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Bu ders dünya politikasında başlıca meseleler olan küreselleşme, enerji savaşları,
biyopolitika, bulaşıcı finansal krizler ve yeni ortaya çıkan iksidadi yönetim modelleri
gibi konuları inceler. Bunların yanı sıra endüstri sonrası neoliberalismin emek
politikalarını nasıl etkilediği. Bununla gelen politika değişimlerine insanların nasıl
tepki verdiği, milliyetçilik ve etnik ayrılıkçılık gibi görece eski toplumsal hareketlerle
çevreci ve insan hakları adına gerçekleştirilen yeni tplumsal hareketlerin ne şekilde
bağdaştırılabileceğini tartışır.
This course critically examines major issues in world politics such as globalization;
energy wars; biopolitics; contagion-like financial crises and the emerging economic
governance models across the globe. How do labor politics change when postindustrial neoliberalism kicks in? How do people react to such policy changes? How
can we juxtapose old and new social movements such as nationalism and ethnic
separatism, and environmental and human rights activisms vis-à-vis such pressing
global concerns?

Dersin Amacı
(Course Objectives)

Bu ders öğrencilere şu alanlarda bilgi ve becerileri kazandırır:
- dünya meselelerinde geniş ve genel bilgi edindirme,
- dünya meselelerinde etkin siyaset yapma yapılaryla kültürel iktidar ilişkilerini
derinlemesine ve eleştirel bir bakışla yaklaşmalarını sağlama,
- yazılı, sözlü ve araştırma yapma becerilerini dünya meseleri arasından
seçilmiş örnekler üzerinde kullandırma.
This course aims to help students in developing
- a broad/general knowledge of current issues in world politics
- a thorough and critical understanding of policymaking structures, and cultural and
power relations in world politics.
- written, research and oral skills in conducting case studies on issues off world
political significance.
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Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
 güncel dünya meselelerinde geniş ve genel bilgi kazanır,
 dünya meseleleri açısından siyaset, politikalar, kültür ve iktidar ilişkilerine
birçok farklı teorik yaklaşım hakkında bilgi edinir,
 güncel dünya meseleleriyle ilgili sosyal bilimler literatürününü eleştirel olarak
takip edebilme becerisi edinir,
 araştırma yapma ve akademik ödev yazmada yetkinlik kazanır,
 sözel analitik becerilerini toplu tartışma, grup sunumları ve hakemlik yapmak
yoluyla geliştirir.
On completion of this course students will:
 have a broad/general knowledge of current issues in world politics;
 have an understanding of a variety of theoretical approaches in the study of
politics, policy, culture and power in world politics;
 have developed their ability to critically read contemporary scholarship of world
politics and social scientific literature.
 have increased their competency in research and the writing of academic papers
 have further developed oral analytical skills in group discussion, public
presentation and peer-review.
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(Textbook)
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(Other References)
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuar
Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)

Beeson, Mark and Nick Bisley. 2010. Issues in 21st Century World Politics. New York:
Palgrave Macmillan.
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3 SHORT ESSAYS, 2 PRESENTATIONS, AND 1 FINAL RESEARCH PAPER
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(Activities)
Yıl İçi Sınavları
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Kısa Sınavlar
(Quizzes)
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(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar (Sunum)
(Other Activities) (Presentation)
Derse Devam ve Katılım
(Participation in Class
Discussions)
Final Sınavı
(Final Exam)

Adedi
(Quantity)
2

Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
%40
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%30
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---
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DERS PLANI

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

Konular
Dünya politikasında güncel meselelere kısa bakış
Dünya politikasında kurumlar ve aktörler
Finansal kriz I – Çöküş: fınans kapitalizmi ve krizleri
Finansal kriz II – Ekonomik yönetim ve yeni dünya eşkiyaları?
Enerji savaşları I – fosil yakıtlar
Enerji savaşları II – nükleere doğru?
Enerji savaşları III – yenilenebilir enerjiler
Küreselleşme ve küreselcilik
Kalkınma ve çevre/ci hareketler
Endüstri sonrası emek siyasetleri
İnsan hakları
Yeni mıllıyetçilikler ve etnik ayrılıkçılık
Öğrenci sunumları
Öğrenci sunumları

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

COURSE PLAN

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

Topics
Current issues in world politics: an introduction
Institutions and actors of world politics
Financial crisis I – The collapse: financial capitalism and its crises
Financial crisis II – Economic governance and the new world banditry?
Energy wars I – Nonrenewables
Energy Wars II: going nuclear?
Energy Wars III: renewables and clean alternatives
Globalization and Globalism
Development, environment/alist activism, and expertise
Post-industrial labor politics
Human rights
Neo-nationalism and ethnic separatism
Student Presentations
Student Presentations
Dersin İnsan ve Toplum Bilimleri Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)

a
b
c
d
e

İnsan ve toplum bilimleri alanında edindiği kuramsal ve kavramsal çerçeveyi analiz
nesnesine uygulayabilme becerisi
İnsan ve toplum bilimleri alanında karşılaşılan sorunları, sosyal bilimlere özgü araştırma
yöntemlerini kullanarak analiz etme becerisi
İnsan ve toplum bilimleri alanında çalışmaları bağımsız olarak yürütüp, özgün sonuçlara
ulaşabilme becerisi
İnsan ve toplum bilimleri alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme
İnsan ve toplum bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme becerisi

Course
Outcomes
I, III
I, III
I, III
I, II, III
I, II, III
I, II, III. V
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
III, IV
II, IV, V
II, IV, V
Katkı Seviyesi
1
2
3
X
X
X
X
X
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f
g
h
i
j
k

Bireysel ve toplumsal ilişkileri yön veren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme becerisi
İnsan ve toplum bilimleri alanında edindikleri bilgiyi, analitik düşünme ve muhakeme
yöntemlerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme becerisi
Takım çalışması yürütebilme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olmak
Yaşam boyu öğrenme gerekliliğini kavrayabilme
Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi

X

X
X
X

1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Relationship between the course and the Humanities and Social Sciences Program
Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

The ability to apply the conceptual and theoretical framework acquired in the area
humanities and social sciences to the object of analysis
The capacity to analyze social problems by using specific methods of enquiry in the
area of humanities and social sciences
The skill to work independently and produce original results
The ability to evaluate critically the body of knowledge and skills acquired in the area
of humanities and social sciences
The capability to follow the latest developments in the area of humanities and social
sciences
The ability to analyze the norms, that contribute to shape individual and social relationships
The skill to adapt the body of knowledge, methods of analytical enquiry and critical
thinking to interdisciplinary collaborations
The ability to participate in team work
The acquisition of a responsible attitude towards professional ethics
The understanding of the necessity of life-long learning
The skill to write and communicate effectively.

X
X
X
X
X
X

X
X

1: Little, 2. Partial, 3. Full
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