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Program
11 MAYIS 2017 – PERŞEMBE
09.00

İstanbul’dan Hareket

09.00

Ankara’dan Hareket

13.00-14.00

Öğle Yemeği ve Serbest Zaman

14.00-14.30

Açılış: Dış Politika Akademisi Tanıtımı

14.30-16.00

Dış Politika Kavramı ve Unsurları
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
[Dış politika nedir? Dış politikanın amaçları nelerdir? Ulusal çıkar ve dış politika
arasındaki ilişki nasıl belirlenir? Dış politikayı belirleyen unsurlar nelerdir? Ulusal güç ve
kapasite nasıl tanımlanmalıdır? Uluslararası sistemin unsurlarının dış politika üzerindeki
etkisi, kutupluluk çeşitlemelerinin ve güç dağılımındaki değişikliklerin dış politikaya
etkisi. İç politika ve dış politika etkileşimi. Dış politikayı kimler yapar, kimler yürütür?
Dış politikanın araç ve yöntemleri (propaganda, kuvvet kullanımı ve savaş, uluslararası
hukuk, diplomatik araçlar vb.) nelerdir? Çağdaş uluslararası sistemde dış politikayı
etkileyen faktörler olarak terör, enerji politikaları, küresel-ekonomi politik.]

16.00-16.30

Kahve Arası

16.30-18.00

Dış Politika Analizi: Kuramsal Yaklaşımlar ve Yöntem
Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi
[Dış politika analizi nedir? Dış politika analizinde alternatif teorik yaklaşımlar nelerdir?
Uluslararası İlişkiler disiplininin bir alt-alanı olarak “dış politika analizi” nasıl gelişmiştir?
Dış politika karar alma süreçleri nasıl incelenir? Farklı analiz düzeylerinden bakıldığında
dış siyaset kararları nasıl incelenmelidir? Oyun Teorisinin, dış politika analizinde yeri
nedir? Liderlerin ve karar alıcıların dış siyasete etkisi nedir? Dış politika analizi için
kullanılan en modern kuramsal ve metodolojik yöntemler ile bunlara üç örnek olarak
operasyonel kod analizi, olay verisi analizi, oyun kuramı yöntemleri.]

18.00-20.00

20.00 -

Dış Politika Simulasyonu
Yrd. Doç. Dr. Toygar Halistoprak, Uluslararası Antalya Üniversitesi
Erkam Sula, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Akşam Yemeği ve Serbest Zaman
Katkılarıyla;

12 MAYIS 2017 – CUMA
07.30-09.00

Kahvaltı

09.00-10.30

Diplomasi: Teori ve Pratik
E. Büyükelçi Ünal Çeviköz, Ankara Politikalar Merkezi
[Diplomasi nedir? Dışişleri Bakanlıkları ve diplomatların görev ve sorumlulukları
nelerdir? Diplomaside müzakere yöntemleri nelerdir, müzakereler yürütülürken hangi
ilkeler ışığında hareket edilir? Diplomasi ve etik ilişkisi nasıl belirlenir? Geleneksel
ve modern dönemlerden örneklerle ikili diplomasi, çok taraflı diplomasi,
Konferans diplomasisi, Zirve diplomasisi, arabuluculuk vb. yöntemlerin esasları ve
uygulamaları. Bir diplomat gözünden Türkiye’de diplomasinin gelişimi, diplomasi
aktörleri ve diplomasinin geleceği.]

10.30-11.00

Kahve Arası

11.00-12.30

Dış Politika ve Komşu Alanlar
Ekonomi-Politik: Yrd. Doç. Dr. İnan Rüma, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk: Doç. Dr. Erdem Denk, Ankara Üniversitesi
Tarih: Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
[Dış politikanın komşu alanlar ile ilişkileri nasıl şekillenmiştir? Ekonomi-Politik, Hukuk
ve Tarih alanlarında dış politika ile ilgili ne tür araştırmalar yapılmaktadır? Komşu
alanlarla dış politikanın ayrımı nasıl yapılır? Alanlar arasındaki sınırlar nasıl çizilmiştir?
Dış politikanın komşu alanlardan yararlanması nasıl mümkün olabilir? Komşu alanlarda
geliştirilen kuramların dış politikaya uyarlanması, disiplinler arası çalışmaların dış politika
çalışmalarındaki yeri ve geleceği.]

