
Merhaba 

Dergimizin 3. Sayısını yayın aşamasına getirerek sizlere Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarıyla 

ilgili bilimsel ve nitelikli çalışmaları sunmaktan onur duyuyoruz. Dergimiz; Sağlık ve Eğitim 

bilimleri alanları için önemli bir kaynak oluşturma ve bu alanların gelişimine katkı sağlama 

özelliğini geliştirerek sürdürmektedir. Bu süreçte bilimsel standartlarımızı korumak ve 

kalitemizi artırmak en önemli amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmalarını 

özverili bir şekilde ve sorumluluk bilinci içinde sürdüren yayın kurulu üyelerine ve kendilerini 

her zaman yanımızda hissettiğimiz, güç ve destek aldığımız hakem kuruluna çok teşekkür 

ederiz. 

Dergimizin önce ulusal sonra uluslararası bir nitelik kazanmasını sağlamak amacıyla, ilgili Veri 

Tabanları yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmektedir; dergimizin önceki sayılarıyla 

birlikte veri tabanlarına aktarılma çalışmaları sonrasında daha güçlü bir dergi olabileceğimize 

olan inancımızı belirtmek isteriz. 

Bu sayıdaki ilk çalışma Yusuf Çelik’in  “Rules for Doing and Managing Research Project” adlı 

İngilizce makalesinde araştırma projesi yapmanın ve yönetmenin kuralları üzerinde 

durulmaktadır. 

İkinci çalışma Tuğçe Nuriye Ünlü, Elif Bakkal ve Aycan Gökbudak tarafından raporlaştırılan 

Tıbbi Sekreterlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri Ve Gelecekten Beklentileri adlı 

çalışmadır. Bu çalışmada yazarlar, tıbbi sekreterlerin mesleklerini algılama biçimlerini ve 

gelecekten beklentilerini ele almış; tıbbi sekreter adaylarının bakış açısını ortaya koymaya 

çalışmışlardır. 

Necdet Demir,  “Legg-Calvé - Perthes Hastalığı” başlıklı makalesinde pediatrik ortopedinin 

temel araştırma konularından birini işlemiştir. Halk arasında henüz iyi bilinmeyen bu hastalığın 

etiyolojisi ve patogenezi konusunda katkı sunmayı amaçlamıştır. 

Parvin Ahmadova ve Mesut Yavuz tarafından yapılan dördüncü çalışmada annenin bağlanma 

özelliği ile ebeveyn tutumları ve çocukların ruhsal, davranışsal durumu arasındaki ilişki 

incelenmektedir.  

Beşinci çalışma Sezen Kahraman ve Hakan İşözen’in ortak çalışmasıdır. Bu çalışmada 

İstanbul’da özel ve devlet ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm ve 

psikolojik sermaye düzeylerini karşılaştırmalı olarak incelenmiş; ayrıca örgütsel sinizmin 

psikolojik sermaye ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 



Altıncı çalışma İsmail Yakıt’ın Biruni Sempozyumunda sunduğu bildiri metninden 

oluşmaktadır. Çalışmada Biruni’nin milliyeti irdelenmektedir. 

Son çalışma yine Biruni Sempozyumunda sunulan Esin Kahya’nın “Biruni ve Onun Jeodezi, 

Coğrafya ve Biyoloji Çalışmalarına Kısa Bir Bakış” adlı bildiri metninden oluşmaktadır. 

Bu sayıdaki çalışmaları ile alanlarımıza katkı sağlayan yazarları kutlar, dergimizin hazırlanması 

sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
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