
 

EDİTÖRDEN 

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

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak yılda 2 

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

UNIKA Toplum ve Bilim Dergisinin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında, 

akademik çalışmaları yayınlamaktır.  

Dergimizin ilk sayısında Dr. Melike YALÇIN “Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Yoksul Kadınları 

Güçlendirme” başlıklı makalesinde, öncelikle kadın yoksulluğunun nedeni olabilecek çeşitli 

alanlar, mevcut istatistikler ve literatür bilgileri ışığında ortaya konulmakta; yoksul kadınlara 

yönelik mikro, mezzo ve makro düzey müdahaleler sosyal hizmetin önemli yaklaşımlarından 

biri olan güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde ele almaktadır. Doç. Dr. Kemal YAMAN “Avrupa 

Birliği ve Türkiye’de Gürültü Kirliliği Sorunu” başlıklı makalesinde, AB ve Türkiye’de gürültü 

kirliliği ile mücadele konusunda uygulanan politikalar ve yürürlükteki mevzuatı incelemektedir. 

Ecem GÜNAL “Sosyal Hizmet Perspektifinden İnternet Bağımlılığı Üzerine Bir Gözden Geçirme” 

başlıklı makalesinde, sosyal hizmet uzmanlarının, internet bağımlılığını tanıması ve bireylere 

yardım etme hususunda etkinliğinin arttırılmasına yönelik yaklaşımları incelemektedir. Dr. 

Öğr. Üyesi Bora BALUN “Çin’de Aile Desteği ve Yaşlı Refahı: Aile Sorumluluğu (Evlada Dindarlık) 

Yasası Bağlamında Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde, Çin sosyal politika anlayışında 

önemli bir yere sahip ve ailelere yaşlı bakımı konusunda yasal sorumluluk yükleyen Aile 

Sorumluluğu (Evlada Dindarlık) Yasasını incelemektedir. M. Emin AKÇİN ve Doç. Dr. Oğuzhan 

ZENGİN “Sosyal Hizmette Sanatın Kullanımı ve Müzik Terapisi” başlıklı makalelerinde, müzik 

terapisinin gelişimi ve sosyal hizmette kullanımını incelemektedir.  

Dergimizin ilk sayısında danışma kurulu, yayın kurulu, hakem kurulunda yer alarak bizlere 

destek veren kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmalarını bizlerle paylaşan bilim 

insanlarına da minnettarız. Bundan sonraki zamanlarda da bizlere vereceğiniz destek ile sosyal 

bilimler alanında daha güçlü adımlarla yol alacağımızın farkındayız. Bu nedenle sizleri yayın 

kurulumuz, danışma kurulumuz veya hakem kurullarımızda görmekten onur duyarız. Bilimsel 

bir platform haline gelmeye çalıştığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destekten dolayı 

teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 


