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Bu ders uluslararası sistemin ve küreselleşmenin tarihsel evrimini inceler. Derste 20. Yüzyılın
gelişmeleri içerisinde küreselleşme; uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde küreselleşme;
küreselleşme karşıtı görüşler; küreselleşmenin geleceği üzerinden uluslararası sistemin
dönüşümü ve bu dönüşümün işgücü, çevre, insan hakları, diplomasi ve sürekli kriz dinamiklerine
olan etkisi tartışılır.
This course focuses on the historical transformation of the international system and
globalization. It examines this transformation by situating globalization in the context of
developments of the 20th century and within the framework of international relations theories;
debating anti-globalization perspectives and the future of globalization, as well as its effects on
labor power, environment, human rights, diplomacy and perpetual crisis.
I. Küreselleşme sürecini ve bu süreci açıklayıp yorumlayan teorilerin gelişmesini ve
içyapısını açıklamak.
II. Küreselleşme sürecinin insan hakları, fakirlik ve eşitsizlik gibi özel ve sosyal hayat
alanlarıyla bağlantılarını ve etkilerini tanıtmak.
III. Tüm bunların düzensiz dinamiklerini ve çağdaş uluslararası ilişkiler sistemi üzerine
etkilerini ortaya koymak.
I. To explain the development and internal structure of the globalization process and
theories which reflect and predict this process;
II. To recognize the connections and conditions of partial globalization processes in the
individual fields of social life such as human rights, poverty and inequality;
III. To describe their uneven dynamics and their impact on the system of contemporary
international relations.
Bu dersi başarıyla bitiren bir öğrenci,
I.
Küreselleşme sürecini açıklayabilme ve yorumlayabilme becerilerini edinir.
II.
Küresel gelişmelerin insan hakları, fakirlik ve eşitsizlik gibi sosyal hayatın farklı
alanlardaki etkilerini karşılaştırır; bunların karşılıklı bağlantılarını ortaya koyar.
III.
Çağdaş uluslararası ilişkilerdeki değişiklikler ve somut gelişmeleri analiz eder.
IV.
Çağdaş uluslararası ilişkiler ve küreselleşme ilişkisinin değerlendirilmesini içeren bir
sorunsal etrafında sözlü aktarım yoluyla fikir ve bilgi paylaşımına katılır.
V.
Bu konuda bağımsız bir literatür taraması yaparak tarama sonuçlarını derste edindiği
bilgi ve yöntem süzgecinden geçirdikten sonra yazılı olarak ifade eder.
Upon successful completion of this course, students will be able to:
I.
To explain and interpret the globalization process.
II.
Compare global processes in different areas of social life such as human rights, poverty
and inequality and uncover their mutual linkages,
III.
Apply the theoretical knowledge in analyses of concrete processes and changes in
contemporary international relations.
IV.
Participate in the oral transmission of knowledge and ideas about the problem on the
origins and legacy of natural approaches to law and justice.
V.
Conduct an independent literature review around the same problem, filter them through
knowledge and methodology acquired during this course.

Predatory Globalization: A Critique, Falk, R., Cambridge: Polity Press, 1999.
Understanding Global Conflict And Cooperation: An Introduction To Theory And
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Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)

History, Nye, J. S., Jr., Welch. D. A., Longman Publishing Group, 2010.
Globalisation, Democracy and Terrorism, Hobsbawm, E., Little, Brown, 2007.
Globalization and Human Rights, Brysk, A. (ed), California: University of California
Press, 2002.
Globalization: A Very Short Introduction, Steger, M. B., Oxford: Oxford University
Press, 2003.
1 araştırma dönem ödevi
1 research term paper
Derse katılım ve sunuş
Course participation and presentation

Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

DERS PLANI

Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konular
Küreselleşme nedir ve ne demektir?
Küreselleşme süreci küresel yönetişimi nasıl değiştiriyor?
Ekonomik küreselleşme devletlerin güvenliğini nasıl etkiliyor?
Dünya siyasetinin küreselleşmesi
1648 Westphalia sonrası Dünya Tarihi
Küreselleşmenin etiği
Küresel politikada ulusaşırı aktörler ve uluslararası örgütler
Küreselleşme karşıtı görüşler
Küreselleşme ve insan hakları
Küreselleşmenin çevresel etkileri
Küreselleşme ve iş gücü
Küreselleşme, fakirlik ve eşitsizlik
Yeni dünya düzeninde finansal istikrarsızlık
Küreselleşme sürecinde diplomasi

Dersin
Çıktıları
I, II,
I, II, III
I, II,
I, II, III
I, II, III
I, II,
I, II, III, IV
I, IV, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V

COURSE PLAN

Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Topics
What is globalization and what does it mean?
How is globalization changing global governance?
How does economic globalization affect state security?
The globalization of world politics
International history since 1648
The ethics of globalization
Transnational actors and international organizations in global politics
Views of anti-globalization
Globalization and human rights
Environmental effects of globalization
Globalization and the regulation of labor
Globalization, poverty, and inequality
Financial instability in the new world order
Diplomacy in the age of globalization

Course
Outcomes
I, II,
I, II, III
I, II,
I, II, III
I, II, III
I, II,
I, II, III, IV
I, IV, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
I, II, III, V
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Dersin Siyaset Çalışmaları Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b

c
d

e
f
g
h

i

Siyaset Çalışmaları alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, (bilgi ii), yorumlayabilme
ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme (beceri iv)
Siyaset çalışmaları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme, öğrenmesini yönlendirebilme (öğrenme ix), kullanabilme (beceri iii), uzmanlık düzeyinde
geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi i).
Siyaset Çalışmaları ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri
v).
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız çalışma yürütebilme, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve
sorumluluk alarak çözüm üretebilme, gerektiğinde liderlik yapabilme, (Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme vi, vii, viii).
Siyaset Bilimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara,
yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik x).
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme geliştirebilme
ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik xi).
Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Siyaset Çalışmaları alanının
gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik, xii, xiii).
Siyaset Çalışmaları alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme (Alana
özgü yetkinlik xiv); alan bilgisini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda
kullanabilme (Alana özgü yetkinlik xvi).
Siyaset Çalışmaları alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme (Alana Özgü
Yetkinlik xv).
1: Az, 2: Kısmi, 3:Tam

Katkı
Seviyesi
1
2
3
X
X

X

X

X

X
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Relationship between the Course and Political Studies Curriculum
Level of
Contributio
n
1
2
3

Program Outcomes

a

b

c
d

e
f
g

h

i

Grasping, interpreting the interaction between the area of Political Studies and different disciplines
(knowledge ii) and forming new types of knowledge by combining knowledge from the area and from
various other disciplines (skill iv).
Assessing and using theoretical and practical knowledge acquired in the area with a critical view, directing
one’s own learning process (learning competence ix, skill iii); developing and intensifying knowledge in the
related program’s area (knowledge i).
Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill v).
Carrying out a study independently, developing new strategic approaches while taking responsibility,
fulfilling the leader role where when it is required (Competence to work independently and take
responsibility vi vii viii).
Transmitting the latest developments and their own studies both to the area of Political Studies and other
disciplines orally, written and visually (Communications and social Competency x).
Evaluating and improving social relations and norms that direct those interactions with a critical approach
and taking action to change them when it is required (Communications and Social Competence xi).
Developing capability to communicate verbal and written forms in a foreign language and ability to use
information and communication technologies required by the area of political studies (Communication and
Social Competency, xii, xiii).
Conducting, interpreting, and applying data in the area of Political Studies by considering social, scientific,
cultural and ethical values (Area specific Competence xiv); using the area knowledge, competency in
problem solving and applying in interdisciplinary studies (Area specific competency xvi).
Preparing an independent and original master thesis in the area of Political Studies (Area specific competency
xv).
1: Little, 2: Partial, 3: Full

Düzenleyen (Prepared by)

Tarih (Date)

X

X

X

X

X

X

İmza (Signature)
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