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Ders Tanıtımı:
Bu derste Avrupa Birliği’nin 1945’ten bugüne kadar olan gelişimini ekonomi politik
perspektiften incelenecektir. Bir çok farklı kuramın tanıtılacağı bu derste, Avrupa Birliği
içindeki farklı aktörlerin ve onların farklı çıkarlarının Avrupa Birliği politikalarına nasıl yön
verdiği irdelenecektir. Odaklanılan konular mali ve para politikalarının ötesine geçip,
savunma ve göç gibi alanlardaki Avrupa Birliği’nin siyasetleri de dersin kapsamında
işlenecektir.
Dersin Öğrenme Kazanımları:
Öğrencilerin entelektüel gelişimin sağlanması ve eleştirel düşünme kabiliyetlerinin
artmasının yanında, bu dersin sonunda, öğrenciler;
1) Farklı ekonomi politik perspektiflerinden Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimiyle ilgili
eleştirel analiz yapılabilecek bilgi ve yetenek kazanır.
2) Ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomi politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına
dair aktörler, yapılar ve süreçler hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
Dersin Değerlendirme Yöntemi:
Öğrencilerin zorunlu okumaları dersten önce yapması ve derse hazırlıklı gelmesi
beklenmektedir. Ders seminer olarak işlenecektir. Konular okutman tarafından kısa bir
şekilde tanıtıldıktan sonra, dersin geri kalanı haftalık okumalarda değinilen savların
tartışılması ve değerlendirilmesi üzerinden ilerleyecektir. Bundan dolayı da öğrencilerin
katkısı dersin temelini oluşturmaktadır. Haftalık tartışmaların daha verimli geçebilmesi için
öğrencilerin zorunlu okumaların ötesinde okuma yapması önerilmektedir.
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Ders sırasındaki tartışmaların yanı sıra, öğrencilerden araştırma önerisi ve kısa makale
yazmaları beklenmekte, hazırladıkları kısa makalenin sunumu yapmaları istenmektedir. Son
olarak da öğrencilerin ders boyunca edindikleri kazanımların sınanması için yarıyıl sonu
sınavı yapılacaktır. Değerlendirme yöntemlerinin genel nota katkısı aşağıda belirtilmiştir.
Notlandırma:
Görev
Araştırma Projesi Önerisi
Araştırma Projesi
Sunum
Yarıyıl sonu sınavı

% katkı
15
40 (15 + 25)
20
25

Tarihler
15 Mart 2019
12 Nisan 2019 / 10 Mayıs 2019
19 Nisan 2019
Açıklanacak

Araştırma Projesi (%15 + %25):
Araştırma projesinin amacı, öğrencilerin aktif öğrenme ve bağımsız araştırma yapma
kabiliyetlerini geliştirmesi ve öğrencinin ilgi duyduğu alanda daha da derinlemesine bilgi
edinmesidir. Bundan dolayı araştırma projesi konusu seçimi öğrencinin tercihine
bırakılmıştır, fakat seçilen konunun dersin kapsamı içinde olması beklenmektedir. Proje bir
dönem boyunca sürecektir. Proje boyunca en yüksek seviyede yönlendirme ve geri bildirim
alınması için proje üç birleşene ayrılmıştır.
1. Araştırma Önerisi (takip eden bölümde açıklanmıştır)
2. İlk Müsvedde makale (%15)
3. Tamamlanmış makale (%25)
Araştırma projesi süresince hazırlanan makalelerden şunlar beklenmektedir:
Yapı: Makalenin ana savı etkin bir şekilde sunulmuş mu? Açık bir giriş ve sonuç bölümü var
mı? Paragraflarda ana savı destekleyen yardımcı savlar belirtilmiş mi?
Belirginlik: Makaledeki ana sav ve yardımcı savlar kolayca anlaşılıyor mu?
Kanıt: Makale içinde ana savı ve yardımcı savları destekleyen kanıtlar kullanılmış mı?
Makale formatı: Makale belirlenen formata uygun ve kelime sınırı içinde yazılmış mı?
Kaynaklar: Yazar makalede konuyla ilgili literatürü ve güvenilir kaynakları kullanmış mı?
Atıf: Yazar makalede kullandığı kaynakları açık ve kurallara uygun şekilde atıf yapmış mı?
Kaynakça kurallar dahilinde verilmiş mi?
Sadece tamamlanmış makale için: Yazar geri bildirimleri makalesinde ne derece
yanıtlamış, önerilen değişiklikleri yapmış mı? Önerilen değişiklikleri yapmadıysa, neden
yapmadığını ayrı bir ekte belirtmiş mi?

