
S. NO TEZ NO ANA BİLİM DALI ÖĞRENCİ ADI SOYADI DANIŞMAN TEZ TÜRÜ TEZ BAŞLIĞI MEZUNİYET YILI

1 657062 İŞLETME ALPTUĞ AKSOY PROF. DR. MURAT TÜRK DR

Algılanan örgüt yapısı, kişi iş ve kişi örgüt uyumunun iş tatmini ve işe kenetlenme üzerine 

olan etkisi / The effect of perceived organizational structure, person-job and person-

organization fit on job satistaction and work engagement

2020

2 656970 İŞLETME MUHAMMED ÇUBUK DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE YAKUT DR

Çok kriterli karar verme yöntemleri ile illerin yatırım ortamlarının karşılaştırılması: 

Türkiye'de bir uygulama / The comparison of the investment climate of provinces by multi-

criteria decision making methods: A study in Turkey

2020

3 656958 İŞLETME ÖKKEŞ YILMAZ DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE YAKUT DR

Türk bankacılık sektörünün finansal performansının klasik ve bulanık çok kriterli karar 

verme yöntemleri ile değerlendirilmesi: BİST'te bir uygulama / Evaluation of the financial 

performance of the Turkish banking sector with classical and fuzzy multi-criteria decision-

making methods: An application in BIST

2020

4 636007 İŞLETME SEDA GÜĞERÇİN PROF. DR. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ DR
Sanal kaytarma davranışı ve yıkıcı yönetim algısının işteki üretkenlik üzerine etkisi / The 

impact of cyberloafing and abusive supervision perception on productivity at work
2020

5 634304 İŞLETME ALPTEKİN DEVELİ PROF. DR. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ DR

Çalışma yeterliliği, iş tatmini ve görev performansı ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma 

/ A research for determining the relationship between work ability, job satisfaction and task 

performance

2020

6 628663 İŞLETME ERKAN YAKUT DR. ÖĞR. ÜYESİ ERGÜN KARA DR

Stratejik insan kaynakları yönetiminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde 

personel güçlendirme ve örgütsel destek algısının etkisinin belirlenmesi / Determination of the 

impact of personnel empowerment and perceived organizational support on the impact of 

strategic human resources management on job satisfaction and intention to quit

2020

7 620929 İŞLETME SÜLEYMAN CEM BOZDOĞAN DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN ASLAN DR
Aşırı iş yükünün, tükenmişlik, iş stresi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi / The effect of 

work overload on personnel burnout, work stress and intention to quit
2020

8 619856 İŞLETME AKIN ALKEVLİ  DOÇ. DR. MUTLU YÜKSEL AVCILAR DR

Tüketicilerin işbirlikçi tüketime yönelik niyetini etkileyen faktörler: Kuşaklararası bir çalışma 

/ Factors affecting the consumers' intention towards collaborative consumption: An 

intergenerational study

2020

9 586098 İŞLETME ERDEM KÜRKLÜ PROF. DR. ZEYNEP TÜRK DR

Bağımsız denetimde gönüllü rotasyonu etkileyen faktörler: BIST şirketleri üzerine bir 

araştırma / Factors affecting voluntary rotation in independent audit: A research on BIST 

companies

2019

10 549106 İŞLETME SÜLEYMAN ERASLAN DR. ÖĞR. ÜYESİ SERVET ÖNAL DR

Faaliyet tabanlı maliyetleme ve zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin bir 

sanayi işletmesinde uygulanması / Activity based costing and time driven activity based 

costing systems application in an industry enterprise

2019

11 547001 İŞLETME ERAY ÇETİN DOÇ. DR. ALPASLAN YAŞAR DR

Bağımsız denetim kalitesi ve gelir tablosu kalemlerine ilişkin sınıflandırmanın değiştirilmesi 

kullanılarak kâr yönetimi arasındaki ilişki: BIST imalat sanayii şirketleri üzerine bir 

araştırma / The relationship between audit quality and earnings management using 

classification shifting of income statement items: A research on BIST manufacturing industry 

companies

2019

12 531364 İŞLETME NERİMAN YALÇIN DOÇ. DR. ALPASLAN YAŞAR DR

Zorunlu denetim firması rotasyonunun bağımsız denetim kalitesine etkisi: Borsa İstanbul'da 

bir uygulama / Effect of mandatory audit firm rotation on quality of independent audit: An 

application in İstanbul Stock Exchange

2018

13 529725 İŞLETME ABDURRAHMAN AKMAN DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE YAKUT DR

Çatışma yönetimi, iş tatmini, kariyer tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine 

bir araştırma / A research on conflict management, job satisfaction, career satisfaction, job 

performance and turnover intention

2018

14 526043 İŞLETME MEHMET MURAT GUTNU PROF. DR. ZEYNEP TÜRK DR

Kaynak tüketim muhasebesinin geleneksel ve faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemleriyle 

karşılaştırılması ve bir hizmet işletmesinde uygulanması / Comparison of resource 

consumption accounting by traditional and activity based costing methods and application in 

a service company

2018

15 480147 İŞLETME NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN  DOÇ. DR. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ DR

Sosyal sermaye ve öz-yeterliliğin işe yabancılaşma üzerine etkisi: Sağlık sektöründe bir 

araştırma / The influence of social capital and self-efficacy on work alienation: A research in 

health sector

2017

16 480145 İŞLETME MELDA AKBABA PROF. DR. MURAT TÜRK DR

Etik liderlik algısının psikolojik kontrat ihlali ve örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: Turizm 

sektöründe bir araştırma / The influence of perception of ethical leadership on psychological 

contract violation and organizational identification: a research in tourism sector

2017

                      OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİTEN TEZLER (İŞLETME-DOKTORA)



17 480690 İŞLETME ERGÜN KARA PROF. DR. MURAT TÜRK DR

Konaklama işletmelerinde çevre bilinci ve yeşil yönetim uygulamalarının işletme başarısına 

katkısı: Muğla ili üzerine bir araştırma / The contribution of green management applications 

and environment consciousness on the success of managements in the accommodation 

industries: A research on Muğla province

2017

18 460764 İŞLETME MERYEM DERYA YEŞİLTAŞ PROF. DR. MURAT TÜRK DR

Örgütsel alt kültürlerin bireysel ve örgütsel temelleri: Bir sanayi firmasında araştırma / 

Individual and organizational essentials of organizational subcultures: Research on an 

industrial firm

2017

19 460763 İŞLETME MEHMET BİÇER PROF. DR. MURAT TÜRK DR
Etik iklim, örgütsel öğrenme ve yenilikçi davranış ilişkisi üzerine bir araştırma / A research 

on the relationship between ethical climate, organizational learning and innovative behavior
2017

20 446089 İŞLETME ERAY GEMİCİ DOÇ. DR. MEHMET CİHANGİR DR
Pay piyasasında manipülasyonların incelenmesi: Borsa İstanbul'da bir uygulama / The 

analysis of manipulations in eqity market: An application in İstanbul Stock exchange
2016

21 501455 İŞLETME AYŞE GÖKÇEN KAPUSUZ DOÇ. DR. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ DR
Kişilik özellikleri ile tükenmişlik ilişkisinde psikolojik sermayenin etkileri / The effects of 

psychological capital upon the relationship between personality traits and burnout
2016


