacminden ekonomik büyüme göstergesi olarak
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ifade edilen reel gayrisafi yurtiçi hasılaya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu yıl içerisinde son olarak
Kılıç & Utlu Koçdemir (2018f) yükselen piyasa ekonomisindeki ülkelerin dış ticaret harcamaları ve lojistikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen
bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda yükselen piyasa
ekonomisindeki ülkelerin taşımacılık giderleri ile ithalat ve ihracat
harcamaları arasında uzun dönemli ve çift yönlü bir ilişki olduğunu
ortaya konulmuştur.
Yazarın bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde ilk olarak
Kılıç (2019a) özel sermayeli mevduat bankalarının finansal yapısının
karlılığı üzerindeki etkisini yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir.
Çalışmada özel sermayeli mevduat bankalarının 2011-2017 yılları arasındaki mali tablolarından elde ettikleri veriler ile panel veri regresyon
analizi yapmıştır. Genel anlamda çalışmasının sonucunda bankaların
finansal yapısının karlılık üzerinde bir etkisinin olduğuna ulaşmıştır.
Yazarın içinde yer aldığı Ayrıçay ve diğerleri (2019b) çalışmasında
Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Endonezya’daki İslami Bankaların 2011-2017 yılları arasındaki performans göstergeleri karşılaştırarak ülkelerin İslami Bankaların performansı artıran finansal oranları
incelemiştir. Aynı zamanda İspiroğlu & Kılıç (2019c) yükselen piyasa
ekonomisindeki 15 ülkenin 1996-2015 yılları arasındaki AR-GE harcamalarının ekonomik büyüme göstergesi olan gayrisafi yurtiçi hasıla
arasındaki ilişkisini panel veri analizi ile incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda AR-GE harcamaları ile ekonomik büyüme arasında çift
yönlü bir ilişkinin olduğu ortaya koymaktadır. Yazarın içinde yer aldığı Kılıç ve diğerleri (2019d) Türkiye’nin finansal gelişme göstergeleri
olan özel sektör kredileri, para arzı, sabit sermaye yatırımları ve bankalar tarafından özel sektöre sağlanan kredilerin reel gayrisafi yurtiçi
hasılatı ile arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 1968-2017 yılları arasındaki
verileri kullanarak yaptıkları zaman serisi analizi ile finansal gelişme
göstergeleri ile reel gayrisafi yurtiçi hasıla arasında uzun dönemli bir
ilişkinin olduğunu belirlemiştir.
Yazar aynı yıldaki bir başka çalışmasında ise Kılıç & Güler (2019e),
BIST’e kayıtlı lojistik firmaların 2013-2018 yılları arasındaki karlılık
belirleyicilerini incelemiştir. Çalışma sonucunda lojistik firmalarının
mali tablolarını inceleyerek elde ettiği veriler sonucunda alacak devir
hızının karlılığı pozitif etkilediği ancak cari oranın karlılık üzerinde bir
etkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Yazarın içinde yer aldığı Gü-
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ler ve diğerleri (2019f) çalışmasında bir rekabet aracı olarak E-Lojistik
ve Türkiye’deki E-Lojistik uygulamaları çalışmasında rekabet unsuru
olarak görülen E-Lojistiğin önemi ve Türkiye açısından yapılan bazı
öneriler olduğu görülmüştür.
Öğretim üyemizin bir sonraki yıldaki çalışmaları incelendiğinde,
Kılıç (2020) yeni sanayileşen ülkelerin portföy yatırımları, doğrudan
yabancı yatırımları ve sabit sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışmada
panel veri regresyon analizi kullanarak yaptığı testler ile portföy yatırımları, sabit sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımların
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği belirlemiştir.

Şekil 26. Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kılıç’ın Çalışma Başlıkları Kelime Bulutu

Öğretim üyesinin çalışmaları nitel olarak incelendiğinde, kendisinin genelde finansmanla ilgili alanlara yoğunlaşmış olduğu gözlenmektedir. Birincil verilere dayanan ekonometrik modelleme çalışmalarını sıkça kullanan Kılıç, son yıllarda çalışmalarını lojistik sektörü
üzerine yoğunlaştırmaktadır.

