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ÜNİTE
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; uluslararası ilişkilere ilişkin temel
kavramlar önemlidir. Uluslararası ilişkilerin içeriği, aktörleri, realizm,
idealizm, dünya sistemi, inşa edici yaklaşım ve eleştirel kuram kavramlarına dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

1

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

Uluslararası ilişkileri anlamak için;

➣➣ Dış politika
➣➣ Uluslararası ekonomi
➣➣ Uluslararası hukuk
➣➣ Küreselleşme gereklidir.
Bireysel boyutlarda dünyayı anlama devletler arası ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel değişimini araştıran uluslararası ilişkilerdir.
Uluslararası Hukuk: Başta bağımsız devletler olmak üzere, uluslararası toplum üyelerinin birbirleri
ile olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları hukuk kurallarının tümüdür.
Devletin özellikleri;
➣➣ Silahlı güvenlik güçlerinin olması
➣➣ Ülke içinde güvenlik ve düzen sağlama
➣➣ Güveni hukuk temelinde gerçekleştirir
➣➣ Ülke bütünlüğünü sağlar
➣➣ Savaşa gitme yetkisi vardır
Ülke içinde devlet; merkezî, alansal, kanun yapma ve uygulama hakkı ve yeteneğine sahip egemen
otoritedir. Devlet, ülkesi içindeki ordusu ve polisiyle diğer bir deyişle silahlı güvenlik güçleriyle, ülke içi
düzen ve güvenliği sağlayan, ülkesinin alansal bütünlüğünü güvence altına alan ve temelde savaşa bile
gidebilen, hukuk ve yargı kurumlarıyla da düzeni ve güveni hukuk temelinde gerçekleştiren bir kurumdur.
➣➣ Ulus içi ilişkilerin örgütlenmesine dikey örgütlenme denir.
➣➣ Uluslararası ilişkilerin örgütlenmesi yatay örgütlenmedir.

KAPSAM, İÇERİK VE AKTÖRLER
Kapsam
Uluslararası ilişkilerde merkezî otorite olmadığı için, devletler kendi ülkelerinin alansal güvenliğini
korumayı genelde birinci plana çıkartırlar. Güvenlik, devletlerin birincil amaçlarının başında gelir. Bu
nedenle de uluslararası ilişkiler genelde devletler arası güvenlik temelli güç ilişkileri olarak düşünülür.
Modern zamanlarda, 1648 yılında Avrupa devletleri arasında yapılan Vestfalya Antlaşması, modern
ve ulus-devlet temelli uluslararası ilişkilerin başlangıcı olmuştur.

O zamandan bugüne uluslararası ilişkiler anlayışında, içeriğinde ve aktörlerinde değişiklikler olsa da
güvenlik, temel amaç ve temel hareket tarzı olarak kalmıştır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Güvenlik gibi, ekonomik güç kazanma, başka ülkeleri ekonomik kaynaklar ve zenginlikler temelinde sömürme, bu yolla ekonomik gelişim sağlama da uluslararası ilişkiler içinde çok önemli bir amaç ve
boyut halini almıştır.

RI

Uluslararası Ekonomi: Bağımsız devletler, uluslararası örgüt ve kuruluşlar arasındaki ekonomik
ilişkiler ile ekonomik uygulamalar bütününe denir.
Sömürgeciliğin yaygın olduğu dönemde uluslararası ilişkilerin temel amacı ekonomik güçtür.

YIN

LA

Uluslararası İlişkilerde Kültürel Kimlik Temelli Çatışma Örnekleri;
➣➣ Ruanda Soykırımı
➣➣ Yugoslavya’nın yok olması
➣➣ 11 Eylül 2001 terörü
➣➣ 2003’te Irak işgali
➣➣ Arap baharı
➣➣ Medeniyetler arası çatışma
➣➣ Medeniyetler arası ittifak diyaloğu

YA

Tüm bu yaşananlar, kültür olgusunu ve kültürel kimliği güvenlik, ekonomi, demokrasi gibi uluslararası ilişkilerin kurucu bir boyutu konumuna getirmiştir. 11 Eylül teröründen sonra, İslam karşıtı söylemlerin
güçlenmesi, Batı ile İslam arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan medeniyetler arası
çatışma tezi ve son zamanlarda Türkiye, İspanya ve Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde geliştirilen medeniyetler arası ittifak ve diyalog çalışmaları da kültür ve kültürel kimlik olgularının uluslararası ilişkiler
içindeki önemini artırmıştır.
Güç, en genel anlamı içinde, bir aktörün diğer aktöre bir şey yaptırma kapasitesidir. Bir aktör, diğer
aktörü yapacağı bir şeyden caydırabilir ya da diğer aktöre kendi iradesinin dışında bir şeyi yaptırabilir,
kabul ettirebilir. Güç iki türlü oluşturulabilir:
➣➣ Askerî ve ekonomik kapasite artırımı yoluyla oluşumuna; sert güç;
➣➣ Diplomatik, kültürel ilişkiler ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesiyle güç yaşama geçirilebilir ki,
bu tür güce de yumuşak güç denir.

MU
RA

T

Yumuşak gücün oluşmasını sağlayan etkenler:
➣➣ Demokrasinin gelişimi
➣➣ Ekonomi ve girişimcilik
➣➣ Yaratıcılık dinamizmi
➣➣ Kimliksel yapı
Türkiye’nin yumuşak güç uygulamasının nedenleri:
➣➣ Ekonomik dinamizmi
➣➣ Girişimci-yaratıcı orta sınıfa sahip olma
➣➣ Müslüman bir toplumda laik anayasal rejimi yaratması
➣➣ Medeniyetler arası diyaloğu desteklemesi

İÇERİK

Uluslararası ilişkilerde son dönemlerde sert gücün yanında yumuşak gücün de önem kazandığı
görülmektedir. Bununla ilgili önemli alanlar şunlardır:
➣➣ 21. yüzyılın terör ve savaşla başlaması ve geleceğin de savaşla belirlenme riskinin var olması,
savaş olgusunu, dün gibi bugün de uluslararası ilişkilerin en önemli konusu yapmaktadır.
➣➣ Barış inşası ve çatışmaların önlenmesi ortaya çıkmaktadır. Hem ülkeler arası barışı, hem de ülke
içinde başlayarak bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların çözümüne dayalı barışı
inşa etmek, uluslararası ilişkiler içinde çok önemli bir konudur.
➣➣ Üçüncü alan olarak ekonomiyi göstermeliyiz. Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası Siyasal Ekonomi çalışma alanlarının giderek artan önemi ve popülerliğinin gösterdiği gibi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, ekonomik istikrar, insani kalkınma, çevrenin korunması, dış yatırım,
işsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadele ve uluslararası ticaret; tüm bunlar ekonomi alanının uluslararası ilişkiler içindeki önemini sergiliyorlar
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➣➣ Sert güç, yumuşak güç veya caydırıcılığa, baskıya ve diğerlerinin rızasını alma kapasitesine
sahip olan uluslararası otoritelere lider denir.

