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Sosyal bilimlerin en temel problemlerinden biri olan top-
lumsal değişim kavramının bir çok tanımı olmakla beraber; 
toplumda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve demografik 
değişimleri açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Toplumsal deği-
şim kavramının bu kadar boyutu barındırması meseleyi, farklı 
disiplinler tarafından tanımlanması ve tartışılması gereken bir 
mesele haline getirmiştir. Türkiye’de son yıllarda çokça tartı-
şıldığı görülen değişim kavramının hangi kavramsal araçlar, 
kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak ele alındığını 
tespit etmek ve örneklendirerek açıklamak gerekmektedir. 
Bugüne kadar oluşturulan sosyal değişim teorileri (klasik, 
çağdaş ve postmodern değişme teorileri), Batı toplumlarında-
ki değişim gerçeğini merkeze almıştır. Bu bakış açısı ile Batı 
toplumları, diğer toplumların (Doğu toplumlarının) ulaşması 
gereken ideal toplum haline gelmiştir. Halbuki her toplumun 
tarihsel gelişimi ve değişim süreçleri göz önünde tutularak; 
o toplumun yapısını ve değişim gerçeğini kavrayacak sosyal 
değişim teorileri inşa edilmelidir.

Toplumsal Değişim Enstitüsü, toplumsal değişim kavramı 
ile ilişkili tüm literatürü tarayıp, bu kavramın kapsamlı ele alı-
nışını ortaya koyarak, kendimize dair bir söz üretmeyi amaç-
lamaktadır. Bunu yaparken, toplumsal değişimi etkileyen aile, 
din, eğitim, siyaset, göç ve kent gibi konulardan beslenmek-
tedir.

İnsan ve Medeniyet Hareketi, geçmişinden aldığı birikim 
ve tecrübe ile, geleceğin dünyasını inşa etmek için nitelik-
li çalışmalara imza atmayı kendine hedef edinmektedir. Bu 
doğrultuda toplumun değişim sürecini tanımayı ve anlamayı 
amaçlayarak 2016 yılında Yönetim Kurulu Kararı ile Toplumsal 
Değişim Enstitüsü’nü kurmuştur. 

Toplumsal Değişim Enstitüsü
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Toplumsal Değişim Enstitüsü Atölyeleri

• Toplumsal Değişim: Siyaset – Doç. Dr. Alev Erkilet

• Toplumsal Değişim: Aile – Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

• Toplumsal Değişim: Din – Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Nişancı

• Toplumsal Değişim: Göç – Doç. Dr. Ahmet Koyuncu

• Toplumsal Değişim: Eğitim – Yrd. Doç. Dr. Muhammet Öztabak

• Toplumsal Değişim: Kent – Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk

Toplumsal değişimi birçok farklı boyutuyla incelemeyi 
amaçlayan enstitümüzde aile, din, eğitim, göç, kentleşme ve 
siyaset olmak üzere toplam altı atölye başlığı bulunmakta-
dır. Atölyelerimize her yılın Eylül ayında ön kayıt alınmakta ve 
mülakatlar sonucunda öğrenciler belirlenmektedir. Atölyele-
re katılmak isteyen öğrencilerde, yüksek lisans veya doktora 
yapma şartı aranmakta, kabul edilen öğrencilere burs desteği 
sağlanmaktadır.

Atölyelerimizdeki dersler Ekim ayında başlayıp Mayıs ayı-
nın ortasına kadar sürmektedir. Mayıs ayında, atölyelere de-
vam eden öğrencilerin aktif katılım gösterdiği Öğrenci Sem-
pozyumu yapılmaktadır. Öğrenciler, kendi atölye başlıklarına 
uygun bir konu seçip, bunu tebliğ haline getirerek sempoz-
yumda sunmaktadırlar.

2017-2018 eğitim yılında yapılacak atölye başlıkları ve ho-
caları aşağıdaki gibidir; 
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Doç. Dr. Alev Erkilet, 1962 Ankara doğumludur. İlk, orta ve 
lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1983’te Ha-
cettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans 
(1985) ve doktorasını (1996) araştırma görevlisi olarak çalıştığı 
aynı bölümde tamamladı. Bu dönemde DPT’nin Özel İhtisas 
Komisyonlarında ve Aile Araştırma Kurumu için yapılan “Met-
ropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama 
Tarzları” başlıklı araştırmada görev aldı. Bölümlerinden birine 
yazdığı araştırma raporu 1997 yılında yayımlandı. 1997-2000 
yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 
yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel 
Tasarım Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını yürüttü. Aynı yıl 
ASAGEM için yapılan “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın 
Aile Algısı” araştırmasında görev aldı. Bu araştırmanın raporu 
2008 yılında yayımlandı. Şubat 2012-Eylül 2013 tarihleri ara-
sında Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı 
doçent ve doçent olarak görev yapan Erkilet, Eylül 2013’den 
sonra sırasıyla Sakarya Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Med-
ya Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde ve İstan-
bul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev 
yapmıştır. Halen İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ça-
lışmaktadır.

