3. Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi
“EŞİTSİZLİKLER”
2-3 Mart 2020, İstanbul
Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak
düzenlenen atölye çalışmasının üçüncüsü bu yıl 2-3 Mart 2020
tarihinde
“Eşitsizlikler”
konusu
çerçevesinde
gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile
ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.
Sosyolojinin temel çalışma başlıklarından olan toplumsal
eşitsizlik pek çok sosyal olgu ve mesele ile yakından ilişkilidir.
Günümüzde eşitsizlik ile toplumsal sorunlar arasındaki ilişkiyi
ortaya koyan önemli tartışmalar ve çok sayıda araştırma
yapılmaktadır. Özellikle eşitsizliği toplumsal sınıfların biçimi ve
konumunu etkileyerek sosyal yapı üzerinde önemli farklılaşmalar
oluşturduğu ciddi bir biçimde tartışılmaktadır. Ancak Türkiye’de
hem gelir eşitsizliğini yapısı hem de gelir eşitsizliğinin sosyal yapı
ve sınıflar üzerindeki etkisi henüz yeterince ele alınmış değildir.
Bu atölyede toplumsal eşitsizlik konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu
kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:
§
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§
§
§
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Dünyada gelir ve servet eşitsizliği
Türkiye’de sosyal eşitsizlikler
Eşitsizlik çalışmalarında teori ve yöntem
Eşitsizlik çalışmalarında eğilimler
Küreselleşme ve eşitsizlik
Eğitimde eşitsizlikler
Sağlıkta eşitsizlikleri
Eşitsizliği hesaplama yolları
Eşitsizliğin tezahürleri

§
§
§
§
§
§
§
§

Sınıf kaybı ve eşitsizlikler
Prekaryalaşma ve eşitsizlikler
Emek örgütlenme ve eşitsizlikler
Değişen iktisadi yapılar ve toplumsal yapıya
yansımaları
Kır-kent eşitsizlikleri
Yoksulluk ve eşitsizlik
Mekansal farklılaşma ve eşitsizlik
Kentte eşitsizlik

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 Eylül 2020’de ESCI’de taranan İnsan & Toplum’da (insanvetoplum.org) bir özel sayı
olarak yayımlanması planlanmaktadır.
Atölyeye başvurunun 30 Kasım 2019 tarihine kadar tyap.net/atolye3 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/atolye3 adresini ziyaret edebilir, sorularınıza hızlıca cevap alabilmek için
atolye@tyap.net adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.
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