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Dünya Ekonomisi

I. YARIYIL

UID105

Avrupa Birliği'nde Siyaset ve Toplum

Bu ders AB bütünleşmesi hakkında temel düzeyde bilgisi olan öğrencilerin AB siyasetinin 

değişik kuramlar ve disiplinler açısından nasıl çalıştığını değerlendirmelerini hedeflemektedir. 

Aynı zamanda, öğrencilere AB toplum yapısını ulusal kimliklerin oluşum süreci açısından, ve 

AB kurumsal yapısı üzerine birbirinden farklı bakış açılarını ve değerlendirmelerini ileri 

düzeyde okumalar üzerinden sunmak üzere oluşturulmuş bir derstir. Bu derste öğrenciler 

AB’de politika yapımının kuram ve kavramlarının temellerini açıklayabilecek ve AB’de politika 

yapımının kuram ve kavramlarını farklı politika alanlarına uygulayabilecek düzeye gelecektir. 

Ayrıca, AB’nin siyaset ve toplum yapısında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin 

tartışmalar öğrencilerin hazırlayacağı sunumlar üzerinden incelenecektir. 

Bu derste, doktora düzeyindeki bilimsel bir araştırmada izlenmesi gereken sürece ilişkin temel 

basamakların üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede dersin ilk kısmında bilimsel 

araştırma ve yazma teknikleri ana çizgileriyle ele alınmakta ve öğrencilere bilimsel bir 

araştırmanın oluşturulduğu kuramsal ve yöntemsel zemin, varsayım ve değişkenlerin önemi, 

araştırma tekniklerinin belirlenmesi, örneklemin seçilmesi, araştırma sorularının oluşturulması 

konularında gerekli bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

UID135

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği I

T.C.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI DERS KATALOĞU

UID109

Uluslararası Hukuk Okumaları I

İleri seviyede tarihi hukuksal metinlerin incelendiği dersin içeriği büyük oranda teorik 

okumalardan oluşmaktadır. Özellikle modern dönemde (1648 sonrası) uluslararası sistemin 

meşruiyet dayanağı olan iki ekolün (naturalizm ve pozitivizm) teorisyenlerine ait (Grotius, 

Bynkershoek, Vattel) eserler incelenmektedir. Klasik döneme ek olarak özellikle geçtiğimiz 

yüzyılda Avrupa merkezli sistemin dünya geneline yayılmasıyla birlikte iki ekolün birbirine 

yaklaşmasına ya da yeniden ayrışmasına yol açan yakın dönem hukukçuların (Kelsen, De 

Visscher, Fitzmaurice, Lauterpacht, Gross, Higgins, Nussbaum, vd.) çalışmaları 

tartışılmaktadır.

UID113



Bu ders, ulusların ekonomik gelişmelerini inceler. Milletlerin sahip olduğu üretim faktörleri 

arasındaki ilişkiler, üretim düzeyi, uluslararası kalkınma ve ticaret ile olan bağlantıları 

üzerinden dünya ekonomisinin farklı yönlerine dair genel bir bakış sunmaktadır. Ders boyunca 

dünya ekonomisi üç açıdan ele alınacaktır. Öncelikle mal ve hizmet ticareti, sermaye ve emek  

akımları, göç, finansal işlemler ve yatırım gibi uluslararası ekonomik akışlar incelenecektir. 

İkinci olarak derste, iktisadi küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası 

krizlerin altında yatan nedenler ve bunların ekonomi, yoksulluk ve çevresel sorunlar 

üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Son olarak, küresel ekonomideki başlıca aktörler 

(uluslararası kuruluşlar, ulusal hükümetler, sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler ve 

bölgesel entegrasyon girişimleri) üzerinde durulacaktır. Böylelikle, söz konusu aktörlerin temel 

saikleri, çıkarları ve etkileşimleri incelenecek ve ayrıca küresel ekonomik yönetişimin gelişimi 

tartışılacaktır.
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Ders İsmi 

T U L Kr ECTS

3 0 0 3 6

Ders Kodu 

Ders İsmi 
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Ders İsmi 

T U L Kr ECTS

3 0 0 3 6

UID123

Avrupa Birliği'nde Kamu Yönetimi ve Türkiye

Bu dersin amacı AB perspektifinde kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılmasını 

