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1. Planlama süreci kapsamında bir sosyal politika aracı olarak sosyal planlamanın
öneminin kavranması
2. Sosyal alanda ortaya çıkan kentleşme, konut, insan gücü, sağlık ve eğitim gibi
alanlarda oluşan sorunlara sistematik ve akılcı çözümler üreterek dengeli kalkınma
konusunda yaklaşımlar geliştirilmesi
1. To comprehend the importance of social planning as a social policy
2. To develop systematic and rational solutions to the problems that are emerging in the
social area such as urbanization, housing, labour force, education and health for the
stable development
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Sosyal ve kültürel yapı, farklı kültürel yapıları karakterize eden gereksinim, istek,
davranış biçimleri, sosyal ve mekânsal doku ilişkileri
2. Planlama ve tasarımda geliştirilen tüm kararlarda ülkede sosyal ve kültürel düzeyi
arttırma, sağlıklı yaşam koşullarını oluşturmaya yönelik çabalarda bulunma, mevcut
kültürel yapı birikimini arttırma
3. Ülkedeki sosyal ve fiziksel dokunun gelişmesinde, uluslararası kabul görmüş
standartları yakalayabilme konusunda her türlü iletişime açık olma, ilişkiler sistemi
kurgusunu gerçekleştirebilecek araçları tanımlama ve planlama faaliyetlerinde bu
araçları kullanma
Students, who passed the course satisfactorily can:
1. Social and cultural structure, requirements that characterized by different cultural
structures, request, behavior, social and spatial form relations
2. To increase the social and cultural level by all decisions on planning and design
development, to create healthy living conditions, cultural structure to increase
savings
3. Through the social and physical development in the country, with internationally
accepted standards to capture all kinds of communication remain open, relations
system may perform editing tools to identify and to use these tools in planning
activities
Güven, S., 1995, Türkiyede Sosyal Planlama, Ezgi yayınları, Bursa.
Hill, D., 1994, Citizens and Cities: Urban Policy in the 1990s, Harvester Wheatsheaf,
London.
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NOT: a maddesinde tanımlanan koşulları sağlayamayan ve b maddesinde tanımlanan yarıyıl içi başarı
notunun altında kalan öğrenciler finale girme şartını yerine getirmemiş sayılır ve yıl sonu notu VF olarak
değerlendirilir.
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Dersin
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Konular
Sosyal politika, Sosyal planlama
Sosyal politika kuramları ve kentler
Arazi kullanım politikalarının sosyal boyutu, Kentsel yeniden geliştirme ve arazi
geliştirme politikaları
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kentsel sosyal politika uygulamaları
Şehir eski merkezlerine yönelik sosyal politikalar, Planlı yerleşim alanlarında sosyal
politikalar
Gecekondu alanları ve sosyal politikalar
Gecekondu alanları ve sosyal politikalar, Yıliçi Sınavı
İstihdam ve gelir destekleme politikaları; Konut, eğitim ve sağlık politikaları
Türkiye’de beş yıllık kalkınma planlarında sosyal politikalar, 1-2-3-4. beş yıllık
kalkınma planı dönemi
Türkiye’de beş yıllık kalkınma planlarında sosyal politikalar, 5-6-7-8. beş yıllık
kalkınma planı dönemi
Komşuluk birimi ve mahalle ölçeğinde sosyal politika ve planlama
Komşuluk birimi ve mahalle ölçeğinde sosyal politika ve planlama
Komşuluk birimi ve mahalle ölçeğinde sosyal politika ve planlama :Örnekler
Komşuluk birimi ve mahalle ölçeğinde sosyal politika ve planlama :Örnekler
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Topics covered:
Social policy, Social Planning
Social policy theories and cities
Social aspect of land use policies, Urban regeneration and land development policies
Urban social policy implementation of various countries
Inner city social policies, Social policies of planned residental areas
Squatters and social policies
Squatters and social policies, Midterm Exam
Employment and income support policies; Housing, education and health policies
Social policies at five year development plans of Turkey, 1-2-3-4. five-year
development plan period
Social policies at five year development plans of Turkey, 5-6-7-8. five-year
development plan period
Social policy and planning on the neighborhood unit scale
Social policy and planning on the neighborhood unit scale
Social policy and planning on the neighborhood unit scale: Examples
Social policy and planning on the neighborhood unit scale: Examples
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