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5. Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi 

“Türkiye’nin Demografisi” 
7-8 Mart 2022, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Demografi, toplumsal değişimin kavranabilmesi 

için temel olan sosyal unsurlardan birisidir. Son 

yıllarda doğurganlıktan yaşlılığa, eğitimden 

çalışma hayatına kadar birçok farklı başlıkta 

tartışılmaktadır. Ancak günümüzü olduğu kadar 

nüfusun geleceğinde de kritik öneme sahip olan 

demografi konusunda akademik birikimden 

beslenen veri temelli çalışmaların az oluşu 

dikkat çekicidir. Türkiye’nin toplumsal değişimini 

etkileyen temel dinamiklerden biri olan 

demografik dönüşüm disiplinlerarası yaklaşımla 

ele alınmalı, etkileri değerlendirilmelidir.  

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye 

çalışmasının beşincisi 7-8 Mart 2022 tarihlerinde “Türkiye’nin Demografisi” 

konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konu farklı yönleri ile ele 

alınacaktır. 

Bu atölyede demografi konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. 

Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir: 

• Demografik dönüşüm 

• Demografik değişimi 
yorumlamada yeni yöntemler  

• Yaşam döngüsü ve demografik 
dönüşüm 

• Yaşam beklentisi ve emeklilik 



• Doğurganlık 

• Nüfus politikaları ve 
sürdürülebilirlik 

• Demografik değişim ve eğitim 

• Kentleşme ve demografi 

• Evlilik, aile ve hane yapısındaki 
yeni eğilimler  

• Nüfusun yaşlanması 

• Değişen nüfus yapısı ve çalışma 
hayatı 

• Demografik dönüşüm ve 
kalkınma 

• Nüfus hareketleri ve iç göç

 

Atölyede ele alınabilecek konular sadece bunlarla sınırlı değildir; ilişkili başka 

konular da teklif edilebilir. 8-10 tebliğin detaylı bir biçimde tartışılmasının 

hedeflendiği atölyede program buna göre oluşturulacaktır. Atölye bildirilerinin özel 

bir dergi sayısı veya edisyon kitap olarak yayına dönüştürülmesi 

hedeflenmektedir.  

Atölyeye başvurunun 30 Kasım 2021 tarihine kadar tyap.net/atolye5 adresinde yer 

alan form üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuruda sunulması planlanan 

çalışmanın amaç, kapsam, hedef, yöntem ve çıktılarını anlatan 400-500 kelimelik 

bir geniş özetin gönderilmesi beklenmektedir.  Atölye hakkında detaylı bilgi almak 

için tyap.net/atolye5 adresini ziyaret edebilir, sorularınıza hızlıca cevap alabilmek 

için bilgi@tyap.net adresine elektronik posta gönderebilirsiniz. 

 

Önemli Tarihler 

Özet Gönderimi Son Tarih  30 Kasım 2021 

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15 Aralık 2021 

Tam Metinlerin Gönderimi  31 Ocak 2022 

Programın İlanı   15 Şubat 2022 

Atölye Tarihi    7-8 Mart 2022 

 

Bilgi & İletişim 

Web: tyap.net/atolye5 

E-posta: bilgi@tyap.net   


