Editörden
Saygıdeğer Bilim İnsanları
Farklı disiplinlerde araştırma yapan bilim insanlarının akademik araştırmalarını yayınlamayı amaçlayan Gelecek Vizyonlar
Dergisi (Future Visions Journal) olarak üçüncü yılına girmenin heyecanını yaşamaktayız. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future
Visions Journal) 2017 yılından günümüze disiplinler arası, elektronik ortamda yayımlanan, açık erişimli ve hakemli bir dergi
olup mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı ile okuyucularıyla buluşmaktadır.
Dergimizin bu sayısında beş değerli makale hakem sürecinden geçerek yayınlanma aşamasına getirilmiştir. Sayının ilk
makalesi yazarlar aile danışmanlığına yaşantısal/insancıl terapiden genel bir bakış açısının ortaya koydukları derleme
türünde bir yazıdır. İkinci makale ise Türkçe Eğitimi alanında, Ortaokul öğrencilerinin kalıp sözleri tanıma düzeylerini ortaya
çıkaran tarama modelinde kurgulanmış, uygulama araştırmasıdır. Bir diğer çalışmada oldukça farklı ve özgün bir çalışma
konusu olarak radyasyon ve radyoaktivite terimine ilişkin bireylerin algılarını tespit etmeye çalışmış; betimsel bir araştırma
biçiminde tasarlanmıştır. Sonraki çalışma ise, bir sosyal bilim olarak tarih alanında Norman ve Selçuklu devlet ve toplulukları
ekseninde Bizans İmparatorluğunu oldukça derinlikli bir analiz ile ele alan derleme türünde bir inceleme makalesidir. Sayının
son makalesinde yazarlar, okul öncesi çocuklarının kişilerarası problem çözme becerileri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlamasını
amaçlamıştır. Ebeveynlerin çocuklarının problem çözme beceri düzeylerini anlamada faydalı bir ölçme aracı olma özelliği
taşıyan ölçeğin okul öncesi eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kısaca, üç eğitim, bir sağlık ve bir sosyal bilim
alanından beş makalenin yayınlandığı sayının okuyucularımıza faydalı olmasını diliyoruz.
Dergimiz yayın hayatına başladığı günden itibaren nitelikli yayınlar ile bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlamakta ve
bu amaçla titizlikle çalışmaktadır. 2020 yılı Haziran sayısının yayın aşamasında emeği geçen editörlere, hakemlere, yayın
kurulundaki değerli bilim insanlarına ve yazarlara katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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From Editor
Dear Scientists
We are thrilled to be in the third year of the Future Visions Journal, which aims to publish the academic research of
scientists doing research in different disciplines. The Future Visions Journal is an interdisciplinary, open-access and peerreviewed journal published in 2017, covering four numbers per year in March, June, September and December.
In this issue of our journal, five valuable articles were brought to the stage of publication through the referee process.
The first article of the issue is a review type of article, where the authors provide a general view from family / counseling
therapy to family counseling. The second article is about Turkish education in another field of education. In this study, it is a
useful study example designed in a research and survey model that reveals the levels of middle school students' recognition
of stereotypes. In another study, the authors tried to determine the perceptions of individuals about the term radiation and
radioactivity as a very different and original study subject; designed in a descriptive form of research. The next study is a
review type of article that deals with the Byzantine Empire with a very in-depth analysis of the Norman and Seljuk states
and communities in the field of history as a social science. In the last article of the issue, the authors aimed to adapt the
interpersonal problem-solving skills scale of preschool children to Turkish language. The scale, which is a useful
measurement tool in understanding the problem solving skill levels of parents, is thought to contribute to pre-school
education. In short, we wish that the number of articles published in three fields of education, health and social science will
be beneficial to our readers.
Our journal, since its inception, aims to contribute to the world of science with qualified publications and works
meticulously for this purpose. I would like to thank the editors, referees, valuable scientists and writers who contributed to
the publication stage of June 2020.
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