SONUÇ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinin kurumsal hafızasının önemli bir boyutunu oluşturan akademik üretkenlik/bilime katkı perspektifinde hazırlanan bu çalışmada, Fakültenin kurumsal hafızasının bir parçası olarak görülen öğretim elemanlarının akademik performansları nitel araştırma yöntemleri
kullanılarak incelenmiş; 2015-2020 yılları arasında Fakültede çalışmış
veya halen çalışmakta olan öğretim elemanlarından çalışmaya gönüllü
olarak katılanların ilgili tarih aralığındaki yayınları (628 çalışma) içerik itibariyle değerlendirilmiştir. Çalışmada öğretim elemanlarının son
beş yılda alanlarına yaptıkları akademik katkılar bireysel bazda sunulurken, bu yolla bölümlerin ve Fakülte genelinin -katılımcılarla sınırlı
olmak üzere- görünümü de ortaya konmuştur.
İşletme, iktisat, kamu yönetimi, sağlık yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik, sosyal hizmet ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
bölümlerinden araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yayınları
birlikte incelendiğinde çalışmaların bölümler ve anabilim dalları bazında bir bütünlük arzettiği ve öğretim elemanlarının bu çalışmalarla
ulusal ve uluslararası ilgili literatürlere önemli katkılarda bulunduğu
görülmektedir. Öğretim üyelerinin, örgütsel davranış, girişimcilik,
liderlik, kriz ve kriz yönetimi, dijital dönüşüm, tüketici davranışları,
sosyal sorumluluk, AR-GE, finans, muhasebe standartları, ekonometrik modelleme, yerel yönetimler, kamu yönetiminde hukuk konuları,
lojistik, tedarik zinciri yönetimi, kamu diplomasisi, uluslararası konular vb. pek çok alanda çalışmalarının olduğu belirlenmiştir.
Yapılan içerik incelemeleri sonucunda öğretim elemanlarının çalıştıkları konuların iş dünyasının, kamu idaresinin ve çalışılan konularla ilgili olan kuruluşlar ile çeşitli seviyelerde karar alıcı ve uygulayıcı aktörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte oldukları gözlenmiş;

156

KURUMSAL HAFIZA

çalışmaların genelinde güncel yaklaşımlar geliştirildiği görülmüştür.
Çalışmalarda hem Kahramanmaraş ili gibi yerel düzeyde, hem de ulusal ve uluslararası düzeylerde incelemelerle ve saha araştırmalarıyla
karşılaşılmıştır. Yine çalışmaların bir kısmında belirli bir disiplin içinde kalındığı gözlenmiş, ancak aynı zamanda birçok disiplinlerarası
çalışmanın varlığı da dikkat çekmiştir. Katılımcıların zaman zaman
odaklanarak belirli bir konu ve çevresinde araştırma ve incelemelerde
bulunduğu, zaman zaman da alan olarak çalışma konularını çeşitlendirdiği de görülmüştür. Ayrıca öğretim elemanlarının çalışmalarında
kullandıkları nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin çeşitliliğini de ifade etmek gerekir. Teorik incelemelerin yanında saha çalışmalarının
yoğun olarak gerçekleştirilmesi araştırmaların hem kuramsal, hem
yönetsel hem de toplumsal karşılığının daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Yayın dili olarak ise ağırlığın Türkçe dilinde olduğu görülmektedir. Ancak İngilizce ve Almanca dillerinde yayın yapan öğretim
elemanları da mevcuttur.
İlgili öğretim elemanlarının bahsedilen dönemdeki çalışmalarının
analiz edilip bir araya getirilerek sunulması yoluyla yapılan bu çalışmanın değerinin yalnızca geriye dönük olarak bir hafıza çalışmasıyla
sınırlı olmadığını ifade etmek gerekir. Kurumdan ve kurum dışından
akademisyenlerle disiplinlerarası çalışmalar yapmak ve akademi dışı
çevrelerle işbirlikleri oluşturabilmek üzere taraflar arasında muhtemel
ortak paydaları görülebilir kılmasıyla bu çalışmanın ileriye yönelik
performansı etkileyebilme değeri de oldukça yüksektir. Çünkü, araştırmaya katılan her öğretim elemanını ayrı ayrı inceleyen bu çalışma,
hem alan, hem konular hem de yöntem itibariyle öğretim elemanının
bilimsel (kuramsal ve uygulamalı) eğilimlerini bir bütün olarak görünür kılmaktadır. Dolayısıyla, çalışmanın kurumsal hafıza literatürüne
kısmen katkı sunmakla birlikte, akademik ve akademi dışı çevrelere
hem bir kurumssal hafıza çalışması örneği olarak, hem de içerik olarak
kaynak teşkil edebileceği düşünülmektedir.

