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CALL FOR PAPERS 

The third of the International Political Economy Conference series will be co-organized by Kocaeli University 
(Turkey), University of Westminster (England), Silesian University in Opava (Czech Republic), IRES Piemonte 
(Institute for Economic & Social Research of Piedmont) (Italy) Turkish Employment Agency* (İŞKUR), 
Turkish Social Sciences Association, Kocaeli Chamber of Industry*, Social Research Foundation, Petroleum, 
Chemical, Rubber Workers Union of Turkey (PETROL-IS), Work & Society Journal, International Journal of 
Politics & Economics (England), and IJOPEC Publishing (England). Considering the post-developments of 
2008 crisis, the main theme of the conference has been determined as “Labor Markets and Employment”. 
The conference will be held in Kocaeli on 15-17 September 2011.  

This conference aims to generate a ground through which political, social, global, and systematical aspects of 
labor markets and political economy of employment and unemployment can be discussed. Considering the 
2008 economic crisis and the massive unemployment rates in all over the world and the discussions on 
getting back to pre-crisis level of employment, the policies for generating employment for the masses will be 
discussed. The increase in informal and irregular employment and their economic and social impacts on 
labor markets and on labor in general will be discussed in terms of globalization, new technologies, the 
structure of labor market organizations, industrial relations, international competition, economic growth and 
development.  

One of the main intentions of this conference is to consider labor markets and employment in relation with 
the process of changes in economic policies. Moreover, the dynamics of labor markets and employment, 
which range from banking sector to industry, from the use of technology to flexible labor organizations, from 
export-based growth strategies to economically dependent relations are hoped to be discussed. Possible 
subthemes are listed below; however, the conference is open to other subthemes and suggestions that are 
related to political economy.  
 Crisis, Labor Markets and Employment  
 Globalization and Unemployment  
 Segmentation and Social Inequalities  
 Trade Unions and Globalization  
 Labor contracts, Globalization and Crises  
 Re-Structuring the Labor Markets  
 Globalization, Labor Markets and Unemployment 
 Migration, Migrant Workers and Labor Markets 
 Informal Sectors / Informalization  
 Unemployment coverage and supports  
 Vocational training  
 Entrepreneurship and Employment  
 Micro Credits and Employment  
 White Collar Workers and the problems of 

organization  
 Labor Markets and Discrimination  
 Education and Employment  

 Faith-based Business, Growth and Investment  
 New Technologies, Labor Markets and 

Employment  
 International Competition and Labor Markets  
 Flexible Markets  
 Union Organization and Globalization  
 Work Quality and the Debate on the Economy 

of Happiness  
 Women’s & Youth’s Unemployment and 

Employment  
 Capitalism and the Future of Labor Markets  
 Innovation and Labor Markets  
 International Division of Labor & Employment  
 Job Search and Active Employment Policies  
 Active Labor Markets and Employment  
 Unemployment and its Effects 
 Unemployment among the Educated 

Other related topics and session proposals are welcomed as they would enrich the conference and expand 
the ground for further discussion. The language of the conference will be both Turkish and English. The 
papers presented at the Conference will have the chance to be published in International Journal of Politics 
and Economics, Research in Political Economy and Work & Society*, after going through the reviewing 
processes of these journals. In addition, Türk Sosyal Bilimler Derneği (Turkish Social Science Association), 
Sosyal Araştırmalar Vakfı (Social Research Foundation) and IJOPEC Publishing (England) plan to publish the 
conference papers as an edited book, in English and/or Turkish.  

Abstracts and session proposals should be between 300 and 1000 words, in Microsoft Word format and 12 
fonts, include paper title, the name(s) and full address (mail address, affiliated institution, e-mail address, 
phone and fax numbers) of the author(s), the purpose and the method of the work, expected results and 
suggestions, be submitted by July 1st, 2011, electronically to bilgi@icopec.org, or uploaded through 
www.icopec.org/tr/basvuru.html The detailed information regarding the conference can be reached at  
www.icopec.org   

*not approved yet 
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ÇAĞRI 

Kocaeli Üniversitesi ile University of Westminster (İngiltere), Silesian University in Opava (Çek Cumhuriyeti), 
IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Kocaeli 
Sanayi Odası*, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)*Türkiye Petro Kimya Lastik İşçileri 
Sendikası (PETROL-İŞ), Çalışma ve Toplum Dergisi, International Journal of Politics & Economics (İngiltere), 
IJOPEC Publishing (İngiltere) ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın işbirliği çerçevesinde düzenlenmekte olan 
uluslararası ekonomi politik konferanslar serisinin üçüncüsünün ana teması, 2008 krizi sonrası dünya 
ekonomisinde ortaya çıkan gelişmeler bağlamında “Emek Piyasaları ve İstihdam” olarak belirlenmiştir. 
Konferans 15-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecektir.   

