
Ders Profili   -   Uluslararası İlişkiler Bölümü  

Ders Kodu : IR 550 Dersin Adı : Uluslararası Politik Ekonomi 

Zorunlu/Seçmeli:  Seçmeli Ön koşul: -  

Katalog tanımı: Uluslararası Politika ve 

ekonominin kesişimi. Global dünya 

bağlamında önemli ekonomik gelişmeler. 

Uluslararası ekonominin gelişiminde devlet 

kurumlarının rolü. Uluslararası pazarların 

açıklığı, ekonomi politikalarını şekillendiren 

faktörler, ekonomik globalleşmenin nedenleri 

ve sonuçları, uluslararası politik ekonomide 

çok uluslu şirketlerin rolü, yeni dünya 

düzeninde güçlerini ve zenginliklerini 

artırmak isteyen devletlerin stratejileri, 

uluslararası pazarların devlet politikaları 

üzerindeki etkisi, uluslararası politik 

ekonomik sistem içerisindeki eşitsizlikler ve 

bunların ulusal gelişme alternatifleri ve 

stratejileri üzerindeki etkisi. 

 

Ders Kitabı / Gerekli Materyal: 

Öğretim görevlisince okumalar sağlanacaktır. 

Ders Yapısı / Ders Saatleri:  ( 3+0+0) 3 /  7 AKTS 

Genişletilmiş Tanım: Bu ders kolektif politik kararların ekonomik etkilerine eğilir. Bu kararlar 

vergi matrahı ya da sosyal güvenlik ödemesi gibi yerel temelde olabilir veya gümrük tarifesi, 

kota, göçmen işçi ya da dış yardım gibi uluslararası etkisi olan konular olabilir. Bu kararların 

yürütücü aktörleri genel olarak yerel hükümet ve iş çevresidir fakat IMF, DB, DTO yanı sıra 

çok uluslu şirketler (MNCs) gibi uluslararası aktörleri de içerebilir.  

Liberalizm, realizm, Marksizm, inşacılık ve feminizm, gibi farklı teorik yaklaşımların 

öğretilmesi bu dersin önemli bir amacıdır. Buna ek olarak, göç-göçmenler, kötü çalışma 

koşulları, ve uluslararası ticaret gibi global politik ekonomi içerisindeki tartışmaları 

inceleyecek ve farklı yaklaşımların bu konuları nasıl ele aldığını inceleyeceğiz.  

 

İçerik Tasarımı: Yok Bilgisayar Kullanımı: Gerekli 

Ders Çıktıları 

 

Ders sonunda öğrenciler 

 Ekonomik ve politik değişkenleri ilişkilendirebilecek 

 Global ekonomiye ilişkin genel bir anlayış geliştirebilecek 

 Küresel ekonomiye Gerçekçi, Liberal ve Eleştirel bakışı öğrenecek 

 Alandaki temel yaklaşımlar ışığı altında göç, kötü çalışma koşulları, dış yardım, ve 

çevrecilik gibi konuları değerlendirebilecek 
 

Öğrenim Metotları: Tartışma ve Ders anlatım 

 

Ders Taslağı 



Hafta Konu 

1 Ders Tanımı 

2 Politik Ekonomiye Uluslararası bir Yaklaşım 

3 2. Dünya Savaşından bu yana Küresel Ekonomi 

4 Politik Ekonomiye Gerçekçi Yaklaşım 

5 Gerçekçi Yaklaşım, dvm 

6 Politik Ekonomiye Liberal Yaklaşım 

7 Liberal Yaklaşım, dvm 

8 Eleştirel Yaklaşımlar 

9 Eleştirel Yaklaşımlar,dvm 

10 Göç 

11 DTO ve Çevrecilik 

12 Kötü Çalışma Koşulları  

13 Ticaret 

14 Dış Yardım 

15 Değerlendirme 
 

Değerlendirme Yöntemi. 

 

Katılım:                   10% 

Quiz:                        30% 

Ev Ödevi:                15% 

Final Sınavı:            45% 

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı 

 

 

 

Program Çıktıları  * Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

MIR1 Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve 

kuramları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma 

   X  

 

MIR2 
Dünya siyasetinde sistem, ulus-devlet, kurumlar, kültür 

ve iktidar konuları ile ilgili kuramsal yaklaşımların 

farkında olma 

  X   

MIR3 Güncel dünya konjonktürünü yakından takip etme     X 

MIR4 
Uluslararası İlişkiler alanında yerleşmiş bilgi birikimi ile 

nedensel ilişkileri sorgulayabilme 
 X    

MIR5 
Uluslararası İlişkiler literatüründeki eksikliklerin ve 

boşlukların farkında olma, ve bu eksiklik ve boşlukları 

giderecek araştırmalar yürütebilme 

 X    



MIR6 
Farklı bilimsel araştırma yöntemlerini kavrama ve bu 

yöntemleri etkin bir şekilde kullanabilme 
 X    

MIR7 
Uluslararası İlişkiler alanında özgün, bilimsel bir çalışma 

ortaya çıkarabilme 
  X   

MIR8 
Bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme 

    X 

MIR9 
İş etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun 

davranma 
   X  

MIR10 
Dünya ve ülkeler siyasetinde yeni ortaya çıkan olgulara 

karşı açık görüşlü olma 
    X 

MIR11 
Özgüven sahibi olma ve topluluk karşısında sunum 

yapabilme becerisi edinme  
    X 

MIR12 
Farklı kültür, inanç ve düşüncelere sahip bireylerle bir 

arada çalışabilme 
    X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek 

 

Öğrenci İş Yükü / :AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu: 

 

Okuma                                        95 saat    

Ders ve tartışma                         40 saat 

Makale Ödevi                             30 saat 

sınavlar                                       10 saat 

TOPLAM  ………………………………      175 saat (25x7) 7 AKTS 

 

Hazırlayan :  Seda Demiralp Revizyon Tarihi : 30.10.2013 

 


