T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ

International Conference: Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity and
Trans-disciplinarity in Humanities
(Uluslararası Konferans: Beşeri Bilimlerde Disiplinlerarası, Çokdisiplinli ve
Disiplinlerötesi Çalışmalar)
Proje No: SBS-2014-5090
Sempozyum Düzenleme Projesi

SONUÇ RAPORU

Proje Yürütücüsü:
Yrd. Doç. Hasan Baktır
Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Temmuz 2014
KAYSERİ

1. TEMEL BİLGİLER: Tüm alanları eksiksiz doldurunuz
Tarihi

15-17 Mayıs 2014

Yeri

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Türü

( ) Ulusal

Dili

İngilizce

Katılımcı sayısı

120

Düzenleyen Kurum/Birim

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Destekleyen Kurumlar

Çankaya Üniversitesi, Melikşah üniversitesi, Dimitrie Cantemir Üniversitesi
(Romanya)

( x ) Uluslararası

Evet

Hayır

Sempozyumda Türkçe oturumlar yapıldı mı?

x

Sempozyumda Türkçe dışındaki dillerde oturumlar yapıldı mı?

x

Sempozyum başkanları
ve/veya organizasyon ekibi arasında Türkiye’deki diğer
üniversitelerin mensupları yer aldı mı?

x

Sempozyum başkanları
ve/veya organizasyon ekibi arasında Türkiye dışındaki
ülkelerden üniversite mensupları yer aldı mı?

x

Sempozyum sonunda bir bildiri kitabı yayınlandı mı?

x

Sempozyumda sunulan
bildirilerin bir kısmı ya da tamamı SCI tarafından taranan
dergide/dergilerde yayınlandı/yayınlanacak mı?

x

Sorulara vereceğiniz cevapları (X) işareti ile belirtiniz.

Projemiz SBS20145090 kodu ile Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından desteklenmiştir. Projemize destek veren ve gerçekleşmesine büyük katkılarda bulunan Erciyes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi
sunarız.
2. SEMPOZYUM TANITIMI: Sempozyumun amacı, kaçıncı kez düzenlendiği gibi tanıtım bilgileri
özetlenmelidir.
Geleneksel açıdan çokdisiplinlilik farklı disiplinlerdeki bilgi birikiminden faydalansa da bu disiplinlerin
sınırları içerisinden çıkamamaktadır. Buna ek olarak disiplinlerarası çalışmalar çağdaş kültürel oluşumlar
üzerine yoğunlaşmakta ve farklı araştırma alanlarında temel olgular, eleştirel sistemler ve önemli
araştırmalar meydana getirmektedir. Bu nedenle, disiplinlerarası çalışmalar çağdaş konulara dair teori ve
uygulamaya dayalı birçok bilgiye erişim sağlamış ve bunların ortaya çıktığı şartları incelemiştir.
İnsanların ırk, etnik köken, cinsiyet, çevre ve bunların yanında ulus ve toplum gibi konuları
değerlendirmesine büyük etki eden özellikle teknolojik ve küresel gelişmelerden hareketle ortaya çıkan
birçok kültürel tartışmalar yürütülmüştür. Bu önemli değişikliğe karşı beşeri bilimcilerin tepkisi ne olmuştur
/ olmalıdır? Bu yeni oluşum içerisinde beşeri bilimlerin ontolojik rolü ve yeri nedir? Sosyal bilimler
araştırmacıları olarak bizler artık yeni bir düşünce sisteminin, yeni bir yaklaşımın, yani beşeri bilimlerin
rolünün yeniden tanımlanması gereken bir disiplinlerötesi yaklaşımın doğuşuna ve gerekliliğine tanıklık
etmekteyiz.
Bu konferans sayesinde, farklı araştırma alanlarının birbirine bağımlı doğası küreselleşme, medya ve
çokkültürlülük gibi yeni çağın getirileri ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle, sempozyumumuzda
daha önceki beşeri bilimler toplantı ve çalışmalarının sınırlılıklarını aşmak ve kültürel tartışmalara daha
yeni, çözüm odaklı ve disiplinlerötesi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla edebiyat, çeviribilim, dilbilim ve
eğitim bilimleri alanlarında çalışmalara yer verilecektir.
Sempozyumumuzda amaç kurumlararası işbirliği ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası boyutlarda fikir,
deneyim ve yöntem alışverişi ortamı sağlamak ve dönemsel/zamansal ayrım gözetmeksizin
disiplinlerarası ilişkilerin eriştiği yerlere ve zamanlara kadar ortaya konan eserlere, çalışmalara ışık
tutmaktır.