12.30-15.30

Öğle Yemeği

15.30-17:00

Dış Politika, Güvenlik ve Strateji
Prof. Dr. Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi
[Güvenlik Çalışmaları ve Strateji nedir? Güvenlik ve Stratejik Çalışmaları klasik ve
modern dönemde nasıl gelişmiştir? Türkiye’de Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik
Araştırmalar ne düzeydedir? Dış politika-strateji-güvenlik ilişkisi nasıl gelişmiştir ve
ülkeler dış politikalarında hangi stratejileri kullanırlar? Güç dengesi, ittifaklar, hegemonya
vb. büyük stratejilerin günümüzde dış politikaların yürütülmesindeki yeri nasıl
anlaşılmalıdır? Uluslararası güvenliğin gündeminde hangi farklı dönemlerde ne tür
dönüşümler yaşanmıştır? Dış politikanın yürütülmesinde güvenlik kaygıları ne ölçüde
belirleyicidir?]

17.00-17.30

Kahve Arası
Katkılarıyla;

17.30-19.00

Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum ve Dış Politika
Dr. Haluk Karadağ, Milli Savunma Üniversitesi
[Kamu diplomasisi nedir? Kamu diplomasisinin dış politikadaki kullanım alanları
nelerdir? Sivil toplum nedir ve dış politikada kendine nasıl bir yer bulmaktadır? Kamu
diplomasisi ve sivil toplum arasındaki ilişki dış politika bağlamında nasıl
değerlendirilebilir? Türkiye’de kamu diplomasisinin gelişimi, sivil toplum örgütlerinin
artan rolü ve bu rolün niteliği, kamu diplomasisi ve sivil toplumun diğer dış politika
araçları ile ilişkisi.]

19.00-20.30

Akşam Yemeği ve Serbest Zaman

20.30-22.00

Sinema ve Dış Politika
Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi
13 MAYIS 2017 – CUMARTESİ

07.30-09.00

Kahvaltı

09.00-10.30

Küresel Dış Politika Örneği: ABD
Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
[Amerikan dış politikasında karar alma süreçlerini etkileyen faktörler nelerdir? ABD dış
politika geleneği nasıl anlaşılmalıdır? Farklı dönemlerden örneklerle, Başkan, Senato,
Ulusal Güvenlik Konseyi ve Kongre’nin dış politika oluşum süreçlerine etkisi ile lobilerin
ve kamuoyunun dış politika oluşturucular üzerindeki baskıları. Amerikan dış politikasının
güncel temel meseleleri ve bölgesel konular: terör, Ortadoğu, Rusya politikası, küresel
güvenlik ve NATO, sürdürülebilir enerji arzı ve güvenliği.]

10.30-11.00

Kahve Arası

11.00-12.30

Bölgesel Dış Politika: Ortadoğu
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
[Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin dış politika inşa sürecini etkileyen faktörler olarak
gelenek, merkez-çevre ilişkileri, rejimler, liderler, din ve ideoloji ile küresel sistem ve
aktörlerin etkileri. Arap Baharı Ortadoğu ülkelerinin ve komşuların dış politikaları
üzerinde ne tür bir etki yaratmıştır? Güncel bölgesel gelişmeler ışığında Bölge ülkelerinde
dış politika inşa sürecini etkileyen ana başlıklar olarak radikalizm tehdidi ve IŞİD,
terör, başarısız devletleri, iç-savaş, göç ve yerinden edilmiş bireyler, enerji politikaları.]