RI

➣➣ Beşinci ve son olarak, demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet alanlarını gösterebiliriz. Ünlü
felsefeci Immanuel Kant, “Demokrasiler birbirleriyle savaşmaz” der. Kant’ın bu saptaması, uluslararası ilişkilere demokrasi konusunu önemli bir çalışma alanı olarak sokmuştur.

YIN

LA

Güney Afrika’da ırkçı rejimin ve Yugoslavya’da Sırp milliyetçilerinin etnik milliyetçilik temelinde gerçekleştirdiği, Ruanda ve Somali’de yaşanan soykırım düzeyinde insan kıyımları, insan haklarını uluslararası ilişkiler içinde, son yıllarda, en önemli çalışma alanlarından biri konumuna getirmiştir.
Savaş, barış, ekonomi, liderlik ve demokrasi, uluslararası ilişkilerin dinamik ve karmaşık yapısını
tanımlayan önemli çalışma alanlarıdır.
Uluslararası ilişkilerde çalışma alanları: Terör ve savaş, barışın inşası, ekonomi, liderlik, insan
hakları, demokrasi, sosyal adalet ve çatışmaların önlenmesidir.

AKTÖRLER

Uluslararası ilişkileri harekete geçiren en önemli beş aktör vardır: Ulus devlet, uluslararası örgütler, uluslararası şirketler, ulus devlet altı örgütler ve sosyal hareketleri de içeren sivil toplum.
➣➣ Ülkenin alansal bütünlüğü tanımlayan yasa yapma ve uygulama kapasitesine ve hakkına sahip,
merkezi otorite ve uluslararası toplumda tanınmış, kendi ülke sınırları içindeki yönetimine dıştan
müdahale olmamasını anlamlandıran egemen otorite ulus devlettir.

YA

➣➣ İkinci olarak uluslararası örgütler; devletler tarafından güvenlik, mali, ticaret, vb. alanlarda düzenleyici kuralları ve normları yaşama geçirmek için kurulmuş platformlar, örgütsel yapılar olmakla
birlikte, zaman içinde ulus devletler üzerinde etki yaratma kapasitesine ulaşmışlardır. Örnek:
Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi...

➣➣ Ekonomi alanında hareket eden ticari, mali ve hizmet sektörleri üzerinde odaklanmış, direkt ve
dolaylı yatırım alanlarında yer alan uluslararası şirketler, uluslararası ekonominin taşıyıcı ekonomik aktörleridir. Örneğin; Apple, IBM, Shell, BP...

T

➣➣ Devlet altı örgütler; sivil toplum gibi gözükmekle birlikte sivil değerlerden uzak, amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet uygulayabilen örgütlerdir. Yerel çevresinden küresel ölçeğe etki, değişim
ve dönüşüm yaratma kapasitesine sahip, bu anlamda aktör niteliği kazanmış iki örgüt tipinden
bahsedebiliriz. Uluslararası terörist örgütler ve özellikle Orta Doğu bölgesinde son on yılda güç
kazanmış, devlet altı hareket eden ama hem şiddet hem siyasi parti, hem ordu hem yardım örgütü olma gibi çok boyutlu faaliyet gösteren örgütler. Bu ikinci tip içine, Hamas ve Hizbullah gibi
örgütler girmektedir.

MU
RA

➣➣ Beşinci aktör olarak, küresel sivil toplumu gösterebiliriz. İnsan haklarından çevrenin korunmasına, yoksulluğa karşı mücadeleden barışın korunmasına, geniş bir yelpazede, küresel ölçekte hareket eden sivil toplum kuruluşlarının da önemi artmaktadır. Uluslararası Af Örgütü,
Greenpeace ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi örgütler, uluslararası ilişkilerin, demokrasi, insan
hakları ve sosyal adalet ilkeleri temelinde kurulmasını istemektedirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KULLANILAN TEMEL YAKLAŞIMLAR

➣➣ İdealizm
➣➣ Realizm

➣➣ Eleştirel yaklaşım

➣➣ İnşa edici yaklaşım

➣➣ Dünya sistemi yaklaşımı

REALİZM (Gerçekçilik)

Gerçekçilik, uluslararası ilişkilerin temelini uluslararası politika olarak görür ve bu nedenle de güvenlik gereksinimini ya da güvenlik sorununu bu ilişkilerin kurucu unsuru olarak tanımlar. Güvenlik gereksinimi, ekonomik kalkınmadan ya da kültürel ilişkilerden önce gelir ve bu gereksinimin karşılanmasını
içeren uluslararası politika, uluslararası ekonomi ya da uluslararası kültürel ilişkilerden daha önemlidir.
Realizm, güvenlik eksenli bir uluslararası ilişkiler anlayışını sunar.

5

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

Realizmin hareket ederken kullandığı önemli noktalar şunlardır:

➣➣ Uluslararası ilişkiler, devletin merkezî otorite olduğu ulusal ilişkilerden farklı olarak, merkezî otoritesi olmayan bir ilişki biçimidir ve birincil düzeyde, devletler arası ilişkiler tarzında hareket eder.

RI

➣➣ Devlet, uluslararası ilişkilerin ana aktörüdür ve özünde güvenlik eksenli bir yaklaşıma sahiptir.

➣➣ Merkezî otoritenin olmadığı bir ortamda ilişkiye giren devletler, özünde birbirlerine güvenmezler,
birbirlerinin amaçları ve kararlarına şüpheyle yaklaşırlar ve bu nedenle de kendilerini ve ülkelerinin alansal bütünlüğünü korumak için güvenlik gereksinimini ön plana çıkarırlar.