Toplumsal Değişim: Siyaset

Araştırma Alanları: 

Sosyal değişme ve modernleşme, siyaset sosyolojisi ve toplumsal hareketler, kent 
sosyolojisi 
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Türkiye’de batı merkezli bir değişim süreci olarak siyasal mo-
dernleşmenin köklerini, seyrini ve sonuçlarını analiz edebilmek, 
geçmişi olduğu kadar bugünü anlamak bakımından da önemli ve 
gereklidir. 

Türkiye’de sosyal değişim ve siyaset atölyesi, lisansüstü dü-
zeylerde bu alanla ilgili çalışmalar yapmak isteyen genç araştır-
macıları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu üst başlık altında ele alınacak konular arasında şunlar sa-
yılabilir:

• Değişme, modernleşme, kendiliğinden değişme, toplumsal 
hareketler eliyle meydana gelen değişimler ve toplumsal mühen-
dislik uygulamaları (temel kavram ve kuramlar);

• 19. yüzyıldan günümüze Batı’da ve Türkiye’de siyasal düşün-
ce akımları/toplumsal hareketler: İdeolojiler, kimlikler, ulus dev-
letin inşası çabaları ve direnişler;

• Güçler ayrılığı, siyasal katılım;
• Dördüncü kuvvet olarak medya;
• Temel insan hakları ve özgürlükler açısından Türkiye’de si-

yasal değişim;
• Siyasal modernleşmenin göstereni olarak kent mekânı: Ulus 

devletin kentteki yansımaları, mimariyi siyaset üzerinden oku-
mak, İstanbul’a karşı Ankara sembolizmi ya da Ankara’ya karşı 
İstanbul sembolizmi;

• Siyasal değişim bağlamında İslamcılık, sağcılık, muhafa-
zakârlaşma.

Toplumsal Değişim: Siyaset
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Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan İstanbul Şehir Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılında University of 
Western Ontario’da Sosyoloji doktorasını tamamlamış, yine 
aynı üniversitede 2010-2012 yılları arasında öğretim görev-
lisi olarak dersler vermiştir. Temel ilgi alanları demografi, 
aile, iktisadi sosyolojisi ve sosyal politikalardır. Çalışmalarının 
merkezini iş piyasası, nüfus yapısı, sosyal politikaların toplu-
mun refahı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Dr. Aysan’ın 
araştırmaları Avrupa Birliği, IDRC, ve TÜBİTAK tarafından des-
teklenmiş olup çalışmalarından bazıları Routledge, Springer, 
Population & Development Review, Canadian Journal of Soci-
ology ve Emerging Markets & Finance gibi dergi ve yayınevle-
rinde yayımlanmıştır.

Toplumsal Değişim: Aile
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Bu araştırma başlığında toplumsal değişimin yegane un-
surlarından biri olan aile yapısının değişimi incelenecektir. 
Özellikle son yıllardaki sosyo-ekonomik ve demografik deği-
şimleri tetikleyip aynı zamanda bu değişimlerden etkilenen 
temel dinamik, aile yapısının hızlı dönüşümüdür. Bu bağlam-
da, iş gücü yapısındaki gelişmeler, doğurganlıktaki hızlı düşüş, 
yaşlanma, kırdan kente göç gibi farklı gelişmeler, toplumu 
etkilerken aynı zamanda aile yapısını da derinden dönüştür-
mektedir. Bu geniş çerçevede geçmişten günümüze aile yapı-
sındaki değişimler Türkiye’ye odaklanılarak farklı sosyal teo-
riler ışığında incelenecektir. Araştırma sürecinde değişen aile 
tipleri, evlilik müessesi, nesiller arası ilişkiler, kadının istihda-
ma katılımı, doğurganlık, iş-aile dengesi, gençlik gibi farklı ko-
nular tartışılarak; bu konulardan öne çıkanları üzerine ampirik 
çalışmalar yapılacaktır. Ailedeki değişim, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kurumların 
ilgili veri setleri kullanılarak, araştırma sonucunda politika ya-
pımı için öneriler getirilecektir.