tartışmak ve bu sürecin Türkiye'deki yerel yönetim birimleri üzerindeki etkilerini 

değerlendirmektir. Uzun yıllar boyunca reform gereksiniminin vurgulandığı Türk kamu 

yönetimi sisteminin artık AB’nin kamu yönetimi ile ilgili ilke ve politikaları ile de uyumlu hale 

getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu derste, öncelikle AB’nin kamu yönetimine ilişkin 

düzenleme, ilke ve politikaları değerlendirilmekte, bunlar doğrultusunda Türk kamu yönetimi 

sistemine ilişkin öneri ve perspektifler sunulmaktadır. Bunlar yapılırken sistemin kendine has 

olumlu ve olumsuz yanları ile ülkeye özgü koşulların varlığına dikkat çekilmekte ve çağdaş 

norm ve ilkeler düzeyinde bir reform sürecinin altı çizilmektedir. 

UID119

UID137

Sosyal Politikada Küresel Perspektifler

21.yy’da Yeni Kamu Diplomasisi

Çağımızda ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler 

sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Bu 

kavramlar ile diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, 

yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda çıkan kamu 

diplomasisi uygulamaları ülkeler açısından stratejik bir değer olgusu haline gelmiştir. Bu 

derste sınır-aşırı ilişkilerde devlet politikalarını etkileyen ulusal çıkar dinamiklerinin anlatılması 

ve bu çıkarların kabulü ve olumlanması amacıyla sürdürülen faaliyetlerin süreçlere taraf olan 

tüm aktörlerin rolleriyle birlikte ele alınması amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, 

uluslararası ilişkilerde ulusal çıkarın korunması ve tanıtılması sorunsalını anlayabilecek ve 

bunun yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklar; küresel iletişim ve etkileşimi kuramsal, 

kurumsal, siyasi ve hukuki boyutları ve uygulamaları ile birlikte bir bütün olarak 

kavrayabilecek; ayrıca bir disiplin haline gelmekte olan kamu diplomasisinin araçları ve 

yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

Orta Doğu’da Temel Sorunlar

Ders, 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar olan dönemi kapsayacaktır. Okumalar, bunlarla 

sınırlı olmamakla birlikte, devletin oluşumu, devlet-toplum ilişkileri, ideolojiler ve 

ulusötesicilik, “İslamcı” politika, politik ekonomi, politik liberalleşme ve “Ortadoğu'da 

otoriterizmin kalıcılığı / evrimi” gibi konuları kapsayacaktır. Ders kabaca dört bölüme 

ayrılmıştır: İlk bölüm sadece “Orta Doğu” nun bir bölge olarak ortaya çıkışıyla değil, aynı 

zamanda Orta Doğu Politikalarının incelenmesi ve daha geniş anlamda Siyaset Bilimi 

literatüründeki yeri / konumuyla ilgili temel teorik tartışmaları ele almaktadır. İkinci bölüm, 

çağdaş olayların politik-tarihsel zeminini çizerek, dekolonizasyon, devlet oluşumu, kimlik 

politikaları (Pan Arabism / Pan Islamism) ve Arap-İsrail-Filistin çatışmasının kökleri gibi önemli 

olayları içerir. Üçüncü bölüm, Soğuk Savaş dinamiklerini, Soğuk Savaş sonrası yılları ve 

Ortadoğu'nun hükümetlerini ve politik ekonomisini ilgilendiren konuları içermektedir: 

kalkınma, rantiye devletler, demokratikleşme, İslami devlet kurumlarının yükselişi ve karma 

rejimler. Dersin son bölümü öğrenci sunumlarından oluşacaktır.