LA

➣➣ Güvenlik bu bağlamda devletin temel çıkarı ve amacıdır. Devletler bu amaç için özellikle askerî
güçlerini arttırma yoluna giderler. Güç, uluslararası ilişkileri, güç ilişkileri yapan bir kavramdır ve
özünde diğer devletleri etkilemek ya da caydırmak için askerî güç kapasitesi olarak algılanmalıdır.

YIN

➣➣ Güvenlik edinimi olarak tanımlanan devlet çıkarı, uluslararası ilişkilerin ana hareket tarzını tanımlar; uluslararası ilişkiler esas olarak çıkar temelli ilişkilerdir.

➣➣ Uluslararası örgütler, uluslararası şirketler ve sivil toplum kuruluşları devlet çıkarından sonra gelir
ve ikincil öneme sahiptirler.

İDEALİZM (Kurumsalcılık)

YA

İdealizm, hem uluslararası ilişkiler ile ulusal ilişkiler arasındaki, hem uluslararası politika ile uluslararası ekonomi ve uluslararası hukuk arasındaki, hem de güvenlik ile ekonomi arasındaki bağlantılar
üzerine odaklanmakta ve yoğunlaşmaktadır. Bunu yaparken de devletler kadar evrensel ve bölgesel
uluslararası örgütlere de önem vermektedir. İdealizme göre, bu kurumlar da devlet gibi uluslararası ilişkilerin önemli aktörleridir. İşte bu nedenle bu yaklaşıma “kurumsal yaklaşım” adını da verebiliriz.
İdealizmin hareket ettiği temel noktalar:

➣➣ Uluslararası ilişkilerde güvenlik, ekonomi ve barış, dayanışma, birlikte hareket etme, insan hakları gibi değerler birbirlerine etki ederler ve devletler arası iş birliğini olanaklı hâle getirirler. Barış ve
ekonomik refaha dayalı devletler arası iş birliğinin ve güvenin sağlanması, uluslararası güvenliğin
sağlanmasının ve sürdürülebilir kılınmasının ön koşuludur.

T

➣➣ Devletler arası iş birliğinin simgesi olan uluslararası örgütler, devletler tarafından kurulsalar da
tarihsel süreç içinde, yarattıkları değerler ve davranış biçimleriyle, devletleri etkileme olanağına
sahip olmuşlardır. BM, IMF, DTÖ gibi evrensel örgütler ve AB ve benzeri bölgesel örgütler, güvenlik, ekonomi ve kültürel ilişkilerde iş birliği, birlikte hareket etme ve barış gibi değerler yaratarak devletler arası ilişkilerde güven ve istikrar yaratma kapasitesine sahip olabilirler.

MU
RA

➣➣ Birbirlerine güvenmeyen ve şüpheyle yaklaşan devletler, uluslararası örgütlerin yarattığı platformlarda tartışarak, müzakere ederek ve pazarlık yaparak ortak paydalarda anlaşabilirler ve birbirlerine güvenebilirler. Uluslararası örgütler yoluyla devletler arası işbirliği ve güven mümkündür.
➣➣ Güvenlik devletin temel çıkarı olmakla birlikte, devletler iş birliği yoluyla da güvenliklerini güçlendirebilirler. İş birliği yapma sürecinde, özellikle ekonomi ve kültür alanında başlayan iş birliği
ilişkileri, güvenlik alanında da iş birliğine sebep olabilir. Bu nedenle de güvenlik ve ekonomi arasında bağlantı kurulmalıdır.

➣➣ Uluslararası ilişkiler çıkar temelinde olduğu kadar iş birliği temelinde de hareket edebilecek ilişkilerdir. Bu da ancak uluslararası örgütlerin güçlenmesi ve etkinlik kazanmasıyla mümkün olabilir.
➣➣ Güç, sadece askerî kapasiteyi değil, aynı zamanda ekonomi ve kültürü de içerir. Yalnızca mutlak
değil, görecelidir. Dolayısıyla sadece sert değil, yumuşak güç mekanizmalarını da içerir.

DÜNYA SİSTEMİ

Güçlü ülkelerin çıkarlarını savunduklarını dillendiren ve uluslararası ilişkilere değişim temelinde oluşan yaklaşıma Dünya Sistemi Yaklaşımı denir. Realizm ve idealizmi eleştirerek tüm aktörleri ekonomiye indirgeyen yaklaşım dünya sistemi yaklaşımıdır.
➣➣ Uluslararası ilişkilerin dünya kapitalist sistemi tarafından şekillendiğini savunur.

➣➣ Dünya kapitalist sistemi, gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler, zenginler ile fakirler arasındaki
eşitsiz sömürü ilişkisi tarafından şekillenmiştir. Sömürgecilik, emperyalizm ve küreselleşme, bu
eşitsiz gelişme ve sömürü ilişkisinden farklı ancak özü aynı biçimleridir.
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RI

➣➣ Devletler ve uluslararası örgütler, bu kapitalist altyapının siyasi düzenleyicisi rolünü oynamaktadırlar ve güvenlik gereksinimi de bu eşitsiz gelişme ve sömürü ilişkisinden bağımsız değildir.
Güvenlik, az gelişmiş ülkelerin ve fakirlerin doğal kaynaklarını ve iş gücünü sömürmeden bağımsız düşünülmemelidir. Çünkü devletler ve uluslararası örgütler var olan düzeni sürdürmek için
çalıştıkça, özünde sömürü düzeninin hizmetinde çalışıyor olmaktadırlar.

LA

➣➣ Güç, bu anlamda, özünde ekonomik güçtür ve gücü elinde bulunduranlar zenginleştikçe, üzerinde güç uygulananlar, az gelişmiş, gelişmekte olan ya da fakir konumlarını sürdürmektedirler. İster
sert, ister yumuşak olsun, güç, özünde sömürü ilişkisidir. Dünya Sistemi, bu anlamda, Amerika,
Avrupa ülkeleri Kanada gibi gelişmiş merkez ülkeler; Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Güney Asya gibi az gelişmiş çevre bölgeler, bir de Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Türkiye gibi
gelişmekte olan orta büyüklükte ülkelerden oluşmaktadır.

