
Sosyoloji Derneği kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ve kongrelerin birikimini 

sunmak için yayınlar yapmaktadır. Bu yayınları Sosyoloji Derneği’nin Beşevler’deki 

merkezinden temin edilebilir ya da sosyolojidernegi@gmail.com adresinden talep ederek 

tarafınıza kargolanmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Sosyoloji Derneği, Ankara, 2000. 

Sosyoloji Derneği kuruluşunun 20. Yılını kutlarken 

gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri içeren bir kitapçık 

yayınlamıştır. Kitapcık; derneğin kurumsal ve 

sayısal bilgilerini, güncel tüzüğünü, yönetim kurulu 

bilgilerini, üyelik şartlarını, kongre, araştırma, 

toplantı ve yayın gibi akademik faaliyetlerini 

içererek derneğin 20 yıllık bilançosunu ortaya 

koymuştur.  

 

  



 

 

Toplum ve Çevre, (Yayına hazırlayan: Doç. Dr. Yakın ERTÜRK), Ankara: 1993, Sos. 

Der.Yay. No:2, 136 s. 

 

Bu kitap, Türkiye Çevre Vakfı "Enviroment 

Liason Center Internationar dan sağladığı 

desteği Sosyoloji Derneği'ne kanalize etmesi 

sonucu, Sosyoloji Derneği tarafından 8 Ocak 

1993 günü Bilkent Hotel (Ankara)'de 

gerçekleştirilen "Toplum ve Çevre" konulu 

toplantıda sunulan tebliğlerin bir araya 

getirilmesi sonucu oluşturulmuştur. 

 

Günümüz toplumlarının yaşadığı problemler 

arasında çevre sorununun oldukça büyük bir yer 

tuttuğu bilinen bir gerçektir. Sosyoloji Derneği 

sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilincinden 

hareketle bu konuya eğilmiş ve konunun bilim 

insanlarınca akademik bir platformda 

tartışılmasını sağlamıştır. 

 

Toplantıda, "Toplum Bilimi ve Çevre", "21. 

Yüzyılın Eşiğinde Kent ve Çevre", "Kırsal 

Çevre Sorunları ve Köylülük", "Önce İnsan: 

Kaba Çevreci İdeolojiye Karşı Yazı", "Toplum 

ve Çevre", "Çevre Sorunlarına Sosyolojik Bir 

Bakış" ve "Çevre Kirliliği, Çevre Koruması 

Kavramlarına 3. Dünya Bilinci ile Bakış" başlıkları altında değişik tebliğler sunulmuştur. 

Sonuçta, konu ile ilgili genel bir değerlendirme üzerine yapılan tartışmaların yanısıra bir de 

panel düzenlenmiştir. 

 

  



 

                                

Dünya'da ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Ankara: 1994, Sos. Der.Yay No:3. 

 

İki cilt olarak yayınlanmıştır. Sosyoloji Derneği 

ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü'nün işbirliği ile 3-5 Kasım 

1993 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilen, 

"Dünya'da ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik 

Gelişmeler" konulu I. Ulusal Sosyoloji 

Kongresi'nde sunulmuş olan toplam 90 

bildirinin biraraya getirilmesinden oluşmuştur. 

 

Kongreye ülkemizdeki değişik üniversitelerin 

hemen hemen bütün sosyal bilimler- ekonomi, 

sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi, 

eğitim bilimleri, kamu yönetimi v.b.- 

bölümlerinden çok sayıda konuşmacı ve izleyici 

katılmıştır. Ayrıca Kongre, pek çok kamu ve 

özel sektör temsilcilerince de izlenmiştir. 

Sosyoloji Derneği'nin girişimi ve öncülüğünde, 

ülkemiz sosyal bilimcilerini böylesi bir 

akademik ortamda bir araya getirmiş olan 

Kongre, İzmir Valiliği, İzmir Belediyesi ve Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

desteklenmiştir. 

 

Kongrede şu başlıklar altında 22 değişik konuda bildiri sunulmuştur: Türkiye'de ve Dünya'da 

Sosyoloji, Sosyolojinin Kuramsal Sorunları, Sosyolojide Yöntem ve Teknik, Aile Sosyolojisi, 

Kırsal Kesimde Aile, Türkiye'de Sosyoloji Eğitimi, Sosyal Sınıf ve Tabakalar, Kırsal Kesimde 

Hareketlilik ve Kentleşme Doğrultusunda Gelişmeler, Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel 

Dayanışma, Kent ve Boş Zamanlar, Ekonomi ve Sanayi Sosyolojisi, Postmodernizm ve 

Sosyoloji, Toplum ve Modernizm, Toplumda Kadın, Kadın Din ve İdeoloji, Suç ve Çevre, Ulus 

ve Irk, Din ve Ahlak, GAP, Siyaset Sosyolojisi, Kır Sosyolojisi ve Eğitim Sosyolojisi. 

