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Bu dosyada, “Sosyal Hareketlilik ve Fırsat Eşitliği” konusuna ilişkin güncel sorunlara öncelik 

verilecektir. Sosyal hareketlilik; özellikle Blau ve Duncan (1967) tarafından yapılan, 

Amerika’daki meslek hareketliliğini inceleyen çalışmayı takiben ve de Becker ve Tomes 

tarafından 1979 yılında yapılan kuşaklar arası sosyal hareketliliği inceleyen teorik çalışmayla 

birlikte, sosyolog ve ekonomistler tarafından birçok akademik çalışmaya konulu olmuş̧ ve bir 

araştırma alanı olarak kabul edilmiştir. Sosyal hareketlilik; bireylerin, ailelerin ve toplumun 

farklı katmanlarını oluşturan grupların sosyal konumlarının mevcut durumlarına göre değişimini 

ifade etmektedir. Bu alandaki araştırmalar kuşak içi sosyal konum ve eğitim edinimdeki 

hareketliliği incelediği gibi kuşaklar arası sosyal statü ve eğitim hareketlerini de içermektedir. 

Fırsat eşitliği perspektifinden bakıldığında, sosyal hareketliliğin düşük olduğu ülkeler gelir 

dağılımında yüksek bir eşitsizlikle karakterize olmakta, dezavantajlı bir aile yapısı veya 

toplumsal katman aidiyetiyle hayata başlayan genç kuşaklara eşit koşullar sunmakta başarısız 

olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sosyal hareketlilik ülkelerin mevcut ve potansiyel 

gelişmişliklerinin ve vatandaşlarına sağlanan fırsat eşitliğinin ölçümünde kullanılan önemli 

göstergelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal hareketliliğin yüksek olduğu ülkeler, 

bireylerin yetenek ve birikimlerinin eşit olanaklarla ödüllendirmekte, bu da toplumun genel 

refahında bir artışa olanak vermektedir.  

Dosyaya gönderilecek yazılar, “Sosyal Hareketlilik ve Fırsat Eşitliği” konusuyla ilişkili olmak 

koşulu ile aşağıdaki konuları veya farklı temaları içeren ampirik ve teorik araştırmalardan 

oluşabilir:  

1. Sosyal hareketlilik  

2. Eğitim hareketliliği  

3. Meslek hareketliliği  

4. Kuşaklar arası sosyal hareketlilik  

5. Kuşaklar arası eğitim hareketliği  

6. Sosyal hareketlilik ve mekân  

7. Fırsat eşitliği ve coğrafi bağlam  
8. Sosyal hareketlilik ve cinsiyet  

9. Fırsat eşitliği ve cinsiyet  

10. Fırsat eşitliği ve eğitime erişim  

11. Toplumsal ayrışma  

12. Göç ve sosyal hareketlilik  
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“Social Mobility and Inequality of Opportunity” 

Sub-theme Editor: Asst. Prof. Dr. Umut Türk 

We are inviting submissions to the sub-theme dedicated to the studies of “Social Mobility and 
Inequality of Opportunity”. Social mobility has been accepted as a research field by both 

sociologist and economics; especially after the influential study of Blau and Duncan in 1967, 
which examined the occupational mobility in the United States and also following the 

theoretical contribution by Becker and Tomes in 1979, which dealt with intergenerational social 
mobility. Broadly defined, social mobility refers to the changes in the social status of individuals, 

families, and different social groups of society. Research in this area includes the analyses of 
intra-generational social mobility and educational attainment as well as the studies of 
intergenerational social status and educational mobility.  

From an equal opportunities perspective, countries with low social mobility are characterised by 
a higher inequality in income distributions, which fail to offer equal conditions to younger 
generations  

of poor family backgrounds. Therefore, social mobility appears as an important measure of the 

current and potential development of countries and of the ability of these countries to provide 
equal opportunities to their citizens.  

Submissions to the issue must pertain to an aspect of “Social Mobility and Inequality of 

Opportunity”. Empirical and theoretical in the following (not exhaustive) areas are particularly 
welcome:  

1. Social mobility  

2. Educational mobility  
3. Occupational mobility  

4. Intergenerational mobility  
5. Intergenerational education mobility  

6. Social mobility and neighbourhoods  
7. Socio mobility and spatial influences  

8. Social mobility and gender  

9. Inequality of opportunity and gender  
10. Inequality of opportunity and 

education accessibility  
11. Segregation  

12. Migration and social mobility
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