Toplumsal Değişim: Aile
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Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Nişancı, İstanbul Şehir Üniversitesi’n-
de öğretim üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümün-
den lisans, Hartford Seminary’den ise yüksek lisans derecesini 
aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Hartford Institute Religion 
Research’da (Hartford Din Araştırmaları Enstitüsü) araştırma 
projelerinde çalıştı. Doktora eğitimini de Loyola University 
Chicago Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2009-2014 yılları 
arasında Loyola University Chicago’da Din Sosyolojisi, Sosyo-
lojiye Giriş, Küresel Eşitsizlikler, Sosyal Hareketler ve Sosyal 
Problemler dersleri verdi. Aynı okulda 2011 ve 2013 yılları ara-
sında İstatistik Danışmanı olarak çalıştı. Din Sosyolojisi, Nicel 
Araştırma Metodları, Sivil Katılım, Göçmenlik ve Küreselleşme 
başlıca ilgilendiği konular arasındadır.

Toplumsal Değişim: Din
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Bu çalışma grubunun amacı; günümüz toplumunda birey-
sel ve toplumsal seviyede dindarlığın değişim ve dönüşümü-
nü sosyal bilimlerin teorik ve metodolojik yaklaşımlarını alan 
araştırmalarında uygulayarak anlamaya çalışmaktır. Bu çaba-
nın birinci adımı şehirlileşme, endüstrileşme, modernleşme 
ve küreselleşme gibi köklü toplumsal değişim süreçlerinin di-
nin toplumdaki yeri ve etki alanlarını bireysel ve toplumsal se-
viyelerdeki dindarlığı nasıl etkilediğini inceleyen akademik tar-
tışmaları eleştirel olarak gözden geçirmek olacak. Günümüz 
dünyasında dinin algılanma ve yaşanmasında gözlemlenen 
değişim ve dönüşümleri; ortaya çıkan yeni dindarlık tipolojile-
rini ve yeni dini grupları ele alan sosyolojik yaklaşımlar da yine 
bu çerçeve içerisinde ele alınacak. Daha sonra çalışma grubu 
üyelerinin her biri dinin ve dindarlığın farklı yönlerini sosyal 
değişim bağlamında anlayabilmek için kendi alan araştırma-
larını yürütmeye başlayacaklar. Çalışma grubu katılımcılarının 
araştırma alanlarındaki çeşitlilik ile de dindarlık algı, tutum 
ve pratiklerinin nesiller/kuşaklar, sosyal gruplar ve toplumsal 
sınıflar arasındaki farklılıkların anlaşılmaya çalışılması hedef-
lenmektedir. 

Toplumsal Değişim: Din
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Doç. Dr. Ahmet Koyuncu, 1977 yılında Konya’da doğdu. 
2001 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sos-
yoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2010 yılları arasın-
da Konya Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Sosyal Araştırmalar Merkezi 
Müdürlüğü ve son olarak Kültür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanlığı’nda organizasyonlar müdürü olarak görev yaptı. 2005 
yılında “Konya’da Komşuluk İlişkileri” başlıklı tezle yüksek li-
sansını, 2011’de “1980’den sonra Kente Göç Edenlerin Tu-
tunma Yolları” isimli tezle doktorasını tamamladı. 2010-2012 
yılları arasında Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2012 
yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen mevcut görevini 
sürdürmekte olan Koyuncu, evli ve iki çocuk babasıdır. Kent ve 
göç sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmaktadır. 

Toplumsal Değişim: Göç
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Bir neden sonuç ilişkisi bağlamında bakıldığında kentleş-
me ve göç, toplumumuzun son 60 yıllık dönüşümünü ekono-
mik, siyasal ve toplumsal açıdan en iyi açıklayabilecek bir sü-
reci ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle Cumhuriyet tarihimiz 
içinde her iki olgunun toplumsal, ekonomik, kültürel ve de-
mografik açılardan anlamı bugüne değin yazılan ve söylenen-
lerle karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Nitekim kentleşme 
ve göçe ilişkin problemler sadece bilimsel çalışmalarla sınırlı 
kalmamış hem edebiyatımızda hem de beyaz perdedeki yerini 
almıştır. 

Kısacası kentleşme ve göç olgusu ve bu olguya ilişkin pek 
çok başka toplumsal, ekonomik ve kültürel süreç, sosyal bi-
limciler için önemli bir araştırma nesnesi olsa da bugüne dek 
yapılan çalışmaların daha ziyade metropollerle sınırlı olduğu 
da görülmektedir. Bu anlamda yapılacak çalışma; ülkemizde-
ki toplumsal, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik dönüşümün 
çözümlenmesinde merkezi bir rol üstlenen kentleşme ve göç 
olgusunun, Türkiye genelinde incelemeye tabi tutmayı amaç-
lamaktadır.