YIN

➣➣ Bu sistem ancak aşağıdan yukarıya; sınıflar, sivil toplum ve sosyal hareketlerin mücadeleleriyle
dönüşebilir, daha adil ve insani hâle gelebilir. Anti-küreselleşme hareketleri ve bu hareketlerin
“Başka Bir Dünya Mümkün” sloganları, var olan sisteme direnmeyi ve dönüşüm talebini simgelemektedirler.

İNŞA EDİCİ YAKLAŞIM

Sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ilişkilerde reform yaratacağına inanan ve reform yoluyla daha
adil ve demokratik bir dünya yönetiminin inşa edileceğini savunan yaklaşıma inşa edici yaklaşım denir.

YA

İnşa edici yaklaşımın hareket noktaları:

➣➣ İnsan, hayvan ve doğanın temel hakkı olan yaşam hakkını korumayı amaçlayan bir sistem meşru değildir.
➣➣ Devletin ve uluslararası örgütlerin amacı adil, demokratik insanca yaşamı sağlamak olmalıdır.
➣➣ Devlet insanı korumak sorumluluğunu üstlenmek durumunda ve sorumluluğunda olmalıdır.

➣➣ Devlet insanını koruyamıyorsa o devlete ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulanabilir ya da
NATO müdahale edebilir.

ELEŞTİREL KURAM

T

➣➣ Uluslararası ilişkilerde ve sistemin işleyişinde, meşru yönetim, rasyonel yönetim kadar önemli,
hatta bugünün dünyasında daha öncüldür. Meşru yönetim ancak normların ve değerlerin kabulü,
içselleştirilmesi ve yaşama geçirilmesiyle mümkün olabilir. Meşru yönetim sadece ahlaki olarak
önemli değil, aynı zamanda da etkin ve iyi yönetimdir. Bu nedenle de meşruiyet kavramının, güç
kavramı kadar uluslararası ilişkilerde önemlidir.

MU
RA

Modernite, uluslararası ilişkilerin tarihsel bağlamıdır ve bu nedenle de, bu ilişkiler özünde Batı merkezli ve Batının dünyanın gerisine hâkimiyetini meşrulaştırmaya yarayan hatta bu hâkimiyetin sürmesine hizmet eden ilişkilerdir.
Eleştirel kuramın öne sürdüğü noktalar:

➣➣ Uluslararası sistem batı modernitesinden çıkan, Batı’nın ürettiği bir sistemdir.

➣➣ Uluslararası örgütler dünyayı yorumlayış ve dillendirdiği değerler temelinde batı merkezli aktörlerdir
➣➣ Batı modernitesi, kültürel ve bilimsel düzeyde, egemenlik anlayışı üzerine kuruludur

➣➣ Güç, iktidar, egemenlik kavramları batı modernitesinin eleştirisi yapılarak açıklanmalıdır.

➣➣ Sivil toplum ve sosyal hareketlerin amacı Batı modernitesine eleştirel yaklaşırken daha eşit, özgür ve adaletli bir dünya kurmak için çalışmak olmalıdır.

Eleştirel yaklaşımın öneminin sadece akademik olarak değil, pratikte de geliştiğini görüyoruz.
Anti-küresel hareketler, Arap Baharı ile Avrupa ve Amerika’da gelişen direniş ve eşitlik hareketleri,
eleştirel yaklaşımın önemini göstermektedir.
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KÜRESEL ÇALKANTI (TÜRBÜLANS)

LA

RI

Küresel Çalkantı: Bir diğer söylemle küresel kriz, etkileri ve etki alanı bakımından oldukça geniş
olan, içerisinde siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel vb. sebepler barındıran ve birbirleri ile sebep-sonuç ilişkisi olan problemler bütününe verilen addır.
Küresel çalkantı, yarın ne olacağını bilmediğimiz; çok boyutlu risklerin arttığı; geleceğe karşı güvensizlik duygumuzun yaygınlaştığı ve derinleştiği bir küresel risk toplumunu ortaya çıkartmıştır.
“Risk + Belirsizlik + Güvensizlik = Küresel Çalkantı= Küresel Risk Toplumu” denklemini, bugünün ve
yakın geleceğin küreselleşme sürecini anlama ve açıklamada kullanabiliriz.
Küresel Risk Toplumu: Genelde küresel ısınma, çevre kirlenmesi ve nükleer kazaların neden olduğu riskleri ifade eden, aynı zamanda teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda daha önceleri
gözlemlenemeyen risklerin de ortaya çıkacağını niteleyen tanımlama.