 

 

  



 

Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü, (Proje 

Yürütücüsü: Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU. 

Diğer araştırmacılar: Doç. Dr. İnan ÖZER, Doç. 

Dr. Hamza UYGUN, Dr. Meral DİNÇER 

NAZLIOĞLU)  Ankara: 1995, Sos. Der. Yay.  

No:4,102 s. 

 

Yukarıdaki ekip tarafından Dernek adına yürütülen 

proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 

fonlanmıştır.  

  

Araştırma, "Ankara'da İki Ayrı Semtte Ailelerin 

Çevre Eğitimindeki Rolü Araştırma-Eğitim 

Projesi" adı ile 1 Kasım 1994 tarihinde başlamış ve 

bir yıllık süre içinde tamamlanmıştır. Önce Mamak 

ve Çankaya ilçelerinde iki mahalle (Şafaktepe ve 

Kavaklıdere), proje amaçlarına uygun olarak 

seçilmiş ve ilgili mahallelerin muhtarları ile 

birlikte her mahalleden 50 hane olmak üzere 

toplam 100 hane belirlenmiştir. Araştırmada 

örneklem birimi olarak "aile" seçildiği için, her 

hanede; hane reisi ve eşi ile görüşülmüş ve sonuçta 

toplam 200 kişi ile çeşitli aşamalarda yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

 

Proje amaçları doğrultusunda önceden belirlenen ailelerin çevreye olan duyarlılıklarının bilgi, 

tutum ve davranış düzeyinde saptanmasını hedefleyen anket uygulamasından sonra ailenin 

eğitim gereksinimleri ortaya konmuş ve bu doğrultuda bir eğitim programı geliştirilmiştir. 

Eğitim sürecinde ise; geliştirilen afiş, poster, el ilanları ve benzeri eğitim materyalinden de 

yararlanılacak ailelere evlerinde "katılımlı eğitim" tekniği doğrultusunda çevre eğitimi 

yapılmıştır.  

 

Çalışma, 30 Eylül 1995 tarihinde Şafaktepe Toplum Merkezi'nde bir toplantı yapılarak 

sunulmuş ve bulguları tartışmaya açılmıştır. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı İsmet 

ÖZBAY, Şafaktepe Mahallesi Muhtarı Cafer TAŞKIN, Sosyoloji Derneği Başkanı Birsen 

GÖKÇE ve Çevre Bakanlığı temsilcisi ile proje kapsamına giren aileler ve diğer mahalle 

sakinlerinin katıldığı toplantı, proje yürütücülerinin sunuş ve konuşmaları ile 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, ailelerin çevre eğitimindeki rolünün çok önemli olduğunun 

bilimsel olarak kanıtlandığı belirtilmiş ve özellikle kadın ve çocuklar üzerinde durulmasına 

işaret edilmiştir.  

 

Söz konusu araştırma, 1995 yılında Sosyoloji Derneği tarafından kitap olarak yayınlanmış ve 

ülkemiz ilgili kişi ve kuruluşlarının hizmetine sunulmuştur. 

  

   



                                        

Toplum ve Göç, Ankara: 1997, DİE ve Sos. Der. Yay. No: 5 

 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün desteği ile yayınlanmış 

olan bu kitap, Sosyoloji Derneği tarafından Mersin 

Üniversitesinin ev sahipliğinde ve M.Ü. Sosyoloji 

Bölümü'nün katkılarıyla 20-22 Kasım 1996'da 

Mersin'de gerçekleştirilen Toplum ve Göç konulu II. 

Ulusal Sosyoloji Kongresi'nde sunulan 86 bildiri 

metninin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. 

 

Kongreye ülkemizdeki değişik üniversitelerin hemen 

hemen bütün sosyal bilimler- ekonomi, sosyoloji, 

psikoloji, hukuk, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, kamu 

yönetimi v.b.- bölümlerinden çok sayıda konuşmacı ve 

izleyici katılmıştır. Ayrıca Kongre, pek çok kamu ve 

özel sektör temsicilerince de izlenmiştir. Sosyoloji 

Derneği’nin girişimi ve öncülüğünde, ülkemiz sosyal 

bilimcilerini böylesi bir akademik ortamda bir araya 

getirmiş olan kongre, Mersin Valiliği, Mersin 

Belediyesi ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından desteklenmiştir. 

