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Eleştirmeye, sorgulamaya ve araştırmaya dayalı çalışmalar yaparak bilgi üretmede önemli bir 

rol üstlenen üniversiteler, evrensel kültüre katkı sunmayı hedeflemektedirler.  Evrensel ve 

bilimsel değeri olan çalışmalar ülkelerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sunarken aynı 

zamanda toplumun çağın gereklerine uyum sağlanmasına da yardımcı olmaktadırlar. Bu 

minval üzere bilgi ve teknoloji üreten ve ürettiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak refahı artıran 

ve kolaylaştıran ülkeler gelişmiş ülkeler olarak tanımlanmaktadırlar. Aklın ve bilimin 

aydınlığında çağdaş yaşamı destekleyen, ürettiği bilgi ve teknolojiyi toplumla paylaşan, 

üniversiteler, ülkelerin geleceği açısından en önemli kurumlarından biridirler. Özellikle 

bilimsel çalışmaları destekleyen üniversiteler dünya çapında önemli bir yer edinmektedirler.  

Bilimsel çalışmalar, özgün, nitelikli ve etik kurallara bağlı kalınarak yazılan ve topluma 

olumlu yönde katkısı olan araştırmalardır. Bu bağlamda, Biruni Üniversitesi Sağlık ve Eğitim 

Bilimleri Dergisi de bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve amacı bilgi üretmek olan 

çalışmalara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dergimizin ilk sayısı büyük bir titizlikle 

hazırlanmış ve biraz gecikmeli de olsa bilim dünyasının beğenisine sunulmuştur. Bilimsel 

çalışmalarıyla, bu sayının hazırlanmasına katkıda bulunan makale yazarlarına, makaleleri 

inceleyerek hakemlik yapan değerli akademisyenlere, yayın kuruluna ve yayın aşamasında 

emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 

Bu sayımızda, Yusuf Çelik  “Bilimsel bir yayının, yüksek etki faktörü ile uluslararası bir 

dergide kabul edilmesi için makalenin yapısı, bilimsel içeriği ve verdiği mesajlar üzerinde 

durarak genç araştırmacıları cesaretlendirmeye önem vermiştir. 

Seda Arığ ve Adnan Ömerustaoğlu tarafından yapılan ikinci çalışmada üniversite 

öğrencilerinin duygusal zekâları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiş; duygusal 

zekayı geliştirmenin akademik başarıya olumlu yansımaları olduğunu ifade etmişlerdir. 

Üçüncü Çalışma;  M. Zeki İlgar ve Semra Coşgun İlgar şiddet eğiliminde bağlanmanın rolü 

ile ilgili yapılmış lisansüstü tezleri ve hakemli dergilerde yazılan makaleleri inceleyerek 

betimsel bir çalışma örneği sunmuşlardır. 

Emine Bitiş ve Ş. Güliz Kolburan tarafından yapılan dördüncü Çalışmada; alkol kullanım 

bozukluğu tanısı almış olan yetişkinlerin, çocukluk ve ergenlik dönemi yaşanmışlıklarında 

anne babadan algıladıkları duygusal istismarı araştırmak; çocukluk ve ergenlikteki duygusal 

istismar algısı ile alkol kullanım bozukluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. 



Altıncı Çalışmada; Sonay Güzeltepe ve Ş. Güliz Kolburan “Kamu Personeli olarak görev 

yapan memurların Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Psikolojik Sözleşme Rolleri açısından 

incelenmesi “ adlı çalışmalarında çalışanların bilişsel esneklik düzeylerini etkileyen etkenleri 

ele almışlardır. 

Çiğdem Özyurt ve Yılmaz Güzel, “Anne Adayının Psikobiyolojik Mizacı İle Yaşadığı Distres 

Düzeyleri Arasındaki İlişki”yi inceleyerek gebelerin fizyolojik kontrollerinin yanı sıra 

psikolojik kontrollerinin de yapılması sağlanması, gebelikteki hormonsal değişikliklerin 

etkileri ile ruhsal değişimlerin izlenmesi, aile sağlık merkezlerinde hizmet veren ekibin bu 

konuda bilgilendirilmeli gerekli görüldüğünde gebenin psikolojik destek alması mutlaka 

sağlanması gibi önerilerde bulunmuşlardır. 

“Sosyal-Bilişsel ve İnce Motor Problemi Olan Bir Çocukta Ergoterapi Müdahalesi: Bir Olgu 

Sunumu”  adlı çalışmada Remziye Akarsu,  Başar Öztürk ve Elif Kalkan beş yaşında 

anaokuluna devam eden bir olgunun sosyal- bilişsel ve ince motor problemlerine yönelik 

ergoterapi müdahalesinin etkililiğini ele almışlardır. 

Bu sayımızın son makalesinde Elif Uruç Öztürk; bireyin kendi sağlık durumunu korunmasını, 

sağlık hizmetlerine erişimini, tedavi sürecine aktif katılımını sağlayarak; bireyin ve genel 

anlamda toplumun sağlık seviyesinin gelişebilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanan 

sağlık okuryazarlığının önemi üzerinde durmuştur. 

Sonuç olarak; öncelikle dergimizin bugünkü halini almasında emeği geçen, engin bilgi ve 

deneyimlerini bizlerle paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkürü borç 

biliriz. Dergimizin bu sayısının da bilim çevrelerine pozitif katkı ve yeni bakış açılarını 

kazandırmasını ümit eder, nice yeni sayılarda buluşmak dileğiyle saygılar sunuyoruz. 

Yusuf ÇELİK 
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