KÜRESEL GÜÇ KAYMASI

MU
RA

T

YA

YIN

Küreselleşme, gerek içerdiği karşılıklı bağımlılık ilişkileri, gerekse de karşılaştığı çoklu kriz temelinde, güç ve iktidarın alanında “coğrafi kayma” ve “gücün farklılaşması” süreçlerini ortaya çıkar- maktadır.
Coğrafi kayma, “güç” ve “iktidar” çerçevesinde, mekânsal ve kapasite/kullanım olarak;
a. Batı’dan (Amerika ve Avrupa) Doğu’ya (Asya) kaymasını;
b. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Meksika, Malezya, Güney Afrika vb. “orta güçte ülkelerin” bölgesel ve küresel ölçekte giderek etkilerini arttırmalarını, “yükselen güçler” ve “gelişen pazarlar”
niteliklerini kazanmalarını ve “bölgesel güç/kilit ülke” konumuna gelmelerini;
c. Uluslararası ilişkiler alanında, 17.yy’dan Soğuk Savaş’ın bitimine kadar egemen olan “Batı ve
Gerisi” ve “Batı-Doğu Karşıtlığı” söylemlerinde ciddi bir kırılmayı, yer değiştirmeyi, diğer bir deyişle
“Gerisi”nin ve “Doğu”nun güç ve iktidar kazanmasını ifade eden bir kavramdır.
Güç, en genel anlamda, “A’nın B’nin, B’nin aksi takdirde yapmayacağı bir şeyi, yapmasını sağlaması” ya da, “A’nın B’nin, A’nın kendi çıkarına dönük karar almasını ve hareket etmesini sağlama kapasitesi” olarak tanımlanabilir.
a. Bu tanıma uygun aktörlerin artık sadece Batı değil, Batı dışı ya da gerisi alanlardan da çıkması,
b. Artık sadece askeri güç, baskı ve sopayı simgeleyen “Sert Güç” olarak değil; aynı zamanda,
diplomasi, uzlaşma, insani yardım, kimlik, ekonomik dinamizm, kamu diplomasisi, popüler kültür alanlarından beslenen ve rıza ve kazan-kazan ilkesini içeren “Yumuşak Güç” kavramının önem kazanması
olarak sıralayabiliriz.
Küreselleşmenin, güç ve iktidar ilişkilerinin kayması ve farklılaşması sonucunda uluslararası ilişkiler
üzerinde en genel düzeyde şu etkileri yarattığını söyleyebiliriz:
a. Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte güçler dengesine dayalı “iki kutuplu dünya” düzeni sona ermişti.
1990’da başlayıp 2001 ve 2008 yılları arasında devam eden, Amerika’nın çok güçlü olduğu “tek kutuplu
dünya” tezi belli bir geçerlilik düzeyine sahipti. 2008’den itibaren, esasında 2001’de ilk belirtilerini veren,
“çok kutuplu bir dünya” sisteminde yaşamaya başladık ve günümüzde de bu sistem geçerliliğini sürdürmektedir.
Bölgesel egemenlerin ve kilit aktörlerin giderek önem kazandığı bir dünyada yaşadığımızı kabul
etmemiz gerekir. Ekonomi ve siyasi güçte Çin, Amerikan egemenliğine karşı önemli güç olarak kabul
edilmeye başlanmıştır. Bu noktada vurgulayalım ki, ülkemiz Türkiye de, önem kazanan ülkeler arasında
yer alıyor.
Küreselleşme sürecinde, ulus devletlerin önemi devam ederken ulus üstü bölgesel yapılanmalar
kadar, ulus altı örgütler de önem kazanıyor. 1648 yılından bugüne ulus devletler ve devlet egemenliğinin ana kavramlar olduğunu gördük ama son dönemde, Orta Doğu ve Afrika coğrafyalarında, Irak ve
Suriye’de olduğu gibi, devletlerin güçlerini kaybettiklerini ve çökmüş devlet niteliği kazandıklarını, bu
sorundan da, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin beslendiğini görüyoruz.
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AÇIKLAMALI SORULAR

 lkelerin işgali ve uluslararası ilişkileri
Ü
kapsayan en önemli ekonomik sorun nedir?
A) Ekonomik krizler

RI

3.

B) Kültürel emperyalizm
C) Sömürgecilik

 elirlenmiş yasal sınırları olan, bu sınırlar
B
içerisinde yaşayan tüm vatandaşların ortak dil, tarih, kültür ve değerleri paylaştığı, meşrutiyetini bu sınırlar içerisinde yaşayan ulusun egemenliğinden alan devlet
şekline ne isim verilmektedir?

D) Tarihsel tahribat

LA

1.

E) Yozlaştırma politikası
AÇIKLAMA

Ülkelerin işgalini ve uluslararası ilişkiler içine giren
ekonomik sorun sömürgeciliktir.
YANIT: C

YIN

A) Federal Devlet

B) Monarşik Devlet
C) Ulus Devlet

D) Otoriter Devlet
E) Laik Devlet

YA

AÇIKLAMA

Başta bağımsız devletler olmak üzere,
uluslararası toplum üyelerinin birbiri ile
olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları hukuk kurallarının tümüne verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MU
RA

2.

T

İlk adımları Fransız Devrimi ile atılmış olan ulus
devlet, belirlenmiş yasal sınırları olan, bu sınırlar
içerisinde yaşayan tüm vatandaşların ortak dil, tarih, kültür ve değerleri paylaştığı, meşrutiyetini bu
sınırlar içerisinde yaşayan ulusun egemenliğinden
alan devlet şeklidir.
YANIT: C

 şağıdakilerden hangisi yumuşak gücün
A
oluşmasında etken değildir?
A) Sağlık olanakları

B) Demokrasinin gelişimi

A) Lahey Protokolü

C) Ekonomik ve girişimcilik

C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

E) Kimliksel yapı

D) Yaratıcılık dinamizmi

B) Uluslararası Hukuk
D) Bölgesel Hukuk

AÇIKLAMA

E) Uluslararası Göç

Yumuşak gücün oluşmasını sağlayan etkenler
• Demokrasinin gelişimi
• Ekonomi ve girişimcilik
• Yaratıcılık dinamizmi
• Kimliksel yapı
YANIT: A

AÇIKLAMA

Uluslararası hukuk, başta bağımsız devletler olmak üzere, uluslararası toplum üyelerinin birbiri ile
olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları hukuk
kurallarının tümüne verilen isimdir.
YANIT: B
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7.

Uluslararası ilişkilerin örgütlenme şekli
ne biçimdedir?
A) Yatay

B) Dikey

A) Uluslararası ticareti koruma

D) Çapraz

E) Toplu

RI

C) Paralel

Uluslararası ilişkiler literatüründe tanımlanan realizm ve idealizm kavramları hangi yönden benzerlik gösterir?
B) Uluslararası hukuku koruma

C) Uluslararası güvenliği sağlama

D) Var olan düzeni ve sistemi koruma

AÇIKLAMA

LA

5.

E) Uluslararası örgütleri siyasi aktör olarak
gözetme

Ulusal ya da ülke içi ilişkiler dikey, uluslararası ilişkiler ise yatay olarak örgütlenmiş bir ilişkiler alanıdır.
YANIT: A

AÇIKLAMA

YA

YIN

Realizm ve idealizm, uluslararası sistemde daha
çok düzen ve sürekliliğin sağlanmasını amaçlayan
yaklaşımlardır. Aralarındaki farklılıklara rağmen
Realizm ve idealizm var olan sistemi ve düzeni koruyan hareket tarzları içinde benzeşirler.
YANIT: D

6.

8.

