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SONUÇ BİLDİRGESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 21-22 Aralık 2017 
tarihlerinde İstanbul’da yapılan IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi başarıyla 
tamamlanmıştır. Söz konusu kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 500 bilim 
insanı katılmıştır. 

Başta Türk dili ve edebiyatı, Türkçe eğitimi, işletme, iktisat, Batı dilleri ve edebiyatları, 
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, sanat ve tasarım, felsefe, sosyoloji, eğitim yönetimi 
ve temel eğitim alanları olmak üzere, akademisyenlerce 198 bildiri sunulmuş, bir 
davetli konuşmacı tarafından “uluslararası ilişkiler” alanında konferans verilmiş ve 
sosyal bilimler alanında çeşitli konular müzakere edilmiştir.

Türkiye’de son yıllarda sosyal bilimler alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. 
Bir taraftan sadece sosyal bilimlerle ilgili yeni üniversiteler açılmaya başlarken 
diğer taraftan bu alanlarda araştırma ve yayınlarla birlikte faaliyetlerin de arttığı 
görülmektedir. Yine günümüzde başta edebiyat ve tarih alanlarında hatırı sayılır 
bir yayın artışı kaydedilirken eğitim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında 
toplumda ciddi bir merak ve duyarlılık gözlemlenmektedir. Nitekim Uluslararası 
Yayıncılar Birliği’nin (IPA) 2015 verilerine göre, Türkiye yayıncılık sektöründe ve 
üretilen yeni kitap çeşidinde dünyada 11. sırada yer almaktadır.

Ülkemizde genelde bilimin özelde sosyal bilimlerin yeniden itibar görmeye 
başladığını müşahede etmekteyiz. “Marifet iltifata tabiidir.” gerçeğinden hareketle 
kültürümüzde, ilim ve erbabı her zaman itibar görmüş ve el üstünde tutulmuştur. 
Umulur ki gittiği her yere adalet, medeniyet ve ilim götüren yüce Türk milletinden 
insanlık yeniden bir diriliş beklemektedir. 

Bunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sırtımızı bilime dayamamız; gelişmeyi, 
kalkınmayı, ileri sanayi ülkesi olmayı hedeflerken bilimden güç almamız 
gerekmektedir. Gelecekle ilgili politikaların merkezine insanın, bilimin ve 
teknolojinin konması gerekmekte; bunun da ancak sosyal bilimlerle sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Bu itibarla başta sosyal bilim insanları olmak üzere ülkemizin 
bütün bilim insanlarının kendilerini bilime adamaları, bu bilinçle çalışmaları ve bilim 
üretmeleri sağlanmalıdır.



Sosyal bilimler, kendine özgü bir kültür muhitinde ortaya çıkmakta ve o muhitin 
meselelerine çareler bulmaktadır. Yaklaşık 250 yıllık Batılılaşma tecrübemiz özellikle 
Batılı toplumların kendileri için ortaya koydukları çarelerin Türk milletine model 
veya çözüm olarak yeterince yarar sağlamadığını göstermektedir. Bu bağlamda 
özellikle sosyal bilimlerde, kendi meselelerimize çareler bulup özgün eserler ortaya 
koymanın yanı sıra insanlığın da yararına yeni keşifler gerçekleştirecek sosyal 
bilimciler yetiştirmeye odaklanılması gerekmektedir. 

Bütün eğitim kademelerinde çocuklarımıza bu yüzyıl içinde “Türkiye’nin 
yeniden büyük devlet olma ülküsü” kazandırılmalıdır. Bu bağlamda Türk eğitim 
felsefesinin bilimsel ve geleneksel birikimimiz esas alınarak özgün bir şekilde 
yeniden tasarlanması gerekmektedir. Bunun için bütün eğitim kademelerindeki 
eğitim programları, çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirecek şekilde 
yeniden gözden geçirilmeli; öğretmen yetiştirme programları bu doğrultuda yeniden 
yapılandırılmalıdır. Ayrıca çocuklarımızın değişik kademelerdeki sınavlar yolu ile 
sıralanması ve elenmesi yerine onların yetenekleri doğrultusunda başarılı olmasını 
sağlayacak bir eğitim anlayışını benimseyen özgün bir sistem geliştirilmelidir.

İletişim becerileri ve derin düşünmenin gelişimi için Türkçenin doğru ve güzel 
kullanımına imkân verecek çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bunun için bütün 
öğretim kademelerinde öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerini iyi bir şekilde 
kazanmasına yönelik etkinlikler ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. Ayrıca 
Türkçenin medya ve teknolojideki yeri de dikkate alınıp ilgili kurumların taşıması 
gereken sorumlulukları yerine getirmesi sağlanarak toplumun bütün kesimleri için 
farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. 

Sonuç olarak IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi’nde, geleceğin büyük ve güçlü 
Türkiye’si için sosyal bilimler alanındaki gelişme ve ilerlemelerin hayati derecede 
önemli olduğu vurgulanmıştır. Bunun için başta kendilerini ilme adamış sosyal 
bilimciler yetiştirilmesi gerekmektedir. Yine dil ve düşünme becerileri yüksek, 
yetenekleri keşfedilip geliştirilmiş yeni nesiller için Türk eğitim sistemi yeniden 
kurgulanmalıdır. Ayrıca gençlerimizin sorumluluk ve şahsiyet sahibi iyi ödev 
insanları olup Türk kültürüne büyük eserler kazandıracak, ulusal ve uluslararası 
meselelere çareler bulacak bir ülküye sahip olmaları sağlanmalıdır. 


