PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL
SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Tarsus’ta 2004 yılından bu yana yayın yapan Aratos dergisi, bünyesinde oluşturduğu
Aratos Kültür Sanatevi’nde, felsefeden, tiyatroya kadar uzanan geniş bir yelpazede, bilim,
kültür ve sanat alanlarında pek çok etkinlik gerçekleştiriyor ve kitaplar yayınlıyor. Aratos
Dergisi Kültür Sanatevi, emekten yana, ilerici ve aydınlanmacı ilkeleri ile toplumsal yaşamın,
daha adil ve insanca bir gelecek yönünde değişim ve dönüşmesi yolunda çabalarda bulunuyor.
Aratos Dergisi, 2018 yılından itibaren yeni bir etkinliğe imza atarak, gelecek yıl,
bilimsel bir etkinlik olarak sosyoloji araştırmaları sempozyumu gerçekleştirmeyi planlıyor.
Sempozyum, Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak anabileceğimiz ve 7
Aralık1979 günü bir saldırı sonucu yitirdiğimiz değerli bilim insanı ve aydınımız, Prof. Dr.
Cavit Orhan Tütengil anısına yapılacak.
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun, her yıl Aralık
ayının 2. haftasında (Cumartesi/Pazar) yapılması ve düzenlenecek toplantıda her yıl toplumsal
alana dair bir konunun işlenmesi öngörülüyor. 2018’de ilki gerçekleştirilecek olan Prof. Dr.
Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun konusu “Basın Sosyolojisi”
olarak belirlenmiştir.
“Basın Sosyolojisi” başlığında ülkemizin ekonomik ve toplumsal yaşamında giderek
daha kötüye giden koşullarda, gazete, radyo, tv, internet yayıncılığı gibi medya kuruluşlarının
habercilik anlayışı, toplumsal algı üzerine etkileri gibi farklı boyutlarıyla ele alınacaktır.
Basının, işlevini yerine getirirken, gerçeğin topluma sunuluş biçimi, iktidar yanlısı yayıncılık,
haber çarpıtma gibi pek çok boyutunu ele alan bildirilere yer verilecektir.
Sempozyum ayrıca, alt başlık olarak yerel tarih bağlamında yerel gazete ve yerel
dergileri de inceleyen bildirilere açıktır. Sosyologlar dışında basın-yayın alanından gelen
bildiriler de değerlendirilecektir.
Sempozyumda sunulmak üzere iletilen bildiriler, bilim insanlarından oluşan
“Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve sunulmaya değer bulunanlar
belirlenecektir. Bildiri metinlerinin sempozyumda sunulması, sonrasında ise kitap olarak
basılması ve kalıcılaştırılması hedeflenmektedir.
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’na bildiri sunmak
isteyenlerin aşağıda yer alan şartnameye göre çalışmalarını yapmaları ve göndermeleri
gerekmektedir.
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1. Organizasyon: Aratos Tarih, Felsefe, Kültür ve Sanat Dergisi/Aratos Kültür Sanatevi
etkinliğidir. Sempozyum organizasyonu aşağıda belirtilen isimlerin sorumluluğunda gönüllü çalışan
bir ekip tarafından yürütülmektedir. 2018 yılının sempozyum ana teması “Basın Sosyolojisi”dir.
Sempozyum ayrıca, alt başlık olarak yerel tarih bağlamında yerel gazete ve yerel dergileri de
inceleyen bildirilere açıktır. Sosyologlar dışında basın-yayın alanından gelen bildiriler de
değerlendirilecektir.
Aratos Dergisi’nin ve Aratos Kültür Sanatevi’nin resmi ve güncel duyuruları ile tüm iletişim
bilgileri www.aratosdergisi.com sitesinde belirtildiği gibidir.
2. Konuşmacı katılımı: Aratos Dergisi’nin ve Aratos Kültür Sanatevi’nin düzenlediği, “Prof.
Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu” etkinliğine konuşmacı olarak
katılmak isteyen kişiler, aşağıda yer alan “Bildiri Gönderme Kuralları”nda belirlenen yöntemlere göre
bildiri özetlerini Aratos Dergisi’nin organizasyon ekibine iletirler. Bildiriler, ilgili şartnamede yer alan
“Bilim Kurulu”nca değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda bildiri özeti göndermiş
kişilerden etkinliğe katılması uygun görülenler ile iletişime geçilerek etkinlik programı oluşturulur.
Konuşmacılar herhangi bir engelle karşılaştıklarında etkinliğe katılamayacaklarını bildirmelidir.
Aratos Dergisi’nin sempozyum etkinliklerine katılmak için hiçbir konuşmacı ücret ödemez; ancak
konaklama ve ulaşım masrafları -aksi belirtilmedikçe- konuşmacıya aittir.
3. Bildiri gönderme: İlan edilen tarihler içerisinde sempozyuma konuşmacı olarak katılmak
isteyen kişinin e-posta yolu ile bildiri özeti göndermesi gerekmektedir. Bildiri özeti şunları içerir: (a)
Bildiri başlığı, (b) Bildiriyi sunacak kişinin/kişilerin ad, soyad, ünvan, kurum, e-posta ve telefon
bilgileri, (c) Özgeçmiş ve bir vesikalık fotoğraf (d) Bildirinin içeriğinin özeti (e) Konuşma yöntemi
(Metin okuma/Serbest konuşma/PPT slayt kullanımı). (f) Sempozyuma en fazla 2 poster bildiri kabul
edilir. (g) Bildiri metni, Times New Roman yazı tipi, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve 2,5 cm
kenar boşlukları ile 1 cm satır başı olmalı ve 4000 sözcüğü geçmemelidir. Gönderilecek bildiri özeti
ise en fazla 1000 sözcükten oluşması beklenmektedir. (h) Bildiriler, en geç 30 Eylül tarihine kadar
gönderilmeli/teslim edilmelidir. (ı) Değerlendirme kurulu, sunulmaya değer bildirileri 15 Kasım
tarihinde açıklayacaktır.