İdealizm hangi aktörleri devlet gibi uluslararası ilişkilerin önemli aktörleri olarak
değerlendiririr?
B) Terör Örgütleri

T

A) Sivil Toplum Örgütleri

MU
RA

C) Devlet Altı Örgütler

D) Uluslararası Örgüt ve Kurumlar
E) Uluslararası Ticaret

Uluslararası barışın korunması ve uluslararası iş birliği yapılması gibi düşünceler
aşağıdaki yaklaşımların hangisi tarafından önemli bulunmaktadır?
A) İdealizm

C) Liberalizm

E) Rasyonalizm

AÇIKLAMA

B) Realizm

D) Komünizm

İdealizme göre, barış ve ekonomik refaha dayalı devletler arası iş birliğinin ve güvenin sağlanması, uluslararası güvenliğin sağlanmasının ön koşuludur.
YANIT: A

AÇIKLAMA

İdealizm, devletler kadar, evrensel ve bölgesel
uluslararası örgütlere de önem vermektedir. İdealizme göre, bu kurumlar da devlet gibi uluslararası
ilişkilerin önemli aktörleridir.
YANIT: D
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Etkileri ve etki alanı bakımından oldukça
geniş olan, içerisinde siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel vb. sebepler barındıran ve birbiri ile sebep-sonuç ilişkisi olan
problemler bütününe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

11. A
 şağıdakilerden hangisi dünya sistemi
yaklaşımının temel niteliklerinden değildir?
A) Uluslararası ilişkilerin dünya kapitalist
sistemi tarafından şekillendiğini belirler.

RI

9.

B) Sömürgecilik, emperyalizm ve küreselleşmenin özünün aynı olduğunu belirtir.

A) Küresel Risk
B) Küresel Güç

LA

C) Devlet ve uluslararası örgütler aynı düzende çalışırsa sömürü düzenine hizmet
ettiklerini belirtir.

C) Küresel Çalkantı (Türbülans)
D) Küresel Daralma

D) Dünya sisteminin gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerden oluştuğunu savunurlar.

YIN

E) Küresel Ticaret
AÇIKLAMA

E) Anti-küreselleşme hareketleri var olan
sisteme direnmeyi ve dönüşüm talebini
simgelemez.

Küresel çalkantı, bir diğer söylemle küresel kriz,
etkileri ve etki alanı bakımından oldukça geniş
olan, içinde siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel
vb. sebepler barındıran problemler bütününe verilen addır.
YANIT: C

AÇIKLAMA

YA

Dünya sistemi yaklaşımının temel özellikleri
• Uluslararası ilişkilerin dünya kapitalist sistemi
tarafından şekillendiğini belirler.
• Sömürgecilik, küreselleşmenin özünde aynı öz
bulunur.
• Devlet ile uluslararası örgütler aynı düzende
çalışırsa sömürü düzenine hizmet ettiklerini
belirtir.
• Dünya sisteminin gelişmiş ülkelerden oluştuğunu savunurlar.
• Anti küreselleşme hareketleri var olan sisteme
direnmeyi ve dönüşüm talebini simgeler.
YANIT: E

A) Dünya Sistemi

T

10. Gerek içerdiği karşılıklı bağımlılık ilişkileri, gerekse de karşılaştığı çoklu kriz temelinde, güç ve iktidarın alanında “coğrafi kayma” ve “gücün farklılaşması” süreçlerini ortaya çıkaran kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

MU
RA

B) Realizm (Gerçekçilik)
C) Uluslararası ilişkiler
D) Küreselleşme

E) Bölgeselleşme

AÇIKLAMA

Gerek içerdiği karşılıklı bağımlılık ilişkileri, gerekse de karşılaştığı çoklu kriz temelinde, güç ve iktidarın alanında “coğrafi kayma” ve “gücün farklılaşması” süreçlerini ortaya çıkaran kavram küreselleşmedir.
YANIT: D
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13. A
 şağıdakilerden hangisi eleştirel kuramın
öne sürdüğü noktalardan değildir?

A) İnsan, hayvan ve doğa haklarının korunduğu sistem meşru değildir.

A) Uluslararası sistem batı modernitesinden
çıkan bir sistemdir.

C) Devlet insanını koruma sorumluluğunu
almalıdır.

C) Batı modernitesi, kültürel ve bilimsel düzeyde, egemenlik anlayışı üzerine kuruludur.

RI

12. A
 şağıdakilerden hangisi inşa edici yaklaşımın hareket noktalarından değildir?

B) Uluslararası örgütler dünyayı yorumlayış
ve dillendirdiği değerler temelinde batı
merkezli aktörlerdir.

LA

B) Devletin ve uluslararası örgütlerinin amacı adil, demokratik insanca yaşamı sağlamaktır.

D) Devlet insanını koruyamıyorsa o devlete
ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulanabilir ya da NATO müdahale edebilir.

D) Güç, iktidar, egemenlik kavramları batı
modernitesinin eleştirisi yapılarak açıklanmalı.

YIN

E) NATO hiçbir gerekçe ile devletin işleyişine müdahale edemez.

E) Güç, iktidar, egemenlik kavramlarını
açıklarken batı modernitesinin eleştirisini
yapmadan açıklanmalıdır.

AÇIKLAMA

İnşa edici yaklaşımın hareket noktaları:
• İnsan, hayvan ve doğa haklarının korunduğu
sistem meşru değildir.
• Devletin ve uluslararası örgütlerin amacı adil,
demokratik insanca yaşamı sağlamaktır.
• Devlet insanını koruma sorumluluğunu almalıdır.
• Devlet insanını koruyamıyorsa o devlete ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulanabilir ya
da Nato müdahale edebilir.
• Uluslararası ilişkiler ve sistemin işleyişi meşruiyettir.
YANIT: E

AÇIKLAMA

MU
RA

T

YA

Eleştirel kuramın öne sürdüğü noktalar:
• Uluslararası sistem batı modernitesinden çıkan bir sistemdir.
• Uluslararası örgütler dünyayı yorumlayış ve
dillendirdiği değerler temelinde batı merkezli
aktörlerdir.
• Batı modernitesi, kültürel ve bilimsel düzeyde,
egemenlik anlayışı üzerine kuruludur.
• Güç, iktidar, egemenlik kavramları batı modernitesinin eleştirisi yapılarak açıklanmalı.
• Sivil toplum ve sosyal hareketlerin amacı; Batı
modernitesine eleştirel yaklaşırken daha eşit,
özgür ve adaletli bir dünya kurmak için çalışmak olmalıdır.
YANIT: E
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ÇIKMIŞ SORU

2013-ARA SINAV

ÇIKMIŞ SORU

15. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
sonrası küresel ölçekte yaygınlaşan kimlik temelli çatışmalara örnek olarak gösterilemez?

