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Sempozyum Alaaddin Keykutat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Alanya’da 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den 1511 ve yurtdışından 310 katılımcının bir araya geldiği 

sempozyumda sözlü bildirilerin yanı sıra poster sunumlar da yapılmıştır. Sosyal bilimlerin 

farklı alanlarında hem teorik ve hem de uygulamaya ilişkin çeşitli bilimsel problemlere dönük 

araştırma sonuçları tartışılmıştır.  

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş’un çağrılı 

konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, yeni eğitim programlarının geliştirilme sürecine 

ilişkin yapıcı tartışmalar gerçekleştirilmiş ve geliştirilen programların daha nitelikli olması için 

eğitim bilimleri alanındaki kuramcılarla uygulayıcıların koordinasyon içerisinde çalışmasının 

önemine vurgu yapılmıştır.  

Fransa Nice Sophia Antiapolis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Michael Oustinof 

“Words, Words, Words: The Importance of Translation and Philosophical Enquiry in a 

Rebabelized Global World” başlıklı konuşmasında dillerin çeşitliliğine ve küreselleşen 

dünyada çevirinin önemine değinerek karşılaştırmalı çeviri örnekleri barındıran zengin 

sunumuyla dikkatleri çekmiştir.  

Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi öğretim üyesi Assoc. Prof. Dr. Tom 

Schoenemann “The Origins and Evolution of Language” başlıklı konuşmasında dillerin doğuşu 

ve evrimleşmesi üzerine bir değerlendirme yapmıştır. 

 Prof.Dr. Ayşe Banu Karadağ çağrılı konuşmacı olarak çeviri edebiyatı tarihimize 

değişik bir bakış getirmiş ve çeviriler ile çevirmenlerin bakış açısıyla çeviri edebiyatımızın 

yeniden okunmasının gerekliliğini tartışmıştır.  

Bu sempozyumda ilki gerçekleştirilen Eğitimde Stratejik Ufuklar panelinde, Prof. Dr. 

İbrahim Kocabaş’ın başkanlığında endüstri 4.0’ın eğitime yansımaları değerlendirilmiş, 

geleceğin okullarına kültürel bir bakış sunulmuş ve alternatif okul modellerinin eğitim 

sistemimizde uygulanmasıyla ilgili verimli tartışmalar yürütülmüştür.  

Sempozyumda gerçekleştirilen çalıştaylarda, sporun dünya barışına potansiyel katkıları, 

taşınır varlıkların hukuksal boyutu, 21. yüzyılda insan kaynakları yönetimi ve küreselleşme 

sürecinde din dili sorunu ele alınmış ve katılımcılarla birlikte ufuk açan yansıtıcı çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyum boyunca toplam 23 paralel oturum gerçekleştirilmiştir. Paralel oturumlarda 

Filoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Güzel sanatlar, Din Bilimleri, Hukuk, Sağlık ve 

Spor gibi çeşitli alanlarda yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sözlü bildiriler 

sunulmuştur. Sunulan her bir bildirinin bilim dünyasına önemli katkılar getirdiği muhakkaktır. 

Bunun yanında, her bir oturumda sosyal bilimlerin geleceğine ilişkin önemli tartışmalar 

yürütülmüştür. Özellikle sosyal bilimler alanında disiplinlerarası çalışmaların önemi 

vurgulanmıştır. Ayrıca, sosyal bilimlerde kuram ve uygulama arasındaki boşluğun bilimsel 

araştırmaların işlevselliğini ve uygulamaya yansıma düzeyini düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu nedenle bilimsel bilginin üretilme sürecine, politika üreten, karar veren ve uygulayan 



aktörlerin dahil edilmesinin büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilmiştir. Dahası, bundan 

sonra gerçekleştirilecek ASOS kongrelerinde bilim insanları ve karar vericiler arasındaki 

etkileşimin güçlendirilmesine daha fazla önem verilmesine karar verilmiştir.  

Paralel oturumlarda dikkati çeken önemli konulardan biri de sosyal bilimlerde araştırma 

yöntemlerine ilişkin problemlerdir. Sosyal bilimlerde araştırmaların nitelik olarak geliştirilmesi 

için araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kaynakların çeşitlendirilmesinin gerekliliği 

üzerinde durulmuştur. Bu alanda yapılacak çalışmalar ve üretilecek eserler sosyal bilimler 

araştırmalarının kalitesini artıracaktır. 

Sempozyumda elde edilen çıktıların bilim insanlarına ve uygulayıcılara faydalı olması 

dileğiyle bu sonuç bildirgesini kamuoyunun dikkatine sunarız. 