Toplumsal Değişim: Göç
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Yrd. Doç. Dr. Muhammet Öztabak,  İstanbul’da doğdu. 
Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1998 yılın-
da mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını 
tamamladı. Özel ve devlet okullarında psikolojik danışman 
olarak görev yaptı. Farklı eğitim konularında okullarda, Sivil 
Toplum Kuruluşlarında öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticile-
re yönelik eğitimler vermeye devam etmektedir. Çeşitli eğitim 
projelerinde yürütücülük ve danışmanlık yapmıştır. Okul psi-
kolojik danışmanlarına yönelik çıkartılan PDR 3.0 dergisinin 
akademik yayın danışmanlığını sürdürmektedir. BaşarıYorum 
adlı bir kitabı bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmak-
tadır. 

Toplumsal Değişim: Eğitim
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Toplumdaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal değişim-
ler aynı zamanda eğitimi, eğitimdeki değişimler de toplumu 
etkileyen bir döngü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki 
teknolojik gelişmeler, ortaya çıkan yeni meslekler, işgücünde-
ki değişimler, ekonomik parametreler, kalkınma, göç vb. geliş-
meler geleneksel eğitim anlayışını sorgulanır hale getirmiştir. 
Geniş bir yelpazede ele alınabilecek eğitim sorunları ve deği-
şim, farklı açılardan incelenmeye çalışılacaktır.

Eğitimdeki paradigma değişiklikleri ve eğitim felsefeleri, 
okul-devlet ve birey-devlet ilişkileri, teknolojinin eğitim dünya-
sına yansımaları, eğitim tarihi, psikoloji ve beyin araştırmaları, 
çocuğa bakışın değişimi, gelişim teorileri, farklı eğitim kade-
melerindeki kurumlar, öğretmen-öğrenci-veli beklentileri, eği-
tim dünyasındaki önemli isimler, eğitim klasikleri gibi başlıklar 
üzerinde teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca 
kamuoyunda gündeme gelen PİSA, TED, ERG raporları ve çe-
şitli güncel konular irdelenmeye çalışılacaktır.

Toplumsal Değişim: Eğitim
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Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, lisans eğitimini 2004’te İs-
tanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yüksek lisansını İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 
“Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat 
Örnekleri” adlı tez çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine 
aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” baş-
lıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. Hâlen İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 
öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk’ün ilgi alanları arasında 
kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, kentsel dönüşüm, ko-
nut, yoksulluk, medya ve iş yer almaktadır. 

Toplumsal Değişim: Kent
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Bu araştırma başlığında toplumsal değişimin kent ilişkisine 
odaklanılacaktır. Son dönemde kentsel dönüşüm, yenileme, 
toplu konut, kapalı siteler vb. kavramlarla birlikte daha çok 
gündeme gelen kent, toplumsal değişimin önemli konuların-
dan birini oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun yarısından faz-
lasının kentlerde yaşadığı dikkate alınırsa geleceğin bir kent 
çağı olarak nitelendirilmesi mümkün gözüküyor. Bununla bir-
likte kentler modernleşmeyle beraber toplumsal değişimin 
görüldüğü, gözlemlendiği ve deneyimlendiği alanlar olarak 
önemlidir. Bugün sıkça tartışılan toplumsal değişim konula-
rının kentte hayat bulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda hem 
geçmişten günümüze hem de bugünün kentlerinde yaşanan 
dönüşümlerin toplumsal değişim ile ilişkisi giderek önem ka-
zanmaktadır. Bu çalışma grubunda söz konusu perspektiften 
hareketle çeşitli toplumsal grupların kentte yaşanan dönü-
şümlerle birlikte ne türden değişimler yaşadığı ele alınmaya 
çalışılacaktır. Özellikle konutların dönüşümü ile birlikte yaşa-
nan toplumsal değişimlerin değerlendirilmesi planlanmakta-
dır. Kentteki değişim, nicel ve nitel araştırma yöntemleri kulla-
nılarak analiz edilecektir.

Toplumsal Değişim: Kent
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Toplumsal Değişim Enstitüsü, toplumsal değişim kavramı-
nın kapsamlı bir şekilde ele alınmasına katkı sağlamak amacıy-
la 25, 26, 27 Mart 2016 tarihlerinde 30 değerli akademisyenin 
tebliğ sunduğu I. Toplumsal Değişim Sempozyumu’nu gerçek-
leştirmiştir. Üç gün süren sempozyumda Türkiye’de toplum-
sal değişim hakkında çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarını, STK’ları ve ilgili özel sektör çalışanlarını bir araya 
getirerek, toplumsal değişim kavramının ekonomik, dini, sos-
yo-kültürel, aile ve demografik boyutlarını ele almıştır. 

