Sevgili Nüfusbilim Derneği Üyeleri,
Sosyoloji Derneği tarafından, dünyadaki ve Türkiye’deki toplumsal gelişmeleri ve süreçleri
anlamayı kolaylaştırmaya yönelik olarak 1993 yılından beri düzenli olarak Ulusal Sosyoloji
Kongresi gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Kongre, 19-21 Eylül
2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir. Bu yıl kongrenin ana teması; toplumsal
yaşantımızın hemen her yönüyle dijitalleşmesini ifade eden “Toplum 4.0” olarak
belirlenmiştir. Kongre hakkında detaylı bilgiye http://www.sosyolojikongresi.org/ adresinden
ulaşılabilir.
Bu kongrede “Nüfus ve Demografi” başlığında bir alt tema da bulunmaktadır. Derneğimiz ve
Sosyoloji Derneği arasındaki görüşmeler neticesinde, bu temanın gerçekleştirilmesine ilişkin
sürecin Derneğimiz tarafından takip edilmesi kararlaştırılmıştır. Dolayısı ile bu başlık ve
kapsam çerçevesinde düzenlenecek oturumlarda nüfusbilime ilişkin çalışmaların sunulması ve
tartışılması söz konusudur. Aynı zamanda oturuma önerilen çalışmalar nüfusbilim alanında
akademik bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınacaktır. Bununla ilgili
bilgilendirme yazarlara yapılacaktır.
Kongrenin ana başlığı olan “Toplum 4.0” ile doğrudan ilgili olan sunum önerileri öncelikli
olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bununla birlikte, bildiri çağrımız nüfusbilim alanındaki
tüm güncel kuramsal ve ampirik çalışmalara açıktır. Dolayısı ile dünya ve Türkiye’de, nüfusun
toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevreye ilişkin faktörlerle karşılıklı etkileşimini ele alan
çalışmaları bu oturuma davet ediyoruz. Bu bağlamda oturumda konu teşkil edebilecek
başlıklar aşağıdaki gibidir;









Dijital nüfusbilim;
o Dijital veri, büyük veri ve dijital teknolojilerin nüfusbilim çalışmalarında
kullanılması vb.
Doğurganlık;
o Doğurganlık düzeyinde değişimler, doğurganlık tercihleri vb.
Ölümlülük;
o Bebek, çocuk ve yetişkin ölümlülüğünde değişim, ölümlülük nedenleri vb.
Nüfus yaşlanması;
o Nüfus yapısında yaşlanmayı ortaya çıkaran unsurlar, yaşlı nüfusun özellikleri
vb.
Aile ve hanehalkı demografisi;
o Aile ve hanehalkı yapısı ve büyüklüğünde değişimler, evlenmeler ve
boşanmalar vb.









Göç demografisi;
o Nüfus hareketlilikleri, göç ve nüfus değişimi arasındaki ilişki vb.
Nüfusbilim araştırma yöntemleri;
o Nüfusbilimde niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri vb.
Nüfusbilim kuramları;
o Nüfusbilimde kuramsal tartışmalar
Nüfus politikaları;
o Nüfus politikaları ve uygulamaları, sonuçlarının değerlendirilmesi, nüfus ve
sosyal politika ilişkisi vb.
Nüfus Projeksyonları
o Yöntem ve Uygulamaları
Nüfus ve Kalkınma

Değerleri dostlarımız, bildiri özetlerinin hazırlanması, gönderilmesi ve kongreye katılıma ilişkin
hususlar http://www.sosyolojikongresi.org/basvuru-ve-kayit/ adresinde yer almaktadır. Bildiri
özetlerinizi online olarak kongre sayfasına göndermeniz yanı sıra nufusbilim@gmail.com
adresine de yönlendirmenizi istiyoruz. Kongre sayfasında Bildiri Özeti gönderme tarihi 04 Mart
2019 olarak bildirilmiştir. Buna karşın “Nüfus ve Demografi” oturumu için bildiri özetlerini 15
Mart (Cuma) 2019 tarihine kadar kabul etmeye devam edeceğiz. Diğer önemli tarihler ise
Kongre sayfasında duyurulduğu gibidir.
Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

Önemli Tarihler:

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih
Kabul Edilenlerin Açıklanması
Kayıtlar Başlangıç
Erken Kayıtlar Bitiş
Program İlanı

: 15 Mart 2019
: 19 Mayıs 2019
: 20 Mayıs 2019
: 19 Temmuz 2019
: 19 Ağustos 2019

