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25. Sayı İçin Editörlerden,
Sosyal bilimlerde yaşanan gelişme, yenilik ve değişimleri takip edip, disiplinlerarası etkileşimleri işbirliğine dönüştürmeyi ve böylece sosyal bilimlere yeni katkılar
sağlamayı hedeﬂeyen Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin
Haziran 2011 tarihli 25. sayısı ile sizlerle buluşmanın gurur ve mutluluğunu paylaşmak isteriz.
Her sayısında üzerine yenilikler katarak kendisini sürekli yenileyip geliştiren
dergimizin bugünlere gelmesinde ve bu sayının çıkmasında bizlere yardımcı olan
sayın hakemlerimizin işbirlikleri ve desteklerini yadsımak mümkün değildir. Herhangi bir beklenti içinde olmaksızın, kendilerine göndermiş olduğumuz çalışmaları
iş yoğunluklarına rağmen ivedilikle değerlendirip derginin sayılarının çıkmasındaki
katkıları övgüye değer nitelikte olmuştur. Bu süreçteki değerlendirme, öneri ve uyarıların, derginin geliştirilmesinde faydalı olacağını biliyor ve kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası platformda çıkan yayınların bilim
dünyasına kazandırmış olduğu katkıyı arttırmayı hedeﬂeyen dergimizin bu sayısında
dokuz ayrı anabilim dalından toplam 16 adet makale ve bir kitap değerlendirmesi
yer almaktadır. Çalışmalar, alfabetik sırayla sıralanmış olan anabilim dalı başlıkları
altında yayımlanmıştır.
İlk çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’ndan; Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Selhan
ÖZBEY ile Pınar GÜZEL’in “Olimpik Hareket ve Kadın” adlı çalışmalarıdır. Çalışmada olimpik hareketin kadın katılımındaki gelişimi tarihsel süreçte değerlendirilirken, ulusal ve uluslararası düzeyde kadınların spora katılımı için yapılan destek
çalışmaları incelenmiştir.
Sayımızın Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı başlığı altındaki dört çalışmanın
ilkinde; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü öğretim elemanları, Özge Gençel ATAMAN ile Özgür EROĞLU’nun “Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Özel Yetenek Sınavına Başvuran Öğrenci Adaylarının Proﬁli” adlı çalışmalarında müzik özel yetenek sınavlarına
giren öğrencilerin proﬁlleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yazarlar; Betimsel
Araştırma Modeli’ni uygulayarak bulgular elde etme yoluna gitmişlerdir. Aynı başlık
altındaki ikinci çalışma; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü öğretim elemanı Yrd.Doç.Dr. Yalçın ERGÜNEŞ ile Bilim Uzmanı
Çiğdem OVALI’nın birlikte hazırlamış oldukları “Balıkesir İlinde İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyine İlişkin Müfettiş ve Öğretmen
Görüşleri” adlı çalışma olmuştur. Çalışmada Balıkesir ili merkez ilköğretim kurumlarının teftişinde ilköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerinin uygulanma düzeyine
ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultu-
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da; Balıkesir ilinde görev yapan 35 ilköğretim müfettişi ile 315 öğretmen örneklem
olarak kabul edilerek anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar okurlarla paylaşılmıştır. Eğitim Bilimleri’nin üçüncü çalışması, “Üniversite Öğrenci Konseyinin Etkililiği - Balıkesir Üniversitesi Örneği- adlı çalışmadır. Balıkesir Üniversitesi Necatibey
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarından Yrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM tarafından kaleme alınan çalışmada; Balıkesir Üniversitesi Öğrenci
Konseyi’nin öğrenci görülerine göre etkililiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla;
üniversite dahilinde farklı eğitim kurumlarındaki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen
anket uygulamasının sonuçları istatistiki analiz programı vasıtasıyla değerlendirilerek okurların görüşlerine sunulmuştur. “Öğretim Sürecinde Bulunan Öğrencilerde
Görülen Süreğen Hastalıklar Üzerine Yönetimsel Değerlendirme: Tokat İli Örneği” adlı çalışma ise; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada; anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerde görülen süreğen hastalıklara ilişkin sayısal verilerin ortaya konarak, eğitim
yöneticilerinin ve öğretmenlerin süreğen hastalıklara ilişkin farkındalık düzeylerinin
arttırılması ve okullarda planlama süreçlerinde süreğen hastalıklı öğrenciler için bilişsel, duyuşsal ve ﬁziki mekansal olarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başlığı altında; “İlköğretim Müzik
Öğretmenlerinin Okul Şarkılarına Piyanoda Eşlik Yapabilme Konusuna İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma” adıyla yayımlanan çalışma; Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı öğretim elemanları Deniz Beste ÇEVİK ve Elif GÜVEN tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmada ilköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik yapabilmeye yönelik bakış açılarının araştırılması, bu yönde zorlandıkları konuların ve
zorlanmalarının sebeplerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında
gerçekleştirilen araştırmada; durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış ve
elde edilen bulgular gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur.