Toplantıda genel olarak emek piyasalarının ve istihdamın/işsizliğin ekonomi politiği çerçevesinde, işgücü 
piyasalarının ve istihdamın, siyasal, sosyal, küresel ve sistematik, tüm boyutları ile değerlendirilmesi 
planlanmaktadır. 2008 ekonomik krizi ile birlikte dünyanın hemen her yerinde yaşanan büyük istihdam 
kayıpları ve istihdamın kriz öncesi durumuna ne zaman dönebileceği tartışmaları devam ederken, herkese 
yeterli iş olanaklarının yaratılabilmesi için yapılması gerekenler ele alınacaktır. Tüm dünyada enformel ve 
düzensiz istihdamın artması ve bunun gerek emek gerekse emek piyasaları üzerinde yarattığı ekonomik ve 
sosyal etkiler, küreselleşme, yeni teknolojiler, emek piyasası kurumlarının yapısı, aktif işgücü piyasaları, 
endüstriyel ilişkiler, uluslararası rekabet, ekonomik büyüme ve kalkınma bağlamları içinde tartışılacaktır.  

Emek piyasalarının ve istihdamın tarihsel bir bütünlük içerisinde ve ekonomi politikalarındaki değişim 
süreci ile birlikte ele alınması gereği ile düzenlenen bu konferansla, emek piyasalarının ve istihdamın 
dinamiklerinin çözümlenmesi de umulmaktadır. Bu süreçlerin dinamikleri bankacılıktan sanayiye, teknoloji 
kullanımından esnek emek örgütlenmesine, dışa açık ihracatçı büyüme stratejilerinden iktisadi bağımlılık 
ilişkilerine kadar uzanmaktadır. Konferansta ele alınabilecek bazı alt başlıklar aşağıda verilmekle birlikte, 
konferans ekonomi politikle bağantılı tüm önerilere ve alt başlıklara da açıktır.  
 Kriz, Emek Piyasaları ve İstihdam  
 Segmentasyon ve Sosyal Eşitsizlikler.  
 Sendikalar ve Küreselleşme  
 Toplu Sözleşmeler, Küreselleşme ve Kriz  
 Emek Piyasalarında Yeniden Yapılanma  
 Küreselleşme, Emek Piyasaları ve İşsizlik 
 Göçmen İşçiler  
 Enformel Sektör / Enformelleşme  
 İşsizlik Sigortası ve Yardımları  
 Meslek Edindirme Kursları  
 Girişimcilik ve İstihdam  
 Mikro Kredi ve İstihdam  
 Beyaz Yakalı İşçiler ve Örgütlenme Sorunları  
 Göçmenlik ve İş Piyasaları  
 Emek Piyasaları ve Ayrımcılık  

 Yeşil İşler, Yeşil Büyüme ve Yeşil Yatırımlar  
 Yeni Teknolojiler, Emek Piyasaları ve İstihdam  
 Uluslararası Rekabet ve Emek Piyasaları  
 Esnekleşme  
 Sendikal Örgütlenme ve Küreselleşme  
 İş Kalitesi ve Mutluluk Ekonomisi Tartışmaları  
 Kadınların, Gençlerin İşsizliği ve İstihdamı  
 Kapitalizm ve Emek Piyasalarının Geleceği  
 Innovasyon ve Emek Piyasaları  
 Uluslararası İşbölümü ve İstihdam  
 İş Arama ve Aktif İstihdam Politikaları  
 Aktif İşgücü Piyasaları ve İstihdam  
 İşsizlik ve Etkileri 
 Eğitimlilerin İşsizliği ve Emek Piyasaları 
 Eğitim ve İstihdam 

Yukarıda belirtilenlerin dışında önereceğiniz diğer sunuş ve oturum önerileri konferansı zenginleştirecek ve 
tartışma platformunu genişletecektir. Konferansın dili Türkçe ve İngilizce’dir.  Konferansa sunulacak 
bildiriler International Journal of Politics & Economics ve Çalışma ve Toplum tarafından, ilgili dergilerin 
hakemlik sürecinden sonra, yayınlanacaktır. Ayrıca konferans bildirilerinin Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, 
Sosyal Araştırmalar Vakfı veya IJOPEC Publishing (İngiltere) tarafından editörlü bir kitap şeklinde Türkçe 
ve/veya İngilizce olarak yayınlanması da planlanmaktadır.  

300 ile 1.000 kelime arasında, Microsoft Word formatında 12 punto olarak yazılmış olan bildiri özetleri ve 
oturum önerilerinin bilgi@icopec.org elektronik posta adresine gönderilmesi veya 
www.icopec.org/basvuru.htm adresinden yüklenmesi gerekmektedir. Bildiri özetlerinde, çalışmanın 
başlığı, yazar(lar)ın tam adresleri (posta adresleri, çalıştıkları kurum, telefon, e-posta ve faks), çalışmanın 
amacı ve yöntemi, beklenen sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Bildiri özetlerinin ve oturum önerilerinin son 
gönderim tarihi 1 Temmuz 2011,’dir. Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.icopec.org adresinden 
ulaşılabilir.  

 *Kesinleşmemiştir. 
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