 

Kongrede ayrıca Adana, Mersin ve Şanlıurfa Belediye Başkanlarının katıldıkları ve Prof. Dr. 

Ruşen KELEŞ tarafından yönetilen bir panel düzenlenmiştir. Bu panelde belediye başkanları 

kendi kentlerinde yaşanan göç ve bu göçün yarattığı sorunları tartışmışlardır. 

 

Kongrede şu başlıklar altında 12 değişik konuda bildiriler sunulmuştur: Göç, Neden ve 

Sonuçları, Göç ve Kentleşme, Kültürel Kimlik, Göç ve Metodolojik Tartışmalar, Kentlileşme 

ve Kent Kimliği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Göç, Göç ve Siyaset, Göç ve Ekonomi, Göç 

ve Aile, Göç ve Eğitim, Göç ve Sağlık, Göç Tarih ve Kültür. Adı geçen kitap, tek cilt halinde 

Sosyoloji Derneği'nin 5 nolu yayını olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (Bugünkü TÜİK) 

desteği ile 1997 yılında basılmış ve ülkemiz Toplum bilimcilerinin hizmetine sunulmuştur. 

         

 

  



 

 

 

20. Ölüm Yılında Cavit Orhan Tütengil, Ankara: 1999 Sos. Der. 

Yay. No: 7,  

Kitapcık, 7 Aralık 1979’da bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden 

Tütengil’i anma amaçlı hazırlanmıştır. Kitapta anma yazılarının 

yanı sıra meslektaşları tarafından onun sosyolojik görüş 

sunulmuştur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depremin Sosyolojik Araştırması, Prof. 

Dr. Aytül KASAPOĞLU – Doç. Dr. 

Mehmet ECEVİT, Ankara: 2001, Sos. 

Der. Yay. No: 8  

 

17 Ağustos 1999 Doğu Marmara 

depremini ele alan araştırmanın temel 

amacı deprem hasarlarını azaltmak ve 

toplumu depreme hazırlamaktır. 

araştırmada depremin yaratacağı bilinen 

olumsuzluklara toplumu hazırlıklı kılmak 

hedeflenmiştir. Çalışma deprem öncesi 

hazırlıkların yapılmasında ve deprem 

sonrası hasarları en aza indirebilmek için 

toplumun nasıl hazırlanacağı konularında 

özgün ve somut veriye dayanan, tepeden 

inme yaklaşımlar yerine, tabanın 

katılımını sağlayan politika önerilerinde 

bulunan bir çalışmanın ürünüdür.  

 

  



8. Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma/Çatışma/Bütünleşme I, III. Ulusal Sosyoloji 

Kongresi Bildirileri, Ankara: 2001, Sos. Der. Yay. No: 9 ve 10. 

 

Kitap, Sosyoloji Derneği ve Anadolu Üniversitesi 

işbirliği ile gerçekleşen III. Ulusal Sosyoloji 

kongresinde yer alan bildirilerden oluşmaktadır. 

Kongre özetlerinden hareketle kongre konusuyla 

doğrudan ilgili bildirilerin seçilmesine dikkat 

edilmiştir. III. Ulusal Sosyoloji kongresinde yer alan 

bildirilerden Kültür- Kimlik, Toplumsal Yapı ve 

Değişme, Türkiye’de Sosyolojik Araştırmalar ve 

Metot Tartışmaları konularındaki bildiriler iki kitap 

olarak yayınlanmıştır. Eskişehir Belediye Başkanlığı 

tarafından destek verilmiştir. 

 

 

  



 

Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri 

FINDIKOĞLU ve Hilmi Ziya ÜLKEN, Yayına Hazırlayan: 

Nevin Güngör ERGAN, Ankara: 2002, Sos. Der. Yay. No: 11 

 

Cumhuriyet Dönemimizin ilk bilim adamlarından düşünce 

tarihimizi başlatan, Sosyal Bilim kültürünü aşılayan ve 

temellerini atan Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri 

Fındıkoğlu’nun hocalarımızın doğumlarının yüzüncü yıl 

dönümleri nedeniyle Sosyoloji Derneği tarafından planlanan ve 

Kültür Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşen anma toplantısında 

yapılan konuşma ve tartışmaları kapsayan bir yayındır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’deki 

Sosyoloji Bölümlerinin ve Sosyoloji Derneği 

Üyelerinin Adres Bilgileri, Yayına 

Hazırlayan: Gökhan Savaş, Ankara: 2005, Sos. 

