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Dersin Adı Course Name 

Küreselleşme ve Uluslararası İli şkiler International Relations and Globalization 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredi 
(Credit) 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 
(Theoretical) 

Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuvar 
(Laboratory) 

HSS 311 
2 ve 4 ve 6 
ve 7 ve 8 

2 3 2 0 0 

Bölüm/Program 
(Department/Program) 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri Mühendisliği 
(Maritime Transportation Management Engineering / Marine Engineering / Naval Architecture and 
Marine Engineering) 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli (Elective) 
Dersin Dili 
(Course Language) 

İngilizce 
(English) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

Yok 
(None) 

Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % 
(Course Category by Content, %) 

Temel Bilim 
(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 
(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 
(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 
(General Education) 

   %100 

Dersin İçeriği 
(Course Description) 

Bu ders, günümüz küresel siyasetine ilişkin temel konuları ve sorunları ele alarak,öğrencilerin  bu  
konulara  analitik  ve  eleştirel  bakış  ile  yaklaşmalarını  sağlayacak kavramsal ve teorik çerçeveyi 
sunar. Ders üç ana bölümden oluşur. İlk bölümde uluslararası  sistemin  tarihsel  gelişimi,  modern  
devlet  ve  egemenlik  gibi  temel kavramlar incelenir. İkinci bölümde, uluslararası ilişkilere temel 
teorik yaklaşımlar sunularak,  bu  yaklaşımların  küreselleşmeye  dair  analizleri  ele  alınır.  Üçüncü 
bölümde, küreselleşme çağında savaş pratikleri, çatışma ve güvenlik, insan hakları, çevre siyaseti, 
küresel demokrasi ve adalet gibi dünya siyasetine dair güncel konular incelenir. 
 

 
This course familiarizes students with the key issues and problems in contemporary 
world politics. The first section provides an overview of the historical development of 
the contemporary global political arena, contextualizing the questions and challenges 
we face today within their historical roots in the evolution of the Western European 
state form and practices of colonialism. The second section focuses on theories of 
international relations and examines how different perspectives on global politics 
make sense of the phenomenon called “globalization”. The final section surveys some 
of main issues, trends, and dynamics in contemporary global politics such as war, 
peace, and security, political economy, human rights, environmental politics and 
transnational movements, possibilities for global democracy and justice. 
 
 
 
 
 
 

 




