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Editörden

Ağırlıklı olarak ekonomi, güzel sanatlar, hukuk, işletme, psikoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 
sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında makaleler kabul eden AURUM Sosyal Bilimler Dergi’mizin 
2022 yılı Aralık sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Özgün araştırma makalelerine ek olarak, kitap incelemesi, 
sanat eleştirisi ve tartışma yazılarının da yer aldığı dergimizin bu sayısında birbirinden değerli beş 
araştırma makalesi ve bir kitap eleştirisine yer verdik.

Bu sayımızın ilk makalesi “Anne Baba Eğitim Düzeylerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal-
Duygusal Yeterliliği” başlığını taşımakta. Hülya Gülay Ogelman, Gülşah Yüce ve Ahmet Yüce tarafından 
gerçekleştirilen bu çalışmada, anne baba eğitim düzeyine göre okul öncesi dönem çocuklarının sosyal-
duygusal yeterliliği incelenmiştir. Araştırmada anne-baba ve çocuk üçlüsü ile okul öncesi çocuğun 
sosyal-duygusal becerileri ve psikolojik dayanıklılığa yönelik veri toplanmıştır. Elde edilen bulgular, 
okul öncesi dönem çocuklarının duygu bilgisi/duygu ifadesi, empati, öz düzenleme, sosyal yetkinlik 
alt boyutlarının ve sosyal-duygusal yeterliliklerinin, anne-babalarının eğitim seviyelerine göre anlamlı 
farklılık gösterdiğini bulmuştur. Buna göre okul öncesi dönem çocuğu olan anne-babaların eğitim 
seviyeleri, çocuklarının sosyal-duygusal yeterlilikleri ile ilişkilidir.

Sayımızın ikinci makalesi Ali Osmanoğlu ve Abdurrahim Fahimi Aydın tarafından kaleme alınan, 
“Türkiye’de Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Farklarının Azaltılmasına Yönelik Politikalar: 
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) İncelenmesi” başlıklı çalışma. Çalışmada, bir ülkedeki gelişmişlik 
düzeyinin en önemli göstergesinin, bölgeler arasında denge olması, yani farklılığın az olması 
düşüncesinden hareketle, 6 Kasım 1989’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) incelenmiştir. Bu bağlamda, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi için hazırlanan ve uygulanan GAP kapsamında 2000’li yıllar sonrası gelişmeler istatistiki veriler 
aracılığıyla irdelenmiştir.

Dergimizde yer alan bir diğer makale, “Role of Perceived Intergroup Difference on Stereotype Content 
(Algılanan Gruplararası Farklılığın Kalıpyargı İçeriği Üzerindeki Rolü)” başlıklı, Büşra Alparslan tarafından 
gerçekleştirilen çalışmadır. Çalışmada, Türk katılımcıların Çerkes, Kürt ve Ermeni olmak üzere üç etnik 
azınlığa yönelik algıladıkları gruplararası farkın, kalıpyargı içeriği üzerindeki rolü incelenmiştir. Sonuçlar, 
incelenen etnik azınlıkların, algılanan gruplararası farklılık açısından birbirlerinden farklı algılandıklarını 
göstermiştir. Türk katılımcılar, üç etnik grubu kendilerinden ve birbirlerinden anlamlı seviyede farklı 
olarak değerlendirmiş; ayrıca, en benzer olarak derecelendirilen dış grubun Çerkesler olduğu ve bu 
grubun diğer dış gruplara kıyasla sıcaklık ve yeterlilik boyutlarında anlamlı derecede daha yüksek 
değerlendirildiği görülmüştür. Anılan bulgunun algılanan gruplar arası farklılığın kalıpyargı içeriği 
üzerinde bir etkisi olduğu iddiasına destek sunduğu bildirilmektedir.
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Bu sayımızda yer alan bir diğer çalışma ise, günümüz araç kiralama biçimlerindeki değişime odaklanan, 
Gonca Telli ve Didem Gezmişoğlu Şen tarafından gerçekleştirilen “Tüketicilerin Kısa Süreli (Dakikalık/
Saatlik) Araç Kiralamaya Yönelik Tutum ve Niyetine Yönelik Bir Araştırma” başlığını taşımaktadır. 
Araştırmanın amacı, kısa dönemli araç kiralamanın çok yeni bir hizmet olmasından dolayı tüketicilerin 
bu hizmete yönelik algıladıkları risk, algıladıkları ekonomik fayda, kullanım kolaylığı, tutum ve niyetini 
incelemektir. Sonuçta, tüketicilerin algıladıkları risk ile tutum ve tutum ile niyet arasında ilişki olduğu 
gözlenmiştir.