UID121



Son dönemde sosyal politika alanındaki araştırmalar ve reformlar yaygınlaşmıştır. Bu 

reformlarda özellikle küreselleşme ve yol açtığı artan rekabet ortamı itici güç olarak 

görülmektedir. Ortaya çıkan değişim refah devleti kavramı üzerindeki tartışmaları 

derinleştirmekte, ayrıca sosyal koruma alanındaki sorunları artırmaktadır. Öte yandan nüfus 

yapısındaki değişim,  sosyal yapıdaki değişimler ve sanayi ötesi toplumdaki iş piyasası yeni 

sosyal riskler ortaya çıkarmaktadır. Bu ders, karşılaştırmalı ve uluslararası perspektiften söz 

konusu dönüşüm ve riskleri ele almaktadır. Ayrıca, sosyal politikadaki değişim ve risklere 

karşı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ürettikleri uygulamalar incelenecektir.
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Bu ders, öğrencilerin Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ileri düzeyde çok boyutlu bir 

biçimde değerlendirme ve analiz etmelerini hedeflemektedir. Türkiye –AB ilişkilerinin tarihsel 

süreçte başlangıcından bu yana (Ankara anlaşması) geçirdiği dönüşüm süreci ekonomik, 

hukuki ve siyasi perspektiflerden ileri düzey okumalarla incelenecektir. Siyasi perspektifte, 

özellikle Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin adaylık statüsü kazanması ve Helsinki sonrası süreçte 

yaşanan gelişmeler ders kapsamında tartışılacaktır. Böylece, öğrencilerin Türkiye-AB ilişkileri 

hakkında açık ve analitik bir anlayış geliştirilebilmesini sağlanacaktır. Ders kapsamında ayrıca, 

Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel sorunlar ve özellikle katılım müzakereleri sürecindeki 

gelişmeler hakkında tartışmalar yapılacaktır.

Ders uluslararası iktisadi ilişkilerin, uluslararası siyasi gelişmelerle iletişimini tarihsel ve 

analitik açıdan irdelemeyi hedefler. Öğrenciler, devletlerin piyasalardaki rolünü ve uluslararası 

ticaretin etkinliğini tartışır. Uluslararası ekonomik ilişkilerinin değerlendirilmesinde, ödemeler 

bilançosu ve uluslararası  yatırım pozisyonu gibi önemli göstergelerden yararlanır. 

II. YARIYIL

UID116

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

UID108

Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası Ekonomik-Politik Sorunlar

UID136

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği II

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği I" dersinin devamı niteliğinde olan bu derste veri 

toplama, veri kaynaklarının seçimi, veri çözümlemesi ve araştırmanın yazılması süreçlerine 

ağırlık verilmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerin tez, proje ve makale gibi bilimsel nitelikli 

bir çalışma yapabilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir.  

Uluslararası Hukuk Okumaları II

Ders klasik uluslararası hukuk müfredatına yakın zamana kadar girmemiş ve bu nedenle ‘hard 

law’ olup olmadığı tartışmalı konulara ek olarak bazı güncel ‘kanunlar ihtilafı’ konularını 

içermektedir. Sınırlar arasında paylaşılmış kaynakların kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi 

ortak sorumluluk gerektiren konular, herkese ait olan (ya da kimseye ait olmayan) 

kaynakların yönetimi (res communis ) öne çıkmaktadır. Ayrıca, farklı devletlerin yetkilerinin 

çakıştığı (overlapping jurisdiction ) ihtilaflı alanlara ilişkin kapsamlı güncel örnek olay 

incelemeleri yapılmaktadır.

UID112

Türkiye ve AB İlişkileri

UID110



Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkiler kavram ve teorileri ile Türkiye siyasi tarihine 

ilişkin bilgi birikimleri temelinde, Türk dış politikasının belirlenmesinde etkili olan güncel 

olaylar ve sorunları anlayıp açıklamalarını sağlamaktır. Ders boyunca, Türk dış politikasının 

tarihsel gelişimi üzerinde durulacak, bu politika alanının oluşum sürecini etkileyen iç ve dış 

dinamikler incelenecek ve geleceğine dair öngörüler tartışılacaktır.  Dersin sonunda öğrenciler, 

hem Türkiye’nin dış politika gündeminde yer alan güncel konuları çözümleyebilme hem de 

değişen uluslararası ve bölgesel koşullar karşısında Türkiye’nin dış politika yönelimlerini 

değerlendirebilme yetisini kazanacaktır.
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Ders İsmi 