RI

14. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak gücün
oluşmasında önemli bir rol oynamamaktadır?

2016-ARA SINAV

A) Askeri Güç

A) Yugoslavya iç savaşı

D) Kimliksel Yapı

C) 1997 Doğu Asya krizi

LA

B) Gelişmiş Demokrasi
C) Güçlü Ekonomi

B) Ruanda soykırımı

E) Girişimcilik Dinamizmi

D) 11 Eylül 2001 saldırısı
E) 2003 Irak’ın işgali

YIN

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Askeri ve ekonomik kapasite artırımı yoluyla oluşan güce sert güç denir.
YANIT: A

MU
RA

T

YA

1997 Doğu Asya Krizi kimlik temelli çatışma değil,
ekonomik bir krizdir.
YANIT: C
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

 990-2013 yılları arasında uluslararası
1
ilişkilerde temel amaç nedir?
B) Ekonomi
D) Sağlık

 şağıdakilerden hangisi sivil toplum giA
bi gözükmekle birlikte, sivil değerlerden
uzak, amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet uygulayabilen örgütler olarak tanımlanabilir?

E) Küresel ısınma

LA

1.

C) Eğitim

RI

A) Demokrasi ve yaygınlaşması

A) Terör Örgütleri

YIN

B) Devlet Altı Örgütler

C) Sivil Toplum Örgütleri
D) Uluslararası Örgütler

YA

E) Uluslararası Güç

2.

 lus ya da ülke içi ilişkilerin örgütlenme
U
şekli nasıldır?

5.

A) Dikey örgütlenme

A) Eleştirel kuram

B) Yatay örgütlenme

B) İnşa edici yaklaşım

E) Yarı-yatay örgütlenme

D) Realizm

T

C) Yatay-dikey örgütlenme

MU
RA

D) Yarı dikey örgütlenme

3.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişikler içine insan ve insani durum unsurlarını sokan yaklaşımdır?

C) İdealizm

E) Modernite

6.

 odern ve ulus devlet temeli uluslararaM
sı ilişkilerin başlangıcı sayılan olay nedir?

 luslararası ilişkilerin en önemli konusu
U
hangisidir?

A) Vestfalya Antlaşması

A) Terör ve savaşlar

C) Kopenak Kriterleri

C) Küresel krizler

B) Ekonomi

B) Lozan Konferansı

D) Ekoloji

D) Uşi Antlaşması

E) Sağlık

E) Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi
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 em sert güce hem de yumuşak güce,
H
hem caydırıcılığa ve baskıya hem de diğerlerinin rızasını alma kapasitesine sahip olan uluslararası otoritelere ne denir?

A) Devlet-toplum-birey ilişkisi

B) Yönetici

C) Başbakan

B) Sosyal adalet

D) Lider

E) Cumhurbaşkanı

RI

A) Önder

12. A
 şağıdakilerden hangisi içerik bakımından uluslararası ilişkiler kapsamında değerlendirilmez?

C) Uluslararası güvenlik
D) Ekonomik ilişkiler

LA

7.

E) Barış inşası
8.

 şağıdakilerden hangisi eleştirel kurama
A
göre uluslararası ilişkilerin merkezi niteliğindedir?

13. U
 luslararası ilişkilerin tarihsel bağlamıdır
ve bu nedenle de bu ilişkiler özünde batı
merkezli ve batının dünyanın gerisine hakimiyetini meşrulaştırmaya yarayan hatta bu hakimiyetin sürmesine hizmet eden
ilişkiye ne denir?

YIN

A) Güvenlik

B) Güç ilişkileri

C) Realist yaklaşım
D) Kültürel değer
E) Rasyonel akıl

YA

9.

A) Sosyalleşme
B) Kültürlenme

 luslararası ilişkilerin ana aktörü hangiU
sidir?
A) Uluslararası örgütler
B) Ulus devlet

C) Çağdaşlaşma
D) Modernite

E) Kültürleşme

C) Uluslararası şirketler
D) Sivil toplum

E) Ulus devlet altı örgütler

T

14. A
 şağıdaki yaklaşımlardan hangisi uluslararası ilişkilerde meşruiyet kavramının
güç kavramı kadar olduğunu düşünür?

MU
RA

10. D
 evlet tarafından güvenlik mali ticaret vb.
alanda kural koyup; normları yaşama geçirmek için kurulan örgütsel yapılar olup
ulus devlet üzerinde etki yapan aktöre ne
denir?

A) Realizm

B) İdealizm

C) Dünya sistemi

D) İnşa edici yaklaşım

A) Ulus devlet

E) Eleştirel kuram

B) Uluslararası örgütler

C) Uluslararası şirketler

D) Ulus devlet altı örgütler
E) Sivil toplum

15. A
 şağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre
uluslararası ilişkilerde güç özünde sömürü ilişkisidir?

11. U
 luslararası ilişkilerde gerçekçilik yaklaşımını egemen yaklaşım olmasını sağlayan olay nedir?

A) Realizm

B) İdealizm

C) Dünya sistemi

A) I. Dünya Savaşı’nın sonuçları

D) İnşa edici yaklaşım

B) II. Dünya Savaşı’nın sonuçları

E) Eleştirel kuram

C) 1929 Ekonomik Buhranı

D) Vietnam Savaşı sonuçları

E) Küreselleşmenin sonuçları
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10. B Devlet tarafından güvenlik mali ticaret
vb. alanda kural koyup, normları yaşama geçirmek için kurulan örgütsel yapılar
olup ulus devlet üzerinde etki yapan aktöre uluslararası örgütler denir.

B Devlet altı örgütler, sivil toplum gibi gözükmekle birlikte sivil değerlerden uzak,
amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet
uygulayabilen örgütlerdir.

A Ulus içi ilişkilerin örgütlenmesine dikey
örgütlenme denir.

3.

A Modern ve ulus devletin uluslararası ilişkilerin başlangıcı Vestfalya Antlaşmasıdır.

LA

2.

11. B Gerçekçilik yaklaşımını egemen yaklaşım yapan olay; II. Dünya Savaşı’nın sonuçları.

12. A Uluslararası ilişkileri içerik bakımından
değerlendirdiğimizde

YIN

1.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

–

Terör ve savaş

–

Ekonomi

–
–

6.

