Sonunda yaz da geldi. Şu anda Yöntem’in
bahçesinde kuş sesleri ruhumuzu besliyor.
Hatta yandaki gibi bir yeşil papağan
geçenlerde bahçemize konuk geldi.
Papağanlar yalnız da değil, bahçemiz şu
anda aynı zamanda dört kirpi ve iki kedi
yavrusunu da ağırlıyor .

"Zor Seçim"
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en kritik ve uzun yıllar konuşulacak
seçimlerinden birini geride bıraktı. Araştırma sektörü ne yazık ki seçim
dönemlerinde yapılan gerek örnekleme yaklaşımı gerekse de paylaşım şekli
açısından yanlış bazı kamuoyu araştırmalarının manipülatif niteliğinden
olumsuz etkileniyor. Yöntem Bahar Postası’nda da özellikle vurguladığımız
gibi kamuoyu araştırmalarının örneklemesine ve analizine özellikle dikkat
etmek ve bu iki aşamada da siyasi eğilimlerin karmaşıklığını göz ardı
etmemek kritik önemdedir.
Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) yapmış olduğu Seçim
Araştırmaları İncelemesi geçtiğimiz yıl sonuçlanmıştı. TÜAD Eski
Başkanlarından şirketimizin kurucusu Bülent Gündoğmuş, akademisyen
araştırmacı Doç. Dr. Güntaç Özler ve Handan Bilgiç’ten oluşan İnceleme
Kurulu’nun inceleme sonuçlarına ilişkin basın bültenini incelemenizi
öneririz:
http://tuad.org.tr/dosyalar/Tuad_Basin_Bulteni_Secim_Arastirmalari_Incelemesi_S
onuclandi.pdf
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Türkiye’de Kültür Nereye Gidiyor?
Bu postada Türkiye’nin sanat ve kültür alanlarında nereye gittiğini ikincil
veriler üzerinden yaptığımız analizlerle inceledik ve çarpıcı sonuçlara vardık.
Kendine has bir izleyici kitlesi olan sanat dallarından biri olarak tiyatroya
olan ilgi son sezonda ne yazık ki azalmış görünüyor. 2013-2014
sezonunda 67 tiyatro salonu kapanırken, bir önceki sezona göre seyirci
sayısında da uzun yıllar sonra %3’e yakın bir düşüş yaşandı.
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Opera ve Bale’nin ise
tiyatroya göre daha
belirsiz, dalgalanmalarla
dolu bir alan olması dikkat
çekiyor. Son dönem
verilerine bakıldığında ise
izleyici sayısı artmasına
rağmen koltuk sayısı
düşmüş görünüyor. Dileriz
ki artan talep arzda da
karşılığını bulsun...

Koltuk Sayısı
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Yıllardır 2 milyon ile 2.5 milyon arasında dalgalanan gazete tirajı sayısının
ilk kez 2013 itibarı ile gazetelerin internet sitelerini ziyaret eden ziyaretçi
sayısının gerisinde kalmış olması oldukça dikkat çekici bir değişim.
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Yayınlanan kitap ve e-kitap sayısının son 5 yıl içinde artış trendi içinde
olması ve bu dönemde %60’ın üzerinde artış göstermesi ise kuşkusuz
sevindirici bir gösterge.
Yayınlanan kitapların yaklaşık dörtte biri eğitim ile ilgili iken %23’ü kültür,
%19’u ise kurgu edebiyat içerikli...

Kitap ve e-kitap sayısı
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Gelelim yaz ayları için önerilerimize:

Müzik...
Bu
postadaki
müzik
önerimiz
Savina
Yannatou’nun 2015’te yayınlanan "Songs of
Thessaloniki" albümü. Müziğini belirli bir
kategoriye
sığdırmak
oldukça
zor
olan
Yannatou’nun bu albümünde de Akdeniz
esintileri, Yunan ezgileri, Bizans tınıları, Balkan
havaları, Ege kokuları, kısacası ne ararsanız var.

ECM, 2015

Kitap: Düşüncenin Coğrafyası
Bu ay bir de kitap önerimiz var. Richard E. Nisbett’in "Düşüncenin
Coğrafyası" adlı kitabı aslında yeni değil. Ancak, toplumlar arası kültürel
farklılıklara ilişkin tartışmaların olanca hızıyla devam ettiği bir dünyada
yaşadığımızdan güncelliğini hiç yitirmeyen bir kitap ve hatta bizce
toplumları anlayabilmek için bilimsel bir kılavuz.
Doğu toplumlarının bütüncül ve ilişkileri temel alan
algısına karşılık Batı toplumlarının segmente edici ve
ilişkiler yerine ait olunan kategorileri temel alan
algısı hayatı algılayışta ve dolayısıyla buna bağlı
olarak siyaset, günlük yaşam, zaman algısı, toplum
yapısı gibi pek çok alanda kendini gösteriyor.

Varlık Yayınları, 2006

Bu kitapta da değinilen ve farklı kültürlerde yapılan
bilimsel çalışmalarda kullanılmış olan bir soruyu
şimdi sizlere de soralım: Tavuk, ot ve inek; bu
üçünden hangi ikisini eşleştirirsiniz?

a) Tavuk, inek
b) Tavuk, ot
c) Ot, inek
Sorunun doğru yanıtı yok, yanıt kültürden kültüre farklılık gösteriyor.
Yanıtlarını ve iletişim bilgilerini https://tr.research.net/r/kultur_analizi linkine giren
herkese, yapacağımız kültür analizini ve Dünya Bankası İşletme
Araştırmaları Türkiye Ülke Profili 2013 raporunu göndereceğiz. Bir sonraki
postamıza kadar hoş kalın...

Yöntem Araştırma
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