Bahar Postası
Bahar yalnızca doğaya, toprağa değil içimize de düştü. Dünyanın ve
Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen bahar insanın içinde
her zaman bir "beyaz sayfa" açıyor. Umuyoruz ki iyimserliğimiz haklı
çıksın.
Bahar gelip de bahçemizden görüntüler paylaşmamak olmaz, işte insanın
içini açan bir seçki:

Ayrıntı Yayınları yeni şiir dizisinde dünyada pek iyi bilinmeyen şairleri
tanıtmayı kendine bir misyon edinmiş. İyi de yapmış, yoksa İran'lı şair
Sohrab Sepehri'yi (1928-1980) belki de hiç tanıyamayacaktık. Bahara
onun "Sade Renk" şiiriyle merhaba diyelim:
SADE RENK
Gökyüzü, ıslak mavi.
Su, ıslak mavi.
Ben eyvandayım; güzel, havuz başında.
Çamaşır yıkıyor güzel.
Dökülüyor yapraklar.
Annem diyordu sabahleyin: Sıkıcı bir mevsim.
Ben ona dedim: Yaşam bir elma, dişlemek gerek.
Kabuğuyla.
Komşu kadın penceresinde, ağ örüyor, şarkı söylüyor.
Ben "Veda" söylüyorum; bazen
Resmini çiziyorum bir taşın, kuşun, bulutun.
Günlük güneşlik.
Sığırcıklar gelmiş.
Lavantalar bitmiş.
Tanelerini çıkarıyorum bir narın; içimden diyorum:
Güzeldi bu insanlar; görünürdü yüreklerindeki taneler.
Gözüme kaçıyor nar suyu: Gözlerim yaşarıyor.
Annem gülüyor.
Güzel de
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Sektörden Haberler
• Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin
2016-2018 dönemi yönetimi 29
Mart 2016 tarihinde yapılan Genel
Kurul toplantısı ile seçildi. Yeni
yönetime başarılar diliyoruz. Bu
dönemde genel müdürümüz Mehmet
Aktulga da yönetim kurulundaki
görevine devam edecek.

• 19. Araştırma Zirvesi 26-27
Nisan tarihlerinde İstanbul Conrad
Hotel'de yapılacak. Teması "İlham
Yolculuğu" olan bu yılki zirvede
birbirinden değerli konuşmacılar,
birbirinden heyecanlı konular var:
http://www.arastirmazirvesi.com/

• Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
derneğe ve sektöre katkısını sürdürme
kararlılığı
ile Yöntem
Araştırma
olarak bu yılki zirvenin keypad
sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz.

Yöntem'den Haberler
• İnternet sitemiz yenilendi! Araştırmaya olan tutkumuzu duyumsamak ve
araştırma çözümlerimizi incelemek için: http://www.yontemresearch.com/
• Yöntem, hem nitel hem nicel anlamda büyümeye
devam ediyor. Araştırma yolculuğuna Yöntem'de
devam etmeye karar veren Banu Tınıç'a "Yöntem'e
Hoşgeldin!" diyoruz .
• Yöntem,
26
Mayıs'ta
"Sustainable
Brands
16"da
sektörlerin
sürdürülebilirliği; 27 Mayıs'ta ise VII. Aftermarket Konferansı'nda
otomotiv satış sonrası pazarı hakkında konuşmacı (GiPA) olarak yer
alacak:
http://events.sustainablebrands.com/sb16istanbul/

http://www.taysadaftermarket.com/
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Türkiye'de Toplumun Terör Bağlamında Mültecilere Bakışı
Mart'ta Yöntem olarak finanse ettiğimiz ve Türkiye kent nüfusunu temsilen
1.020 kişi ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) tekniği ile görüşmeler
yaparak gerçekleştirdiğimiz bir sosyal araştırmaya göre kamuoyunda her
10 kişiden 7'si artan terör olaylarının arkasında mültecilere sınırların
açılmasının yattığını düşünüyor:
Son günlerde artan terör olaylarında mültecilerin Türkiye’ye girişine izin verilmesinin...
... hiçbir etkisi olmadığını düşünüyorum
... az da olsa etkisi olduğunu düşünüyorum
... çok etkisi olduğunu düşünüyorum

Toplam
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Araştırma kapsamında elde edilen bazı yorumlar oldukça düşündürücü idi:

"Başka hiçbir ülke kabul etmiyorsa bizim ülkemize
gelebilirler ama başka ülkelere gitme şansları varsa
Türkiye'ye gelmelerini istemezdim."
Kadın, 35
"Herkes için demiyorum ilk önce denetlenmelerinin
gerekli olduğunu düşünüyorum."
Erkek, 49
"Ülkemize gelip mağdur oldukları için ve dilencilik yaptıkları
için Türkiye'ye girişlerinin engellenmesini isterdim."
Erkek, 28
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Sanat
Postamız size ulaştığında 35. İstanbul Film
Festivali'ni geride bırakmış olacağız ama 20.
İstanbul Tiyatro Festivali için hala zamanınız var!
3-28 Mayıs tarihleri arasında ajandanızda olduğu
kadar yüreğinizde de tiyatroya yer açın deriz.

Konser
Melodik, klasik, minimalist ve
"kuzeyli" öğeler kullanarak 1994
yılından beri kendine has müziğiyle
tüm dünyada büyük bir hayran
kitlesi yaratan İzlanda'lı post-rock
grubu Sigur Ros 2013 yılında Gezi
Olayları nedeniyle ertelenen
konserinden tam 3 yıl sonra
Türkiye'deki hayran kitlesinin ilk kez karşısına çıkacak. Kasvetli tarzına
rağmen adeta bağımlılık yapan Sigur Ros'un 11 Haziran tarihinde Zorlu
Performans Sanatları Merkezi'nde vereceği konseri kaçırmayın deriz.

23 Nisan yalnızca çocuklara değil ruhunda
özgürlük olan herkese kutlu olsun!

Yaz postamıza kadar hoş kalın...
https://www.facebook.com/yontemresearch
http://www.twitter.com/yontem88
http://www.linkedin.com/company/yontem-research

Yöntem Araştırma

5. Gazeteciler Sitesi No:30 34335 Levent - İstanbul
Tel/Faks: +90 212 278 12 19 / +90 212 269 87 07
E-posta: info@yontemresearch.com
URL: www.yontemresearch.com
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