İktisat Anabilim Dalı başlığı altındaki “2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye’de
Kadınların İşgücüne Katılımı” adlı çalışma; Balıkesir Üniversitesi İİBF Çalışma
Ekonomisi Bölümü’nden Doç.Dr. Serap PALAZ ile Rize Üniversitesi İİBF İktisat
Bölümü’nden Araş.Gör. Olcay ÇOLAK tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada;
2007’de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), ipotekli konut kredileri piyasasında
ortaya çıkan ve 2008’in ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisini de etkisi altına alan küresel ﬁnansal krizin kadınların işgücüne katılımını hangi yönde etkilemiş
olduğu irdelenmeye çalışılmıştır.
İlköğretim Anabilim Dalı’ndan “Normal Gelişim Gösteren ve Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Anlatı Analizine Dayalı Dil Becerilerinin
Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmayı hazırlayan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Dr.
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Sonnur IŞITAN ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Yard.Doç.Dr. Özcan DOĞAN, çalışmalarında 7-9 yaş grubundaki
normal gelişim gösteren ve DEHB olan çocukları incelemeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda; DEHB olan ve 7-9 yaş arası çocukların öykü anlatma becerileri değerlendirilerek karşılaştırma yapılmıştır.
İşletme Anabilim Dalı başlığı altında bu sayıda yayımlanan iki eserden ilki;
“Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma” başlıklı çalışmadır. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Atila KARAHAN ile Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr .Hüseyin YILMAZ’ın
hazırlamış oldukları çalışmada; sağlık sektöründeki örgütsel öğrenme, güçlendirme
ve takım performansı arasındaki ilişki araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; Afyon
Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 101 yönetici ve çalışan üzerinde anket
uygulaması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler istatistik analiz programı yardımıyla analiz edilerek değerlendirme yapılmıştır. Aynı Anabilim Dalı başlığı altındaki
ikinci çalışma; “Özel ve Kamu Hastane Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” adıyla Dr. Önder ÇAKAL, Doç.Dr. Agah Sinan
ÜNSAR ve Yrd.Doç.Dr Adil OĞUZHAN tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada;
kamu ve özel sektör yöneticilerinin motivasyon düzeylerinin ve çalışma koşullarının
farklılaşmasının bir yansıması olarak ortaya çıkan ya da çıktığı ifade edilen benzerlik
veya farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla; anket ve birincil verilere dayalı anlık
araştırma yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler, istatistik analiz programıyla incelenerek ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.
Sosyoloji Anabilim Dalı başlığı altında; Öğr.Gör. Göksel Göker ve Okt. Adem
Doğan tarafından “Ağ Toplumunda Örgütlenme: Facebook’ta Çevrimiçi Tekel Eylemi” adlı çalışma yer almaktadır. Çalışma; Tekel işçilerine destek olmak amacıyla Facebook sosyal paylaşım sitesinde örgütlenen eyleme destek grubu üyelerinin, gruba
katılma amaçları ve gruba ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacını taşımaktadır. Bu
doğrultuda; alan araştırması yöntemi uygulanmış ve verilerin toplanmasında anket
tekniğine başvurulmuştur.
Tarih Anabilim Dalı’ndan “XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar’da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması” adlı çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölümü’nden Dr. Mustafa AKKAYA tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada; XVII. yüzyılın ilk çeyreğine ait Üsküdar Şer’iye
Sicilleri’ndeki köle ve cariyelerle ilgili davalara konu olmuş kayıtlar değerlendirilerek Osmanlı Devleti’nde köle ticaretine küçük bir örnek teşkil eden Üsküdar’da köle
ticareti incelenmiştir.