2

Değerlendirme yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır. İlk müsvedde çalışmasında
belli derecede zayıflık olması beklenmektir ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
Makale şu formata göre hazırlanmalıdır:
1. Kapak sayfası: konu başlığı, yazar adı, kelime sayısı ve dersin kodu belirtilmelidir.
2. Genel format: 2 satır aralıklı olmalı ve üst, alt, sağ ve soldan 2.5 cm boşluk
bırakılmalı. Sayfa numaraları sağ alt köşede verilmeli
3. Kaynakça: Chicago Manual of Style (Yazar Tarih) formatı kullanılmalı, yazı içinde
kaynak gösterilmelidir. Makale sonunda kaynakça bölümü eklenmelidir. Kaynakça
için Zotero ya da Mendeley gibi kaynak yönetim yazılımları kullanılması
önerilmektedir.
4. Makalenin uzunluğu 4000 kelime artı kaynakçadır. İlk müsvedde makale 3000 kelime
civarında olabilir. Kelime sınırının aşılmaması beklenmektedir.
Makalelerin akademik etik kuralları çerçevesinde yazılması beklenmektedir. Eğer
kullandığınız bilgi genel olarak bilinen bir bilgi değilse, mutlaka kaynak gösterin. İntihal
hiçbir şartta maruz görülmeyecektir.
Araştırma Önerisi (%15):
Araştırma önerisi temel olarak öğrencinin odaklanmak istediği ana soruyu ortaya koyar,
sorunun neden önemli olduğunu açıklar ve bu soruyu nasıl cevaplayacağının genel bir
çerçevesini ortaya koyar. Ana soru açıklanırken, literatürde bu soruya verilen bazı
cevaplardan bahsedilmesi beklenmektedir. Araştırma önerisiyle ilgili seçilmiş kaynakçanın
de eklenmesi gerekmektedir. Araştırma önerisi yukarıda belirtilenlerin ne kadar yapıldığına
bakılarak değerlendirilecektir. Araştırma önerisinin uzunluğu 500 kelime + kaynakçadır.
Kaynakça için yukarıda belirtilen formatın kullanılması beklenmektedir.
Sunum (%20)
Sunum hazırlamış olduğunu ilk müsvedde çalışma hakkında akranlarınızın görüşlerini almak
ve makalenin daha iyi hale gelmesini sağlamak için bir olanaktır. Sunumda beklenen,
makalenin ana sorununun anlatılması ve temel savların sunulmasıdır. Sunumun belirlenen
zaman içinde tamamlanması beklenmektedir.
Yarıyıl sonu sınavı (%25)
Yarıyıl sonununda, dönem içinde öğrencilerin ders boyunca edindikleri kazanımların
ölçülmesi için sınav yapılacaktır. Sınav paragraf sorularından oluşacak ve bütün ders boyunca
işlenen konuları kapsayacaktır.
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Haftalık Konular:
1. Hafta (15 Şubat): Giriş
2. Hafta (22 Şubat): Dünya Ekonomisinin Politik Üç Önermeli Durumu
Zorunlu okuma:
Dani Rodrik (2000): How far will international economic integration go? The Journal
of Economic Perspectives, 177-186
3. Hafta (1 Mart): Avrupa Birliği’ne Ekonomi Politik Perspektiften Bakmak
Zorunlu okuma:
Vivien A. Schmidt (2008) European Political Economy: Labour Out, State Back In,
Firm to the Fore, West European Politics, 31:1-2, 302-320, DOI:
10.1080/01402380701835082
4. Hafta (8 Mart): 1945’ten İtibaren Avrupa Ekonomisi
Zorunlu okuma:
Hall (2013): The Political Origins of Our Economic Discontents. Contemporary
Adjustment Problems in a Historical Perspective. In ‘Politics in the new hard times:
the great recession in comparative perspective’.
http://www.people.fas.harvard.edu/~phall/Gourevitch.pdf
5. Hafta (15 Mart): Mali Entegrasyon: Delors’tan Maastricht’e
Zorunlu okuma:
N Jabko (1999): In the name of the Market: how the European Commission paved the
way for monetary union. Journal of European Public Policy, 6(3), 475-495.
6. Hafta (22 Mart): EMU: Eşitler Arası Entegrasyon?
Zorunlu okuma:
Tal Sadel & Amy Verdun (2009): Explaining Europe’s Monetary Union: a survey of
the Literature. International Studies Review, 11(2), 277-301.
7. Hafta (29 Mart): Avrupa Merkez Bankası
Zorunlu okuma:
WH Buiter (1999): Alice in euroland. JCMS: Journal of Common Market Studies,
37(2), 181-209.
De Haan, Jakob, and Sylvester CW Eijffinger (2000): "The democratic accountability
of the European Central Bank: A comment on two fairy-tales." JCMS: Journal of
Common Market Studies 38.3, 393-407.
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8. Hafta (5 Nisan): Avrupa Birliği Savunmasının Ekonomi Politiği
Zorunlu okuma:
Kaija Schilde, 2017. The political economy of European security. Kindle Edition.
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 164-194
9. Hafta (12 Nisan): Avrupa Birliği Savunma Sanayi Yapılanması ve Uluslararası
Silahlanma Kurumları
Zorunlu okuma:
Caglar Kurc & Sibel Oktay (2018) Taking production relations seriously: the role of
defence firms in armaments cooperation, European Security, 27:4, 469-489, DOI:
10.1080/09662839.2018.1520699
10. Hafta (19 Nisan): Sunum
11. Hafta (26 Nisan): Avrupa Birliği Sınır ve Göç Politikası
Zorunlu okuma:
Kaija Schilde, 2017. The political economy of European security. Kindle Edition.
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 242-180
12. Hafta (3 Mayıs): Kültürün Ekonomi Politiği
Zorunlu okuma:
Eliot Tretter (2011) The ‘Value’ of Europe: The Political Economy of Culture in the
European Community, Geopolitics, 16:4, 926-948, DOI:
10.1080/14650045.2011.554465
13. Hafta (10 Mayıs): Euro Bölgesi Krizi
Zorunlu okuma:
Philip R Lane (2012): The European Sovereign Debt Crisis, the Journal of Economic
Perspectives, 26(3), 49-67.
14. Hafta (17 Mayıs): Brexit’in Ekonomi Politiği
Zorunlu okuma:
Jonathan Perraton & Marta R. M. Spreafico (2019) Paying Our Way in the World?
Visible and Invisible Dangers of Brexit, New Political Economy, 24:2, 272-285, DOI:
10.1080/13563467.2018.1484718
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