YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Sosyal Politika Yüksek Lisans Tezli (Birinci Öğretim) Ders İçerikleri
Ders Kodu
Ders İsmi
Öğretim Üyesi

SÇS504TL
Sosyal Politika Açısından Konut Politikaları – Housing Policies in Social Policy
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ZENGİN
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
İstihdam ve işsizlik kavramlarının tanımlanması, İstihdam politikasının temel kavramları, Tam istihdam
ve prodüktif istihdam kavramlar, Klasik istihdam teorileri, Modern istihdam teorileri, AB istihdam
politikaları, Avrupa Sosyal Fonu, İstihdam ve sosyal politika perspektifinden Amsterdam
Antlaşmasının değerlendirilmesi, Türkiye’de istihdam politikaları ve dönemsel analizler, İŞKUR ve
aktif istihdam politikası uygulamaları, AB’ye uyum sürecinde ülkemizde aktif istihdam politikaları,
İşgücü arzı ile ilgili tedbirler, nüfus artışı ile ilgili tedbirler, kentleşme ile ilgili tedbirler, Çok uluslu
şirketler ve istihdama etkileri, Yabancı sermaye yatırımları ve istihdama etkileri.
Defining the concepts of employment and unemployment, the basic concepts of employment policy, the
concepts of full employment and productive employment, Classical theories of employment, modern
theories of employment, employment policies in the EU, the European Social Fund, the evaluation of
the Treaty of Amsterdam from the perspective of employment and social policy, employment policies
in Turkey and the periodic analysis, ISKUR and active employment policy practices, active
employment policies in the EU integration process, measures on labor supply, population growth and
urbanization, multinational companies and their effects on employment, foreign capital investments and
their effects on employment
Ders Kodu
Ders İsmi

SÇS508TL
Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma – Income Distribution, Poverty and
Social Exclusion
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Türkiye ekonomisinin 1980 sonrasında karşı karşıya kaldığı ekonomik krizlerle birlikte, bütün dünyayı
etkisi altına alan ekonomik krizin nedenleri ve etkileri; genel olarak kamu kesimi açıkları ve bu
nedenlerden birisi olan sosyal güvenlik açıkları; Türkiye ‘de yolsuzluğun nedenleri, etkileri ve alınması
gereken tedbirler; mali kural; cari açık; kısa vadeli sermaye hareketleri ve etkileri; kamu mali
yönetiminde 5018 sayılı kanun kapsamında yapılan değişiklikler; güçlü ekonomiye geçiş programı
kapsamında yapılan düzenlemeler gibi konulara değinilecektir.
The economic crises that the Turkish economy faced after 1980; the reasons and effects of the current
global economic crisis; public sector deficits and social security deficits as one of the elements; the
causes, the effects and the necessary measures against it in Turkey; public sector rule; the current
account deficit; short-term capital movements and the effects; the changes made to public finance
management with the law no: 5018; reforms made with the transition to a strong economy program.
Ders Kodu
Ders İsmi

SÇİ516TL
Alan Uzmanlık – Field Expertise
T
3

U
0

Kr ECTS
3
6

Bu ders için öğrenci belli bir alanda uzmanlaşmak için araştırma/proje çalışması yapmaktadır.
In this course, the student carries out a research/project in order to specialize in a subject.
Ders Kodu
Ders İsmi

SÇS518TL
Türkiye’de Sosyal Politika’da Güncel Gelişmeler – Contemporary Social Policy
Developments in Turkey
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Devletin Sosyal Görevleri, Küreselleşmenin Sosyal Yönü ve Sosyal Politikalar Üzerindeki Etkileri,
Liberalizm, Liberalizm ve Sosyal Devlet, Muhafazakârlık ve Sosyal Devlet, Sosyal Demokrasi ve
Sosyal Devlet, Milliyetçilik ve Sosyal Devlet, Marksizm ve Sosyal Devlet, Faşizm ve Sosyal Devlet,
Anarşizm ve Sosyal Devlet, Korporatizm ve Sosyal Devlet, Çevrecilik ve Sosyal Devlet, Feminizm ve
Sosyal Devlet, Genel Değerlendirme ve Tartışma.
Social Responsibilities of the State, the Social Aspects Globalization and its Impacts on Social Policies,
Liberalism, Liberalism and the Social State, Conservatism and the Social State, Social Democracy and
the Social State, Nationalism and the Social State, Marxism and the Social State, Fascism and the
Social State, Anarchism and the Social State, Corporatism and the Social State, Environmentalism and
the Social State, Feminism And the Social State, A General Review and Discussion.
Ders Kodu
Ders İsmi
Öğretim Üyesi

SÇS520TL
Sosyal Refah Devleti Politikaları – Social Welfare State Policies
Yrd. Doç. Dr. Orhan KOÇAK
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Özelleştirmenin Tanımı, Gerekçeleri ve Dünyadaki Boyutları, Mülkiyetin Tabana Yayılması, Gönüllü
Kuruluşlar ve Kendi Kendine Yardım, Vergi Teşvikleri ve İdari Düzenlemeler, Türkiye'de Merkezi
Yönetim Düzleminde Özelleştirmenin Boyutları ve Özellikleri, Özelleştirmenin Ortaya Çıkardığı
Sosyal Sonuçlar, Yerel Yönetim Kavramı,Türleri ve Tarihsel Gelişimi, Küreselleşme Sürecinde Yerel
Yönetim Anlayışında Değişim: Yerelleşme, Türkiye'de Yerelleşme Yönünde Yerel Yönetim
Anlayışında Değişim ve Özelleştirme, Taşeronluğun Ücretler ve Çalışma Koşullan Üzerindeki Etkileri
gibi konular yerel yönetimlerde sosyal politikayı anlatırken ele alınacaktır.
The Definition, Reasons and Global Examples of Privatization, the Distribution of Ownership to the
Public, Voluntary Organisations and Self Help, Tax Incentives and the Administrative Regulations, the
Dimensions and Characteristics of Privatization at the Central Government level in Turkey, the Social
Consequences of Privatization, the Concept, Types and the Historical Development of Local
Governments, the Changing Understanding of Local Governments in the Globalization Process:
Localizations, the Changing Undestanding of Local Government Administration in Turkey in the
Direction of Localization and Privatization, the Effect of Subcontracting on Wages and Working
Conditions. These and similar social policy issues in local governments will be addressed.
Ders Kodu
Ders İsmi
Öğretim Üyesi