Der. Yay. No: 14 

 

Sosyoloji Derneği, 2005 yılında, Sosyoloji 

Bölümlerinin ve Dernek üyelerimizin 

iletişimini arttırmak amacıyla iletişim 

bilgilerini içeren bir kitapçık hazırlamış ve 

basmıştır. 

  



 

 

Barajlar: Yeniden Yerleşim ve Sosyal Etkiler, Doç. Dr. Ali ÇAĞLAR, Ankara: 2003, Sos. 

Der. Yay. No: 12  

 

Bu kitaba konu olan iki alan araştırması da 

barajlarla ilgilidir. İlki baraj yapım öncesi 

yeniden yerleşim planına ilişkin olan 

“Yusufeli Barajı Yeniden Yerleşim Planı 

Sosyal Araştırması’na ilişkin bir 

çalışmayı; diğeri ise baraj projesi 

tamamlandıktan sonra barajın projeden bir 

şekilde etkilenmiş olan insanlara getiri ve 

götürülerini kapsamaktadır.  

 

  



 

Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, 

Ankara: 2004, Sos. Der. Yay.  No: 13  

 

Kitap, Sosyoloji Derneği ve Cumhuriyet 

Üniversitesi işbirliği ve desteği ile gerçekleştirilen 

“Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler” 

konulu IV. Ulusal Sosyoloji kongresinde 90 

civarında bildiri sunulmuştur. Kitap Bilim 

Kurulu’nca seçilmiş bildirilerden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar, V. Ulusal 

Sosyoloji Kongresi Bildirileri (CD formatında) , 

Ankara: 2008, Sos. Der.Yay No: 20  

 

CD, Sosyoloji Derneği ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile 

2006 yılında gerçekleştirilen Güncel Toplumsal Sorunlar 

konulu V. Ulusal Sosyoloji kongresinde yer alan 

bildirilerden oluşmaktadır. 

 

  



Öncesi ve Sonrasıyla Keban Barajı, 30 Sonra Yıl Ağın ve Keban Köylerinin Sosyo-

Ekonomik Durumu, Prof. Dr. Birsen GÖKÇE – Dr. İsmet PARLAK, Ankara: 2005, Sos. Der. 

Yay. No: 15  

 

Çalışma, Keban Barajı yapımı sonrasında 

Elazığ ilinin Ağın ve Keban ilçelerinde 

ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimi 

saptamayı hedeflemiştir. Bu amaç 

doğrultusunda ilk aşaması 1070 yılında 

gerçekleşmiş ve iki ilçe ile bu iki ilçeye 

bağlı olan 32 köy üzerinde toplam 655 

kişiyle, sonrasında yaşanan değişmeyi 

saptamak amacıyla 32 yıl sonra 2002 

yılında ise söz konusu iki ilçe merkezinde 

ve 41 köyde toplam 1261 kişiyle 

görüşülmüştür.  

 

Kitapta teknolojik bir olayın bölgenin, 

sosyo-ekonomik boyutla yaşam biçiminde 

meydana getirdiği değişiklikleri 

sergilenerek, bu değişiklikleri 

değerlendirmiştir. 

 

 

 

  



 

Manisa Şehri Üzerine Sosyal Bir Araştırma, Fatma 

TAŞKINGÖL BAŞARAN, Ankara: 2005, Sos. Der. Yay 

No: 16  

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Felsefe Bölümü Sosyoloji kürsüsünün 1944 mezunu 

Fatma Taşkıngöl Başaran’ın doktora tezidir. İlk kent 

araştırmalarından biri olan bu çalışma 1950’li yıllardaki 

kent yapısının özelliklerini yansıtması bakımından 

önemli bulunduğundan yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örgüt Kuramları – Fonksiyonalist Açıdan Örgüt 

Kuramlarının Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Suna TEKEL, 

Ankara: 2008, Sos. Der.Yay, No: 19  

 

Bu kitabın temel konusunu örgüt teorileri oluşturmaktadır. 

Örgütlerle ilgili yaklaşımların incelendiği bu kitap bilimsel 

bir çaba olmanın yanında, okuyucunun zihninde yer alan 

kalıplarla gerçek dünyadaki modellerin karşılaştırılmasını 

ve sonuçta örgütlere dair anlayışın artmasını sağlayarak bir 

farkındalık oluşturmasına yarımcı olmayı hedeflemektedir. 