3. SEMPOZYUM KONULARI: Sempozyum duyurusunda ilan edilen konular listelenmelidir. International
Conference: Inter-disciplinarity, Multi-disciplinarity and Trans-disciplinarity in Humanities

(Uluslararası Konferans: Beşeri Bilimlerde Disiplinlerarası, Çokdisiplinli ve Disiplinlerötesi
Çalışmalar) aşağıdaki başlıklardan birini ya da daha fazlasını kapsayan bildiri sunumlarına açıktır:
Edebiyat Araştırmaları
Dil Çalışmaları
Tarih Araştırmaları
Kültür Çalışmaları
Cinsiyet Çalışmaları
Çeviri Araştırmaları

4. ÖZEL OTURUMLAR ve DAVETLİ KONUŞMACILAR: Sempozyumda özel oturumlar düzenlenip
düzenlenmediği ve düzenlendi ise hangi konularda olduğu belirtilmelidir. Ayrıca sempozyumda davetli
konuşmacıların konuşmalarına yer verilip verilmediği de belirtilmeli, var ise davetli konuşmacıların
kimler olduğu ve hangi konularda konuştuğu belirtilmelidir.
Davetli Konuşmacılar:
Prof.Dr. Kurth KOHN
Prof. Dr. Nabil MATAR

5. SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN EKİP: Sempozyumda genel başkan, başkan, eşbaşkan gibi
sorumlu görevliler ve organizasyon komisyonu üyeleri, teknik program üyeleri gibi görevlilere ait
bilgiler verilmelidir.
Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

Organizasyondaki Görevi

Carmen Beatrice DUTU

Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Hasan BAKTIR

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyesi (Başk.)

İ. Banu AKÇEŞME

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Irina Kantarbaeva-Bill

Yrd.Doç.Dr.

Melikşah Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Yiğit Sümbül

Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Neşe ŞENEL
Arş. Gör.
Satırlar gerektiği kadar artırılabilir.

Erciyes Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

6. ÖNEMLİ TARİHLER: Sempozyumda gerçekleşen önemli tarihleri belirtiniz.
Başlık (*)
Sempozyum İlan Tarihi
Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

Tarih
01.09.2013
01.03.2014

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

05.03.2014

Basıma Hazır Bildiri Gönderimi

15.03.2014

Kayıt Başvurusu İçin Son Tarih
15.04.2014
(*) Başlık alanında verilen ifadeler değiştirilebilir, satırlar gerektiği kadar artırılabilir.

7. SEMPOZYUM BÜTÇE ÖZETİ: Sempozyumun bütçe özetini gelirler ve giderleri göz önüne alarak
genel hatları ile belirtiniz. Gerçekleşen gelirler belirlenirken destekleyen kuruluşların sağladığı katkılar
ve katılımcılardan sağlanan gelirler v.b. tüm hususları dikkate alınız.

GELİRLER
Tanımı/Adı

Tutar

1- Katılımcılar tarafından ödenen kayıt ücreti

7200 TL

2-Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon Birimi (Talep Edilen)
GELİRLER TOPLAMI

15000 TL
7200 TL

GİDERLER
Tanımı/Adı
1- Sarf ve Kırtasiye Malzemeleri

Tutar
11.886,27TL

2- Sempozyum İkramları, Tanıtım ve Yemek Giderleri

10.000 TL

3- Bilim ve Hakem Kurulu Yol ve Konaklama Giderleri

10.000TL
GİDERLER TOPLAMI

31.886,27TL

8. TARTIŞMA VE SONUÇLAR: Projenin öneri aşamasında ortaya konulan hedeflere ne ölçüde
ulaşıldığı açıkça ortaya konulmalı, ulaşılamayan hedefler var ise bunların gerekçeleri de tartışılmalıdır.
Sempozyuma gönderilen bildiri sayısı, kabul edilen bildiri sayısı, bilimsel değerlendirme yapan hakem
sayısı ve listesi gibi bilgilere de yer verilmelidir.
Sempozyumun amacı son dönemlerde ortaya çıkan ve sosyal bilimlerde kabul gören disiplinlerarası
çalışmaların dilbilim edebiyat, kültür ve dil eğitimi alanlarında ne ölçüde mümkün olduğu sorusuna cevap
bulmaktı. Sunulan bildirilerde bu soruya cevap aranmış ve belirtilen disiplinler arasında bir ieltişimin
mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Konu ile ilgili 70 bildiri kabul edilmiş, bunların 60 tanesi
sunulmuştur. Bu bildiriler alanında uzman 4 öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiştir. Bunlardan 35
tanesi Cambridge Scholarly Publishing yayınevine kitap olarak basılmak üzere öneri olarak sunulmuştur.
20 adet bildiri hakemli bir dergide yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. Sempozyum disiplinlerarası
çalışmaların dil, edebiyat ve kültür alanında istenilen seviyede olmadığı ve istenilen seviyalara
ulaşabilmesi için belirtilen disiplinlerarasında daha çok ortak çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna
varmıştır.