Toplumsal Değişim Enstitüsü
I. Toplumsal Değişim Sempozyumu, 2016
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Sempozyumdaki bildiriler ışığında aşağıdaki konuların top-
lumun ve bilim dünyasının dikkatine sunulmasına karar veril-
miştir.

1. Türkiye’de çok hızlı ve çarpıcı bir toplumsal değişim ya-
şanmaktadır. Bu değişimin toplumsal yapıda oluşturduğu et-
kiler titiz bir biçimde ele alınmalıdır.

2. Toplumu, değerlerine aykırı yönde değiştirici dış etken-
lerin oluşturduğu sorunlara karşı dikkatli bir yol izlenmeli, 
toplumun kendi değer ve medeniyeti ekseninde yeniden yapı- 
lanmasının önü açılmalıdır.

3. Yeni mesken ve kent mimarisi insan ilişkileri ve aile yapı-
sını olumsuz yönde etkilemektedir. Geliştirilecek politikalarda 
bunun dikkate alınması tavsiye edilmektedir.

4. Aile yapısını güçlendirici politika ve uygulamalar toplum-
da olumlu yönde bir değişimin ortaya çıkmasını sağlayacağın-
dan aile merkezli sosyal politikalar güçlendirilmelidir.

5. Toplumdaki zayıfları korumak toplumsal kaynaşma açı-
sından önemlidir. Bu minvalde zayıfları ve güçsüzleri koruma-
ya yönelik düzenlemeler geliştirilmelidir.

6. Demografik değişim dikkatle izlenmeli ve yaşlılar başta 
olmak üzere toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik kapsa-
yıcı politikalar geliştirilmelidir.

7. Göç olgusu Türkiye için artık kaçınılmaz bir sosyal re-
aliteye dönüşmüştür. Bu sebeple göçmenleri ve mültecileri 
daha fazla kapsayıcı sosyal politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Göç edenler ile yerleşiklerin karşılıklı uyumunu artırmak üzere 
topluma olumlu mesajlar verilerek yönlendirmelerde bulunul-
malıdır.

Sempozyum Sonuç Bildirgesi 
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8. Dinin toplumdaki kaynaştırıcı gücü öne çıkarılmalı, ayrış- 
tırıcı söylemlerden uzak durulmalıdır.

9. Kadınların toplumsal yapıdaki yerini ve konumunu güç-
lendirici politikalar geliştirilmelidir.

10. Sosyal medya toplum yapısına sarsıcı bir etki oluş-
turmaktadır. Bu etkilerin dikkatle izlenip toplum üzerindeki 
olumsuz sonuçları bertaraf edilmelidir.

11. Sanatın toplumsal yapı üzerindeki dönüştürücü etkisi 
dikkate alınarak değer, gelenek ve kültürümüze uygun olan 
sanat çalışmaları teşvik edilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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I. Öğrenci Sempozyumu, 2016-2017 öğretim döneminde 
atölyelere devam eden öğrenciler tarafından 13-14 Mayıs 
2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sunulan tebliğlerde öğ-
renciler, toplumsal değişim kavramını aile, din, eğitim, göç, 
kentleşme ve siyaset bağlamında ele almışlardır. Atölyelere 
devam eden öğrencilerin yanı sıra, yüksek lisans veya doktora 
yapan fakat atölyelere kayıtlı olmayan öğrenciler de katılım ta-
lebinde bulunmuş ve sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Sunu-
lan tebliğler, ‘I. Öğrenci Sempozyumu Tebliğ Kitabı’ başlığında 
basılacaktır. 

Toplumsal Değişim Enstitüsü
I. Öğrenci Sempozyumu, 2017 
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1. Aile İçi İlişkilerde Değişim

2. Kadın -Evlilik –Boşanma

3. Siyaset – Kültür – Kimlik İlişkisi

4. Siyaset ve Değişim

5. İç Göç ve Değişim

6. Dış Göç ve Değişim

7. Değişen Dindarlık Algısı

8. Din ve Sosyal Hayat

Öğrenci Sempozyumu 
Oturum Başlıkları:



Toplumsal Değişim Sempozyumu’nda sunulan bildiriler, 
kitap haline getirilmiştir. Sempozyum kitabına 

www.tde.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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