İki çalışmadan oluşan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı başlığı
altındaki ilk çalışma; “Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satınalma
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Kararlarına Etkileri” adıyla yer almaktadır. Yrd.Doç.Dr. Şimal Yakut AYMANKUY
çalışmasında; yerli turistlerin turistik ürün satınalma sürecinde, internet ortamındaki
şikayet web sitelerinin kullanımı ve bu sitelerdeki görüşlerin, karar vermede etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmasını şekillendirmiştir. Bu amaçla; İnternet
ortamında yapılan uygulama çalışmasında, tespit edilen yerli turistlere yönelik olarak
hazırlanmış 14 şikayet/tavsiye web sitesindeki şikayet/tavsiye/değerlendirmeler, sektörü oluşturan işletme türleri bazında niceliksel olarak sınıﬂandırılmış ve web siteleri
taranarak buralarda yer alan şikayet ve tavsiyelerin, yerli turistlerin tatil satın alma
kararlarındaki etkilerini ortaya koyan yorumlarına yer verilmiştir. İkinci çalışma ise;
“Konaklama İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim
Kriterleri Üzerine Görgül Bir Araştırma” adını taşımakta olup; Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda görevli olan Arş.Gör. Mehmet
SARIOĞLAN tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmanın amacı; konaklama işletmelerinin tedarikçi seçim kriterleri kullanım eğilimi düzeylerinin belirlenmesi, bu eğilimlerde hangi kriterlerin ön plana çıktığının saptanması ve bu kriterlerin ürünler
itibariyle değişiklik arz edip etmediğinin ortaya çıkarılması olarak ifade edilmiştir.
Antalya ilinde faaliyet gösteren 199 beş yıldızlı otel işletmesinden 17’si ile yapılmış
olan çalışmada; tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler, Dickson’ın Tedarikçi Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak oluşturulmuştur.
Dergimizin bu sayısının son anabilim dalı; Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı’dır. Bu başlık altında da iki çalışma bulunmaktadır. Çalışmalardan ilkinin akademik yayın dili Fransızca’dır. Çalışma; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Öğr.Gör. Dr. Zühre YILMAZ GÜNGÖR
tarafından kaleme alınmıştır. Okuma dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin bir
tekniği olan Birleştirme-II tekniğini kullanarak Fransızca yabancı dil öğrencilerinin
okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı çalışmada elde edilen
sonuçlar istatistik analiz programı yardımıyla analiz edilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar
tartışılmıştır. İkinci çalışmanın akademik yazım dili ise İngilizce’dir. Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Yrd.
Doç.Dr. Fatih YAVUZ; “İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Becerilerinde Kullandıkları Strateji ve Taktikler” Türkçe başlıklı yazısında;
anket ve görüşmeler kullanarak öğrencilerin dinleme becerileri dersinde kullandıkları strateji ve taktikleri belirlemek ve başarılı-başarısız öğrencilerin strateji kullanıp
kullanmadığını ya da eğer kullanıyorlarsa hangi stratejileri kullandıklarını belirlemek
amacı doğrultusunda çalışmasını şekillendirmiştir.
Son olarak; dergimizin Kitap Tanıtımı bölümünde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahmet KÖÇ tarafından Ahmet Yaşar
OCAK tarafından yazılan “Türkiye Sosyal Tarihinde İslâmın Macerası Makalelerİncelemeler” adlı kitabın değerlendirilmesi yapılmıştır.

Haziran 2001 tarihli 25. sayı hakkında özetle verilen çalışmalara bakıldığında;
dergimizin yazar, konu ve disiplin bakımından çeşit zenginliğine sahip olduğu gözlemlenebilmektedir. Bu çok disiplinli yapının getirdiği çeşitlilik ve akademik duruş
nedeniyle; dergimiz DOAJ, EBSCOHOST, MLA, Index Copernicus ve Türk Eğitim
İndeksi dizinleri tarafından taranır hale gelmiştir. Dergimizin bundan sonraki sayılarına kendi çalışmalarını göndermek isteyen sosyal bilimciler, dergimizin web sayfası
yoluyla çalışmaları tarafımıza ulaştırabileceklerdir.
Sonuç olarak; öncelikle dergimizin bugünkü halini almasında emeği geçen ve
önceki sayılarımızın yayımlanmasından elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini bizlerle
paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Dergimizin bu sayısının sosyal bilimlere pozitif katkı ve yeni bakış açılarını kazandırmasını ümit eder,
nice yeni sayılarda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Doç.Dr. Zübeyde Güneş YAĞCI
Prof.Dr. Cevdet AVCIKURT
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