 

  



Suyun Öteki Yüzü, Birsen Gökçe vd. Ankara: 2006, Sos. Der. Yay. No: 17, (1994’te GAP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araştırma) 

 

Kitap GAP Bölgesi baraj göl aynasında 

kalacak yörelerde istihdam ve yeniden 

yerleşim sorunlarının araştırması 

üzerinedir.  Faaliyetlerin daha sağlıklı 

yürütülmesine yönelik politika ve 

stratejilerin belirlenmesi ve 

uygulamada toplum katılımının 

harekete geçirilmesinin yollarının 

ortaya konması amacıyla bu araştırma 

tasarlanmış Sosyoloji Derneği’nin 

talebi ile GAP Kalkınma İdaresi’nin 

izniyle 2006 yılında yayınlanmıştır.  

 

  



Bölgesel Kalkınmanın Can Suyu: GAP, Birsen Gökçe vd. Ankara: 2010, GAP Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Sos. Der.Yay No: 21, 420 s. 

 

Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın talebi 

doğrultusunda ve Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK)’nun desteğiyle yapılan 

“GAP’ın Karşılaştırmalı Sosyo-Ekonomik Profili” adlı projenin kitaplaştırılmış halidir. 

“Bölgesel Kalkınmanın Can Suyu: GAP” adı ile kitaplaştırılan bu araştırmanın konusunu, 

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimsemiş olan GAP’ın bölge insanı üzerindeki sosyal 

ve insani gelişme göstergeleri açısından izlenmesi yani GAP’ın bölgeye olan sosyal-

ekonomik etkilerinin, yaklaşık 10-15 yıl öncefsine göre, karşılaştırılmalı olarak 

değerlendirilmesi oluşturmaktadır.  

Çalışmanın temel amacı ise, sürdürülebilir kalkınma 

açısından GAP’ın sosyal etki değerlendirmesinin 

yapılmasıdır. GAP’ın sosyal etkilerini bütünsel 

olarak değerlendirmeye yönelik olan bu etki 

araştırmasında proje-merkezli yaklaşım yerine, 

hedef-kitle merkezli yaklaşım kullanılmıştır. Hedef-

kitle merkezli değerlendirme yaklaşımı ile GAP’ın 

etkilerine, bölge insanının çeşitli sosyal ve insani 

kazanımları temelinde bakılmış ve projenin etkisi 

bu göstergeler bağlamında saptanmaya çalışılmıştır. 

Bu değerlendirme kapsamında hem GAP’ın fiziksel 

ve mali göstergelerinin hem de projenin uygulama 

süreci ve performans göstergelerinin bir arada ele 

alınması olanaklı olmuştur. 

Çalışmada veri toplama tekniği olarak nicel ve nitel 

veri toplama teknikleri bir arada ve birbirlerini 

tamamlayacak şekilde kullanılmıştır.  

Nicel veri toplama tekniği olarak GAP’ın 

etkinliğinin ölçülmesinde etkin olan doğrudan 

görüşme yoluyla soru formu uygulanmıştır. Bu 

amaçla, “Hane Halkı Reisi Görüşme Formu”, 

“Kadın Görüşme Formu”, “Genç Görüşme Formu”, “Mahalle Genel Bilgi Formu”, “Köy Genel 

Bilgi Formu” olmak üzere beş farklı soru formu hazırlanıp doğrudan görüşme yoluyla 

uygulanmıştır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin doğrudan GAP ile ilgili görüş 

ve önerilerini almak üzere  “Kamu Kurum ve Kuruluş Yetkilileri Soru Formu” hazırlanarak, 300 

kişiye posta yoluyla gönderilmiş ve 136’sından cevap gelmiştir. Bölge ziyareti, iki odak grup 

çalışması ile tamamlanmıştır. 

Veriler, dokuz GAP ilinin kentsel ve kırsal alanlarında (hane reisi-kadın-genç aynı haneden 

olmak üzere) 1230’u kadın, 1230’u hane reisi ve 1230’u da genç, toplam 3690 kişi ile yüz yüze 

yapılan görüşmelerden, 20 odak grup çalışması, 45 derinlemesine mülakattan, konu ile 

doğrudan ilgili 136 Kamu Kurum ve Kuruluş Yetkilisine posta yoluyla gönderilen soru 

kâğıtlarından ve çalışma kapsamında gidilen köy-mahallelerden 17 köy muhtarı, 49 mahalle 

muhtarı olmak üzere toplam 66 muhtardan elde edilmiştir. 

 

 

 