SÇS526TL
Küreselleşme ve Refah Devleti – Globalization and the Welfare State
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Kavramlar, müdahaleci devletin doğuşu, refah düşüncesinin gelişiminde rol oynayan düşünce sistemleri
ve anlayışlar, refah devletlerinin sınıflandırılması, refah devletinin tarihsel gelişimi, küreselleşmenin
doğuşu ve değişen şartlar, küreselleşme sonrası refah devletinin bunalımı, çözüm arayışları.

Concepts, the birth of the interventionist state, doctrins and conceptions that played a role in the
development of welfare thought, the classification of welfare states, the historical development of the
welfare state, the birth of globalization and the changing circumstances, the welfare state in crisis after
the emergence of globalization, the search for solutions.
Ders Kodu
Ders İsmi

SÇS528TL
Endüstri İlişkileri ve Kalkınma Politikaları – Industrial Relations and Development
Policies
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Delican
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Ekonomik kalkınma politikaları ile endüstri ilişkileri arasındaki münasebetlerin incelendiği bu derste
endüstri ilişkilerinin kalkınma sürecinde stratejik bir faktör olarak nasıl değerlendirildiği analiz
edilmektedir. Bu çerçevede yeni sanayileşen ülke örneklerinden (Latin ve Güney Asya ülkeleri) hareket
edilmekte ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu açıdan ele alınmaktadır. Konuyla ilgili teoriler
(yakınlaşma tezi ve kalkınma seviyesi ile endüstri ilişkileri arasında ilişki kuran teoriler) ve ülke
uygulamaları dersin ana konuları olmaktadır.
The relationship between economic development policies and industrial relations is studyed in this
course. How industrial relations are viewed as a strategic factor in the development process is analyzed.
In this context, newly industrializing countries like the Latin countries and the South Asian countries
are taken and developed and developing countries are handled from this perspective. Theories
(converging theory and the theory for the relationship between development level and industrial
relations) on this subject and country case studies are the subjects of this course.
Ders Kodu
Ders İsmi
Öğretim Üyesi

SÇS530TL
Türk Siyasal Hayatı ve Sosyal Politika – Turkish Political Life and Social Policy
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ural
T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı reformunda ideolojik tartışmalar ve sosyal politika uygulamaları,
(hukuk, eğitim, maliye…..), Muhalefet hareketleri ve Siyasal düşünce akımları içinde soyal
politikaların izleri (Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık), İttihat
ve Terakki Yönetimi dönemindeki ideolojik tartışmalar , Kemalizm ve Devrimler döneminde siyasal,
ekonomik ve kültürel milliyetciliğin sosyal politikalara etkileri ve dünyadaki uygulamalarla
karşılaştırılması, Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti Dönemindeki ideolojik akımların sosyal
politikaya etkileri, 27 Mayıs 1960 Darbesi ve 1971 Muhtırası,70-80 dönemi. 12 Eylül 1980 darbesi ve
Yeniden yapılandırma çabaları. Anavatan Partisi dönemi liberalleşme yaklaşımları karşısındaki
ideolojik tartışmalar ve sosyal politikalara etkileri. 1990lar, 28 Şubat Süreci. AK parti dönemi
muhafazakar ideolojinin uygulamaları ve CHP proğramı ile ile karşılaştırılması. Türkiye’de siyasal
düşüncelerin ve sosyal politikaların geleceği üzerine değerlendirmeler….
Ideological debates and social policy practices (law, education, public finance,...) in the reform process
from Tanzimat to the Republic, the traces of social policy in the opposition movements and political
thinking trends (New Ottoman Society, Ottomanian, Islamism, Turkism and Westernism), the
ideological debates in the Ittihad and Terakki (Union and Congress) government, the effect of the
political, economic and cultural nationalism in Kemalism and the Revolution period and their
comparison with international practices, the transition to multiparty political life and the effect of
ideological trends on social policies during the Democratic Party period, the May 27, 1960 coup, the
1971 memorandum note by the military, the 1970-80 period, the September 12, 1980 coup and the
reform efforts, the ideological debates against the liberal approaches of the Anavatan Party period and
their effects on social policies, 1990s, the February 28 process, the conservative ideological pratices of
the AK Party period and the comparison with the CHP party program, evaluations on the future of
political thinking and social policies in Turkey.

Ders Kodu
Ders İsmi
Öğretim Üyesi

SÇS506TL
Kobilerde Sosyal Politika – Social Policy in SMEs
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ural

T
U Kr ECTS
3
0 3
6
Ekonomilerde küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük bir kısmını teşkil etmektedirler. Bu şirketlerdeki
sosyal politikaların işlenmesi sosyal politika uygulamaları açısından fevkalade mühimdir.
Small and medium sized entreprises comprises a major part of an economy. Analyzing the social policy
at these companies is very important for the implementations of social policy.