Bu sayımızda yer alan son çalışma, “Dijital Görüntüde Sonlu Mozaikleme: Kare ve Tetrakis Kare Formların 
Karşılaştırılması” başlığını taşıyan ve Soner San ve ark.’ları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadır. 
Araştırma, dijital geometride kare form ile Öklidyen yarı düzenli mozaikler grubunda yer alan kesik kare 
dizilimin çift-tekdüze türevi olan tetrakis kare (4.8.8) formun oluşturduğu görüntü örgüsünde nitel ve 
nicel farklılıkların karşılaştırılmasına odaklanmaktadır.

Sayımızda yukarıda kısaca özetlenen araştırma makalelerine ek olarak, bir tane de kitap eleştirine yer 
verdik. Andrea Ceron tarafından kaleme alınan, “Leaders, Factions and the Game of Intra-Party Politics” 
isimli bu kitapta, siyasi partilerin üniter aktörler olduğu varsayımını yumuşatılarak, Ceron’un deyimiyle 
“kara kutu” açılmış ve parti içi siyaset literatürüne katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Keyifli okumalar dileriz.

Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN, Altınbaş Üniversitesi, dilek.sirvanliozen@altinbas.edu.tr 
Baş Editör
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Editorial

We present our latest issue of December 2022 of AURUM Journal of Social Sciences which mainly 
accepts articles in the fields of economics, fine arts, law, business administration, psychology, political 
science and public administration, sociology and international relations. In this issue of our journal, 
which includes book reviews, art critics and discussion articles as well as the original research articles in 
general, we give coverage to five research articles and one book review.

The first article in this issue is titled “Social-Emotional Competence of Pre-School Children by Their 
Parent’s Education Level”. In this study conducted by Hülya Gülay Ogelman, Gülşah Yüce and Ahmet 
Yüce, the social-emotional competence of preschool children was examined according to the level 
of parental education. In the study, data on the social-emotional skills and psychological resilience of 
preschool children were collected with the triad of parents and children. The findings revealed that 
emotion knowledge/emotion expression, empathy, self-regulation, social competence sub-dimensions 
and social-emotional competence of preschool children differed significantly according to their parents’ 
level of education. Accordingly, the educational level of parents of preschool children is related to their 
children’s social-emotional competence.

The second article in this issue is written by Ali Osmanoğlu and Abdurrahim Fahimi Aydın and 
titled “Policies for Reducing Inter-Regional Socio-economic Development Differences In Turkey: 
An Investigation Of The Southeastern Anatolia Project (GAP)”. The study examines the Southeastern 
Anatolia Project (GAP), which was initiated with the Decree Law published in the Official Gazette on 
November 6, 1989, with the idea that the most important indicator of the level of development in a 
country is the balance between the regions, in other words, a low level of disparity. In this context, the 
developments after the 2000s within the scope of GAP, which was prepared and implemented for the 
Southeastern Anatolia Region, are analyzed through statistical data.

Another article in our journal is a study by Büşra Alparslan, titled “Role of Perceived Intergroup Difference 
on Stereotype Content”. In the study, the role of Turkish participants’ perceived intergroup difference 
towards three ethnic minorities, namely Circassians, Kurds and Armenians, on stereotype content was 
examined. The results showed that the ethnic minorities were perceived differently from each other 
in terms of perceived intergroup difference. Turkish participants rated the three ethnic groups as 
significantly different from themselves and from each other; furthermore, the outgroup rated as the 
most similar was Circassians, who were rated significantly higher on the dimensions of warmth and 
competence compared to other outgroups. It is reported that the aforementioned finding provides 
support for the claim that perceived intergroup differences have an effect on stereotype content.

Another study in this issue is titled “A Study on Consumers’ Attitudes and Intentions Towards Short-
Term (Minute/ Hourly) Rental Cars” by Gonca Telli and Didem Gezmişoğlu Şen, which focuses on the 
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changes in nowdays in the forms of car renting. The aim of the research is to examine the perceived 
risk, perceived economic benefit, ease of use, attitude and intention of consumers towards this service 
since short-term car renting is a very new service. As a result, it was observed that there is a relationship 
between consumers’ perceived risk and attitude and attitude and intention.

The last study in this issue is titled “Finite Tessellation in Digital Image: Comparison of Square and 
Tetrakis Square Forms “ and was conducted by Soner San et al. The research focuses on comparison of 
the qualitative and quantitative differences in the image pattern formed by the “truncated quadrille” 
double-uniform derivative of the square form and the “truncated quadrille” of the Euclidean semi-
regular mosaics group in digital geometry, that is, the “kisquadrille” formed by the tetrakis square “4.8.8” 
form.

In addition to the research articles briefly summarized above, we have also included a book review in 
this issue. This book, “Leaders, Factions and the Game of Intra-Party Politics” by Andrea Ceron, aims to 
contribute to the literature on intra-party politics by softening the assumption that political parties are 
unitary actors, opening the “black box” as Ceron calls it.

Happy reading.

Prof. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN, Altınbaş University, dilek.sirvanliozen@altinbas.edu.tr

Editor-in-Chief


