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Türkiye’nin toplumsal yapısı daimi ve hızlı bir değişim 
sürecindedir. Bu değişim sürecinin anlaşılması ve açıklanması 
için kapsamlı ve sürekliliği olan araştırmalara ve  yeni 
perspektiflere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de toplumsal 
değişim, tabakalaşma ve hareketlilik alanlarında çalışmalar 
yapan Toplumsal Yapı Araştırma Programı’nın (TYAP) temel 
amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve 
nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için alandaki kuram ve 
perspektifler değerlendirilerek bilgi birikiminin ortaya 
konulması, değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve 
kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel 
sağlanmasıdır. Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz 
Okulu Programı ise bu çabanın bir parçası olarak Türkiye’de 
toplumsal yapı ve değişim, tabakalaşma alanlarında lisansüstü 
çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek hem 
araştırmacıların hem de alanda yapılacak çalışmaların niteliğinin 
arttırılmasını hedeflemektedir. Böylece Türkiye toplumsal 
yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin 
çözümlenmesine ve tartışılmasına katkı sağlayacak 
araştırmacıların ve çalışmaların çıkması sağlanacaktır.  

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı 
program beş gün boyunca seminer ve atölye dersleri ile gerçekleşecektir. Programda Doç. Dr. Lütfi Sunar 
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Doç. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Alev Erkilet 
(İstinye Üniversitesi), Doç. Dr. Özgür Arun (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin Kaya (İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi), Dr. Uğraş Ulaş Tol (Ya-Da) eğitimci olarak bulunuyor.  

Program kapsamında toplumsal yapı, değişim ve tabakalaşma ile ilgili ortaya konan temel teorik 
yaklaşımlar ve ampirik çalışmaların değerlendirilmesi ve Türkiye toplumsal yapısının, bileşenlerinin, 
hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesi planlanmaktadır. Toplumsal yapı çalışmalarının teorik 
ve güncel durumunun yansıra veri kaynaklarının ve araştırma yöntemlerinin etkili ve sistematik kullanımı 
ve görselleştirilmesi hususlarında dersler bulunmaktadır. Uygulama atölyeleri ile nitel ve nicel analiz 
yöntemlerinin seçimi ve tasarımı, farklı veri kaynaklarının kullanım alanları ve verilerin farklı tekniklerle 
görselleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencileri toplumsal yapı araştırmaları hususunda bilgilerini 
geliştirmek ve birikimlerini derinleştirmek üzere yaz okuluna davet ediyoruz. Yaz Okulu için herhangi bir 
ücret alınmayacaktır ancak katılımcılar kendi seyahat, konaklama ve yiyecek içecek hizmetlerini finanse 
etmek zorundadır.  

Başvuru Koşulları: 
• Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak 
• Toplumsal yapı araştırmalarının sahasına giren bir alanda (toplumsal değişim, tabakalaşma, 
meslekler, sosyal hareketlilik, sosyal hareketler, demografi gibi) çalışma yapıyor olmak 

Katılım başvuruları 20 Temmuz 2019 tarihine kadar tyap.net/lyo adresinden online olarak 
gerçekleştirilebilir. 