T U L Kr ECTS

3 0 0 3 6

Ders Kodu 

Ders İsmi 
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UID124

Avrasya Jeopolitiği

UID118

Türkiye’nin Orta Asya Politikası

İnsan haklarına ilişkin tartışmalar ve kavramın kamusal alanda kullanımı son yıllarda yükselişe 

geçmiştir. Tartışmalarda çeşitli aktörlerin (bireyler, devletler ve devlet dışı kuruluşların) 

hukuki ve siyasi talepleri ile çıkar çatışmaları ön plandadır. Bu derste hedeflenen, söz konusu 

tartışmalara kaynaklık eden çeşitli hak kategorilerinin ve koruma mekanizmalarının nasıl 

ortaya çıktığını, yorumlandığını ve uygulandığını ayrıntısıyla incelemektir. Ders boyunca belirli 

hak kategorilerinin tarihsel ve siyasal arka planları açıklanacak, bunlara ilişkin etik tartışmalar 

ele alınacak, insan haklarının hem uluslararası alanda hem de ulusal hukuk düzenlerinde 

tanınması ve yorumlanması süreçleri incelenecek, uygulamadaki farklılıklar ile aktörler 

arasındaki çatışmaların etkisi tartışılacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan doktora adayının, 

insan hakları kavramının tarihsel, siyasal ve hukuki arka planıyla birlikte kavrama ilişkin 

güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olması; insan hakları kavramının yanı sıra eşitlik ve 

adalet gibi kavramlara ilişkin eleştirel tartışma yürütebilecek yetiyi kazanması beklenmektedir. 

UID120

Medya ve Siyaset İlişkisi

Ders kapsamında öncelikle siyaset olgusunun teorik çerçevesi ele alınarak, siyaset, iktidar, 

otorite ve meşruiyet kavramları değerlendirilmekte ve devlet sorunsalına tarihsel arka plandan 

günümüze dek geçirdiği dönüşümler çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Dersin temel ilgi 

alanlarından olan siyasetin toplumsal ve kurumsal boyutları incelenirken, siyasal kültür, siyasi 

partiler, seçim sistemleri, kamuoyu, kitle iletişim aygıtlarının kamuoyu oluşturmaktaki yeri ve 

baskı grupları da ayrıntılı biçimde tarihsel, sosyolojik eksende aktarılmaktadır. İncelenen 

konuların kitle iletişimi alanıyla olan ilintileri üzerinde durulmakta, tartışılan kavramlar özellikle 

iletişim alanıyla olan ilişkileri bağlamında irdelenmektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya’da art arda bağımsızlıklarını ilan eden 

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan’ı ilk tanıyan 

ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti bölgede ekonomik, politik ve kültürel alanda rol 

oynayan Rusya, ABD, İran, Pakistan gibi ülkelerle çıkar çatışması içine girmiştir. Bu derste 

Türkiye’nin bölge ülkelerine yönelik politikaları uluslararası toplum açısından analiz edildikten 

sonra Türkiye’nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği ve geliştirmekte olduğu ikili ilişkiler ve mevcut 

işbirliği imkânları ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

Global Dünyada Adalet ve İnsan Hakları 

UID122



Bu ders, Orta Avrupa'dan Pasifik'e kadar uzanan ve Sovyet sonrası alanla sıkça ilişkili olan 

engin alana yani Avrasya'ya odaklanmaktadır. Bu derste  bu alandaki Uluslararası İlişkiler, 

Karşılaştırmalı Politika, Politik Ekonomi ve Kamu Politikaları ile ilgili konular ele alınacaktır. 

Öncelikle Avrasya'da kurulan politik-ekonomik sistemler ve bunları analiz etmek için 

uygulanan teorik yaklaşımlar gözden geçirilecektir. İkinci olarak, Avrasya'da politik-ekonomik 

sistemler geliştirmede dış (ABD, AB) ve bölgesel (Rusya, Çin) oyuncuların rolleri ve etkileşim 

stratejileri ele alınacaktır. Üçüncü olarak, Avrasya bölgeselciliği, yani, bölgede oluşturulan 

bölgesel entegrasyon (örneğin, Avrasya Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü) ve bağlantı (One Belt, 

One Road) girişimleri incelenecektir. Seçilmiş alanlarda dış faktörlerin, bölgesel süreçlerin ve 

yerel bağlamın etkileşimleri incelenerek (örneğin, güvenlik, enerji), öğrencilerin ilgisini 

çekecek diğer konular dahil edilecektir.


