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Desin Amacı 

Bu dersin amacı, kalkınma ekonomisinin temel konularını incelemektir. Ders kapsamında şu 

sorulara cevap aranacaktır: Ekonomik büyümeyi, eşitsizliği ve yoksulluğu etkileyen faktörler 

nelerdir? Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı temel ekonomik sorunlar 

ve bunların sebepleri nelerdir? Neden bazı ülkeler yüksek düzeyde ekonomik gelişme 

sağlarken diğerleri başaramıyor? Ülkelerin kalkınma seviyesini yükseltmek için 

uygulayabilecekleri politikalar nelerdir?  

Dersin İşlenişi 

Bu derste öğrencilerin çalışma grupları oluşturması beklenmektedir. İlgili konunun uzunluğuna 

bağlı olarak konular bireysel olarak da alınabilir. Her hafta bir grup ilgili ders kitabından ve 

okumalardan faydalanarak o haftanın konusunu anlatan bir sunum hazırlayacak ve derste 

sunumunu yapacaktır. Diğer katılımcılar ise o haftanın konusunu özetledikleri 2-3 sayfalık bir 

ödev hazırlayacaktır. Dersin sonunda ise her öğrenci dönem içerisinde ekonomik kalkınma ile 

alakalı belirlemiş oldukları ve onay aldıkları bir konu ile ilgili bir araştırma ödevi (10-15 sayfa) 

hazırlayacaktır.   

Konular* 

1. Ekonomik kalkınma düşüncesi 

2. Ekonomik kalkınmanın ölçülmesi ve yoksulluk 

3. Ekonomik kalkınma ile ilgili temel analizler 

4. İkili yapı  

5. Bölgesel eşitsizlikler ve göç 

6. Nüfus ve insan kaynakları  

7. Kalkınmanın yurtiçi ve yurtdışı finansmanı 

8. Sanayileşme ve tarım 

9. Kurumsal yapıların önemi 

10. Kalkınmada alternatif iktisat politikaları 

11. Yeni kapitalizm ve kalkınma 
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12. Türkiye’nin kalkınma serüveni 

*Konular dönem içerisinde revize edilebilir. 

Değerlendirme Kriterleri 

 Haftalık ödevler: %30 

 Derse aktif katılım: %15 

 Sunumlar: %25 

 Dönem sonu araştırma ödevi: %30 

Devamsızlık 

Derse devam önemlidir. Üç hafta üst üste mazeretsiz derse katılmayanlar başarısız sayılacaktır.  

Temel Kurallar 

Hazırlanan araştırma ödevlerinde atıf ve referans verme kurallarına riayet edilmesi 

beklenmektedir. Diğer yandan ders için hazırlanan tüm dokümanlarda temel akademik etik 

kriterlerine uygunluk bir zorunluluktur. Dokümanlarda bir intihal tespit edildiğinde ilgili 

çalışma grubundaki bütün öğrenciler başarısız sayılacaktır.  

 

Teknik Detaylar 

Dokümanlar 12 punto, 1,5 satır aralığı ve Calibri (Gövde) formatında hazırlanacaktır. Dersteki 

sunumları için çalışma gruplarının bir sunum dokümanı hazırlaması gerekmektedir.  

Grup oluşturma ve rapor seçimi ile ilgili detaylar ilk hafta derste konuşulacaktır.  

Derste Kullanılacak Kaynaklar   

(Haftalık okumalar elektronik formatta ders sistemi üzerinden paylaşılacaktır) 

1- Feride Doğaner Gönel, Kalkınma Ekonomisi, 3. Baskı, Efil Yayınevi, 2016 

2- Muhteşem Kaynak, Kalkınma İktisadı, 5. Baskı, Gazi Kitapevi, 2014 

3- Ha-Joon CHANG ve Irene Grabel, Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları El 

Kitabı, İmge Yayınları, 2016 

4- Murat Tiyakioğlu (Editör), Devletle Kalkınma, İletişim Yayınları, 2020. 

5- Fikret Şenses (Yayına Hazırlayan), Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, 6. Baskı, 

İletişim Yayınları, 2015. 

6- Ahmet H. Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, 4. Baskı, 

İletişim Yayınları, 2018. 

 

 