4.Bildirini sunumu ve yayınlanması
Bildiriler, her disiplinden ve her eğitim seviyesinden dinleyicilere açık olduğundan
konuşmacıların akademik bir dil kullanmamaya, yalın bir anlatıma özen göstermeleri gerekmektedir.
Konuşmacıların bildiri tam metni, bir sonraki yıl için kitap olarak yayınlanacaktır.
5. Program ilanı: Sempozyum programı www.aratosdergisi.com sitesinde yayınlanarak ilan
edilir. En güncel ve geçerli bilgiler www.aratosdergisi.com sitesinde bulunacaktır. Program ilan
edildikten sonra Aratos Dergisi, yer, tarih, vd. konularda herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
6. Dinleyici katılımı: Aratos Dergisi Kültür Sanatevi’nin tüm etkinlikleri herkese açık ve
ücretsizdir. Dinleyici olarak katılmak isteyenler etkinlik alanında ilgili formu doldurarak etkinliğe
kayıt yapmış olur.
7. İptal: Olağan dışı nedenlerle iptal olan ya da tarihi değiştirilen etkinliğin tüm sorumluluğu
Aratos Derisi’ne aittir. İptal olan etkinliğe önceden kayıt yapmış dinleyici katılımcılara tarih ve yer
değişikliği, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla duyurulur.
8. Katılım belgesi: Aratos Dergisi Kültür Sanatevi, konuşmacılara, katıldıkları ve katkıları için
“Katılım ve Teşekkür belgesi” düzenleyecektir.
Düzenleme Komitesi adına
Prof. Dr. Deniz Tütengil Mazlum

Doç. Dr. Zehragül Aşkın
Uğur Pişmanlık
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AMAÇ, İLKELER VE İŞLEYİŞİ
Sempozyumun amacı: Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak anabileceğimiz ve
1979 yılında bir saldırı sonucu yitirdiğimiz değerli bilim insanı ve aydınımız, Prof. Dr. Cavit
Orhan Tütengil’i anmak, onun adına düzenlenecek bu etkinlikle ülkemizin toplumsal
sorunlarını, ekonomik, politik, kültürel açıdan ele alan sosyoloji araştırmalarına yer vermek,
bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek, çözüm önerileriyle ilgili kişi ve kuruluşları
uyarmak, yaşadığımız çağın sorunları/çözümlerine dair bir bilinç oluşumu yaratarak
farkındalık sağlamak. Bildirilerin kitap halinde yayınlanması ile bu çalışmaları kalıcılaştırmak
ve yaymak.
Sempozyumun ilkeleri: Sempozyum Aratos’un temel aldığı emekten yana, ilerici ve
aydınlanmacı ilkeleri benimser. Bu aynı zamanda, sosyolojik araştırmaların ve sonuçlarının,
toplumsal gerçekliği bilimsel olarak ifade etmesi anlamına gelir.
Sempozyumun işleyişi: Temel olarak, sosyoloji alanında yapılmış araştırmaların
sempozyumda konuşmacıların bildirilerini sunması, sonrasında ise kitap olarak yayınlanarak
kalıcı hale getirilmesi şeklindedir. Sempozyum 2 yılda bir düzenlenir. Başlangıçta istisnai
olarak 2018’de ve Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in ölümünün 40. Yılında 2019’da
yapılacaktır. Sempozyum, Aralık ayının 2. Haftası (15-16 Aralık 2018) Tarsus’ta Aratos
Kültür Sanatevi’nde gerçekleştirilecektir. Bildiri sunumları öğleden önce ve sonra 2 oturumda
yapılacaktır. Bildiri sayısına göre ikinci gün sabah devam edilecektir.
Sempozyumu düzenleyen kuruluş: Aratos Tarih, Felsefe, Kültür, Sanat Dergisi (Tarsus).
Sempozyum Koordinatörü: Uğur Pişmanlık (Gazeteci-Yazar)
Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Deniz Tütengil Mazlum (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
Doç. Dr. Zehragül Aşkın (Felsefe Böl./Aratos Dergisi Yayın Kurulu Bşk)
Sempozyum Değerlendirme Kurulu:
Prof. Dr. Deniz Tütengil Mazlum (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)
Doç. Dr. Zehragül Aşkın (Mersin Üniversitesi Felsefe Böl./Aratos Dergisi Yayın Kurulu Bşk)
Prof. Dr. İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti/İFMC)
Prof. Dr. Afşar Timuçin, (Felsefeci/Emekli)
Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa (Sosyolog-Emekli/Sosyoloji Mezunları Derneği-SOMDER adına)
Prof. Dr. Nihat Falay (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)
Turan Alptekin, (Türkolog)
Doç. Dr. Eyüp Erdoğan (Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü)
Dr. Esmeray Yoğun (Disiplinlerarası Sosyoloji ve Ekonomi Laboratuarı-LİSE) Paris-Fransa
Aydemir Güler (Yazar-Çevirmen/Siyasetçi)
Sempozyuma destek veren kuruluşlar:
Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)
İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC)