ÇALIŞMANIN KISITLARI VE İZLEYEN
ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER

Araştırmanın bazı kısıtları mevcuttur. Örneğin bu çalışmanın ön
süreçlerindeki görüşmelerde çalışmada sadece analize dahil edilmek
isteyen öğretim elemanlarının yayınlarının kullanılması yönünde görüşler bildirildiğinden, her ne kadar erişilebilir olsa da Fakültenin öğretim elemanlarının tamamının yayınları bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Oysa araştırmada yer almayan öğretim üyelerinin de akademik
performanslarının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda öğretim elemanlarının tamamının bu tarz bir çalışmaya dahil edilmesiyle, akademik kadronun bilimsel performansına
dair tablo ile bölümler bazında oluşacak tablo daha net ortaya çıkarılabilir.
İkinci olarak katılımcıların ve kümülatif olarak bölümlerin araştırma eğilimlerinin yalnızca katılımcıların yayın başlıkları üzerinden
incelendiğini belirtmek gerekir. Başlıklar konu dışı kelimelerden (uygulama, araştırma, arasında, etkisi vb.) ayrıştırılmamıştır. Bu husus,
kelime bulutlarının çalışmaların konularını yansıtma durumunu zayıflatmıştır. İlave olarak, başlıkların tematik içeriği yayının içindeki
konuları, kullanılan teorileri, kurgulanan modelleri, metinde yazar tarafından ortaya konulan yeni perspektifleri vb. ortaya koymada elbette yetersiz kalmaktadır. Bundan sonraki araştırmalarda, çalışmaların
özet bölümleri, özetleri bulunmayan yayınlar için ise (örneğin kitap,
kitap bölümü vb.) yazardan temin edilmiş özet mahiyetindeki içerikler
ile birleştirilerek, içerik analizleri yapılabilir. Ayrıca bir sonraki araştırmada çalışmaların anahtar kelimeleri üzerinden “VOSviewer” gibi
yazılımlarla konu etkileşim haritaları ortaya çıkartılabilir. Bu haritalar
akademisyenlerin kendi ilgilendiği konularda çalışmalar yapan diğer
akademisyenleri de görmelerine ve ayrıca bölümler arasındaki konu
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etkileşimlerinin ortaya konmasına sebep olacağından, hem bölümler
arası hem akademisyenler arası ortak çalışma ve projeler, çok disiplinli
araştırmalar vb. konularda yol gösterici olabilecektir.
Çalışmanın bir başka kısıtı, kurumsal hafızayla ilgili yönetim, sistem, kurumsal eser vb. çeşitli başlıklarda Fakülteden kısmen örnekler
sunulmuş olmasıdır. Çalışmanın hacmi nedeniyle, örneğin kuruluşundan bu yana Fakültenin performansı, çalışmaları, dış dünyadaki aktörlerle ilişkileri, kamu ve özel sektörle ortaklaşa yapılmış projeler, öğretim üyelerinin hem eğitim-öğretim hizmetlerine hem idari konulara
ilişkin tecrübeleri gibi Fakültenin kurumsal hafızasının odağında yer
alan bir çok konu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bundan
sonraki araştırmalarda Fakültenin kurululuşundan itibaren karar ve
uygulamaları dönem bazlı olarak detaylı olarak incelenebilir. İlgili dönemin yöneticileri ile görüşmeler yapılarak, ya da Fakülte çalışanlarıyla nicel bir araştırma yaparak, kurum arşivinde yer almayan konular
da belirlenip çalışmaya dahil edilebilir. Örneğin, kurumsal hafızada
önemli bir boyut olan örgüt kültürüne dair bilgiler de bu yolla rahatlıkla edinilebilir, dönemler itibariyle inceleme yapılırsa da tarihsel süreçte değişim vb. konular gözlemlenebilir.
Son olarak, Gökkurt ve Demirtel’in (2014: 226) kurumsal hafıza çalışmaları kapsamında kurumun dijital bir arşivinin oluşmasına
dair vurgusunu belirtmekte fayda vardır. KSÜ’de KASVES (KSÜ kalite çemberi kayıt sistemi) kapsamında üniversite genelinde öğretim
elemanlarının aylık bazda tüm akademik çalışmaları sisteme girilmektedir ve bu arşivde önemli bir birikim oluşmaktadır. Burada sisteme
girilen veriler arasında sadece yayınlar değil, öğretim elemanının kurum dışında verdiği seminerler, katıldığı canlı yayınlar, programlar
vb. gibi birçok faaliyet bulunmaktadır. KASVES sistemi veri tabanı
analitik yöntemlerle analiz edilebilirse, Üniversitenin bir bütün olarak
ve birimler bazında akademik performansı çok boyutlu olarak ortaya
konulabilecektir.
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