12.30-12.40

Aile fotoğrafı

12.40-15.00

Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
Katkılarıyla;

15.00-16.30

Türk Dış Politikası Çalışmaları
Prof. Dr. Baskın Oran, Ankara Üniversitesi E. Öğretim Üyesi
[Türkiye’de dış politika alanındaki çalışmalar nasıl bir gelişim süreci izlemiştir? Bunların
temel özellikleri, alana katkıları ve eksiklikleri nelerdir? Üç ciltlik Türk Dış Politikası
kitabında (1919-2012) hangi kuramsal ve kavramsal çerçeveler kullanılmış ve hangi altalanlar ve bölgeler hangi yöntemle incelenmiştir? AKP’nin iktidar olmasından itibaren
izlediği dış politikanın temel çizgileri ve bunun daha önce izlenmiş dış politikalarla ilişkisi
nasıldır?]

16.30-17.00

Kahve Arası

17.00-18.30

Medya ve Dış Politika
Barçın Yinanç, Hurriyet Daily News
[Dış politikanın medyadaki yansımaları. Farklı kitle iletişim araçlarının (gazete,
televizyon, internet haberciliği ve sosyal medya vb.) dış politika haberciliği üzerindeki
etkisi. Medyanın kamuoyu oluşturma ve kitleleri etkileme gücü. Medyanın politika-yapım
süreci ve politika-oluşturucular üzerindeki etkileri. Dış politika gazeteciliğinin temel
prensipleri, zorlukları ve heyecanları. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle dış politikamedya ilişkisi.]

18.30-19.00

Kahve Arası

19.00-20.00

Türk Dış Politikasının Yönelimleri
Büyükelçi Burak Akçapar, T.C. Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel
Müdürü
[T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın gözünden Türkiye’nin dış politikasının gelişimi, temel
ilkeleri, öncelikleri, yönelimleri ve geleceği.]

20.00 -

Akşam Yemeği
14 MAYIS 2017 – PAZAR

07.30-09.30

Kahvaltı

09.30-11.30

Yuvarlak Masa: Türkiye Dış Politikası
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi (moderatör)
Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Nişantaşı Üniversitesi
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
[TDP’nin dünü: Türk Dış Politikası’nı belirleyen dinamikler nelerdir? TDP’nin temel
özellikleri nelerdir? TDP’nin temel kavramları nelerdir? TDP’nin tarihsel, coğrafi,
Katkılarıyla;

düşünsel/ideolojik kökenleri nelerdir? TDP’de karar alma süre.lerinde etkili iç ve dış
dinamikler nelerdir? Geleneksel TDP’nin inşasında etkin aktörler hangileridir? İç politikadış politika etkileşimi üzerine bir tartışma. TDP-Ulusal güvenlik ilişkisi.
TDP’nin bugünü: Türk Dış Politikası’nı belirleyen güncel meseleler, yaklaşımlar,
kavramlar ve aktörler nelerdir? TDP’nin güncel dış politika vizyonu nedir? Komşularla
sıfır sorun politikasından değerli yalnızlık söylemine geçiş. Yumuşak gü./sert gü. söylemi
üzerine tartışma. TDP’de strateji kavramı ve söylemi üzerine tartışma. TDP’de kapasitevizyon ikilemi. Dış politikanın bölgeselleşmesi ve sonuçları. TDP’nin yapımı ve
yürütülmesinde halihazırda etkin aktörlerin dönüşümü ve değişimi üzerine tartışma.
STK’lar, Ordu, yeni bakanlıklar ve idari birimler. Dış politikada ticaret devleti kavramı ve
dış politikanın güvenliksizleştirilmesi. İç–dış politika ayrımı üzerine görüşler. Dış
politikanın demokratikleşmesi ve etkileri.
TDP’nin geleceği: Önümüzdeki yıllarda Türk Dış Politikası’nı bekleyen temel sorunlar ve
zorlayıcı meseleler ile olası çatışma dinamikleri. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri için bir
çıpa ihtiyacı var mı? Varsa kimler olabilir? Önümüzdeki yıllarda Türkiyeyi zorlayabilecek
bölgesel istikrarsızlıklar neler olabilir? Uluslararası sistemde beklenen değişimler ve
bunların Türkiye’ye etkileri. Bölgesel gelişmelerin olası etkileri.]

11.30-12.30

Kapanış Oturumu ve Sertifika Töreni

12.30-13.30

Öğle Yemeği

14.00

Abant’tan Ayrılış

Katkılarıyla;

