
Editörlerden, 

Değerli okuyucular üniversite dergileri bilimsel bilginin üretilmesinde ve bilimle ilgilenenlere 

ulaştırılmasında önemli bir işleve sahiptir. “Bilimin geleceği” olma iddiasıyla yola çıkan bir 

Üniversite olarak araştırmacıların bilimsel çalışmalarını okuyucuya ulaştırma konusundaki 

çabamızı ilkelerimiz doğrultusunda sürdürme azmindeyiz. Yükseköğretim alanında ortaya 

çıkan fırsatlardan yararlanmak; akademi dünyasının yeniden yapılanmasına uyum sağlamak; 

kurumsal araştırmaların ortaya çıkmasını ve sonucunda üniversitemizin hayal ettiğimiz konuma 

ulaşmasını sağlamak en önemli hedefimizdir.  

Üniversitemiz,  bilimsel bilgi ve teknoloji üretme görevi yanında, topluma hizmet sunma, 

ülkemiz ve dünyamız için vatansever ve bilimin ışığıyla aydınlanan nesiller yetiştirme 

vizyonunu koruyarak her geçen gün daha da güçlenmektedir.   

Biruni üniversitesi olarak bilimsel araştırmaya aktardığımız kaynak ve sunduğumuz teşviklerle, 

ülkemizin aydınlık geleceğini hazırlamaktayız. Türkiye’yi yavaşlatmak, önünü kesmek, 

parçalayıp yok etmek isteyen çevrelere inat, bilimsel çalışmalara daha çok zaman ve kaynak 

ayırmak, eğitimin kalitesini sürekli artırmaya çalışmak, sağlık ve eğitim alanlarında uygulamalı 

çalışmaları yaygınlaştırmak, çağdaş dünyayla rekabet etmeyi amaçlamaktayız. 

Özgür ve bilimsel düşüncenin savunuculuğunu yapmak,  yerli ve milli bir üniversite olmak 

yanında ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmesinin önündeki engelleri aşacak modern bir 

kurum olmak azmindeyiz. Sağlık ve eğitim alanında hizmet üretme ve donanımlı meslek 

elemanları yetiştirmenin yanında bilimsel yayınlar yapmada da iddialı bir üniversite olarak 

dergimizin ikinci sayısını çıkarmanın onurunu yaşıyoruz. 

Bu sayıda ilk çalışmada çeviri bir makaleye yer verilmiştir.  Olgahan BAHŞİ YALÇIN ve 

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesinden bir grup öğrenci tarafından gerçekleştirilen bu 

çalışma “Evde ve Okulda Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Dört Çocuğun Sosyal Olmayan 

Davranışlarını Azaltmak İçin Davranış Sözleşmelerinin Kullanılması” başlığını taşımaktadır. 

Özel eğitim alanında çalışanlara yol gösterici olması düşünülen bu çalışmada otizm konusu 

işlenmiştir. 

İkinci çalışma Merve SEZİNCE ve Güliz KOLBURAN tarafından kaleme alınmış. “ 3-6 Yaş 

Çocuklarda Müzik Ve Dans Eğitiminin Psikolojik Etkileri” nin ele alındığı makale Okulöncesi 

eğitim alanında yeni ufuklar açmayı amaçlamaktadır. 



“İlkokul Öğrencilerinin Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörler” başlıklı üçüncü makalede 

Engin BAĞRIYANIK ve Adnan ÖMERUSTAOĞLU, sınıf öğretmenlerinin motivasyondan 

yararlanmalarında kullanacakları ipuçlarına vurgu yapmaktadırlar. 

Dördüncü çalışma güncel bir konuyu ele almaktadır. “Bir Sosyal Paylaşım Ağı Örneği Olarak 

Facebook Üzerinden Sessizce Takip Etmenin Romantik İlişkiler Üzerindeki Etkisi” adlı bu 

makalede Ezgi KÜLLÜK ve Hakan İŞÖZEN Facebook ve romantik ilişkileri irdelemeye 

çalışmışlardır. 

“Girişimcilik Ve Öz-Yönetimli Öğrenme” konusunun ele alındığı beşinci makalede M. Zeki 

İLGAR, 21. Yüzyıl becerilerinden ikisini birlikte tartışmaya açmaktadır. Çalışmada 

girişimciliğin ülke kalkınması açısından önemine vurgu yapılırken eğitim alanında ezber 

bilgileri zorla belletmekten vazgeçip bireylerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 

almalarının sağlanması gereği tartışılmaktadır. 

Altıncı makale Merve AYDİN ve Engin EKER tarafından “Bağlanma Stillerinin Damgalama 

Davranışıyla İlişkisinin Öfke İfade Tarzı Açısından İncelenmesi” üzerine yazılmıştır. Makalede  

Son makalemiz evlilik hayatıyla ilgilidir. Filiz GÜLGÖR tarafından yazılan makalede “Evli 

Bireylerin Çocukluk Çağı Travmaları İle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki”  incelenmiştir. 

Makalede çocuklukta yaşanan travmaların tüm hayatı; özellikle de aile hayatını yakından 

ilgilendirdiği ortaya konmuştur. 

İkinci sayının bilim dünyamıza yeni açılımlar kazandırması temennisiyle yazar, hakem ve idari 

personel olarak emeği geçenleri kutluyor saygılar sunuyoruz. 
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