7.

8.

9.

Demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet alanlarını görebiliriz.

13. D Uluslararası ilişkilerin tarihsel bağlamı
olan ve bu nedenle de bu ilişkiler özünde
batı merkezli ve batının dünyanın gerisine hakimiyetinin sürmesine hizmet eden
ilişkiye modernite denir.

B İnsani güvenliği, insan haklarını, demokratik, hukuk devletini savunan bu yaklaşım, uluslararası ilişkiler içine insan ve insani durum unsurlarını sokmuştur.

T

5.

A 1990-2013 arası uluslararası ilişkilerde
temel amaç demokrasi ve yaygınlaşmasıdır.

14. D İnşa edici yaklaşım, uluslararası ilişkilerde meşruiyet kavramının güç kavramı
kadar önemli olduğunu düşünür.

A Uluslararası ilişkilerin en önemli konusu
terör ve savaşlardır.

MU
RA

4.

Liderlik

YA

–

Barış inşası

15. C Dünya sistemine göre uluslararası ilişkilerde güç özünde sömürü ilişkisidir.

D Sert güç, yumuşak güç veya caydırıcılığa, baskıya ve diğerlerinin rızasını alma
kapasitesine sahip olan uluslararası otoritelere lider denir.

E

Uluslararası ilişkilerin merkezi, siyasi düzeyde ulus devlet, ekonomik düzeyde
serbest pazar, kültürel düzeyde laik birey ve amaç-araç ilişkisine dayanan rasyonel akıldır.

B Uluslararası ilişkilerde ana aktör ulus
devlettir.
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ÜNİTE
KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; küreselleşme tanımı, unsurları, küreselleşmenin yol açtığı sorunlar, “yaygınlaşma, derinleşme, hızlanma”
gibi kavramlar üzerinde durulmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

1

KÜRESELLEŞME

Devletler, ekonomiler, kültürler ve bireyler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerinde yaşanan yaygınlaşma, derinleşme, hızlanmaya küreselleşme denir.
Küreselleşmenin evrelerini oluşturan olaylar:
➣➣ İpek ve baharat yolunun kullanımı

➣➣ Roma ve Osmanlı İmparatorluğu yönetim ilkelerinin imparatorluklarca benimsenip kullanılması
➣➣ Coğrafi keşifler

➣➣ II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin küresel lider olması
➣➣ Dünyanın yuvarlaklığının kanıtlanması vb.

Küreselleşme denildiği zaman, özellikle 1980’lerden günümüze devletler, ekonomiler, kültürler ve
hatta bireyler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerinde yaşanan yaygınlaşma, derinleşme ve hızlanma olguları anlaşılmalıdır.
Yaygınlaşma: Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir gelişmenin dünyanın diğer bölgelerinde de
ciddi etkiler ve sonuçlar yaratmasına yaygınlaşma denir. Dünyanın bir bölgesinde oluşan ekonomik
kriz, siyasal çatışma ya da terör eylemi, dünyanın farklı bir bölgesinde işsizlik, göç, güvensizlik veya
istikrarsızlık olarak ortaya çıkabilir. 2008 ekonomik krizinin Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp kısa
süre içerisinde tüm dünyaya yayılması, yaygınlaşmaya açıklayıcı bir örnektir.
Derinleşme: Yaygınlaşma sürecinin yarattığı etkilerin güçlü bir şekilde hissedilmesine ve yaşanmasına derinleşme denir. Dünyanın bir bölgesinde ortaya çıkan bir sorunun, dünyanın diğer bölgelerini de
yaygın ve derin bir şekilde etkilemesine aydınlatıcı örneklerdir.
Hızlanma: Yaygınlaşma ve derinleşme süreçleriyle bu sürecin yarattığı etkilerin çok hızlı bir biçimde
yaşanmasına hızlanma denir. Örneğin, facebook® ve twit® mesajlarının ya da kişisel blog haberlerinin
internet üzerinden yalnızca saniyeler içerisinde dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna ulaşabiliyor olması ve en önemlisi, Arap Baharı sürecinde yaşanan değişim mücadelesinin, Tunus’tan Mısır’a, bu dinamik
iletişim zinciri ile yüksek bir hızla şekillenmesi küreselleşmenin hız olgusunu başarıyla açıklamaktadır.
Coğrafi olarak yakın olan ülkelerin girdikleri iş birliğine bölgeselleşme denir. Ülkelerin, özellikle
ekonomik alanda ve ticaret ilişkilerinde kurdukları iş birliği sonucunda ortaya çıkan karşılıklı yarara ve
kazanca dayalı bölgesel iş birliği, yani bölgeselleşme süreci, bugün en somut olarak yaşanan küreselleşme biçimini yaratmıştır. 1990’lı yıllardan günümüze, küreselleşen dünya ekonomisi içinde, ülkeler
ekonomik krizlere ve dalgalanmalara karşı kendi ekonomilerini korumak için tek başlarına hareket etmek
yerine, iş birliğine gitmeyi tercih etmişlerdir.
➣➣ Bölgeselleşme; Bölgesel diyalog, bölgesel iş birliği, bölgesel bütünleşmeden oluşur.
➣➣ Bölgeselleşme süreçlerinin ortak noktası ekonomik ve ticari ilişkilerde serbestlik getirmesidir.

➣➣ Bölgesel diyaloğun en iyi örneği (APEC) iş birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
(NAFTA), Avrupa Birliği, Cotonou Sözleşmesidir.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Küreselleşmenin sorunlarını çözümleyen aktörler:
➣➣ Uluslararası örgütler
➣➣ Sivil toplum kuruluşları

RI

➣➣ Devlet altı örgütler
➣➣ Ulus devletler

Küresel terörü oluşturan temel özellikler:
➣➣ Sivil ve masumları seçmek, korku ve endişe yaratmak
➣➣ Ölümcül derecesi yüksek eylemlere yönelmek

➣➣ İletişim teknolojisini en üst düzeyde kullanmak
Küresel terörü tetikleyen unsurlar:
➣➣ Amerika’nın işgalleri

➣➣ Amerika’nın askeri, ekonomik, kültürel baskıları
➣➣ 2008 deki küresel ekonomik kriz
➣➣ ABD’nin Irak’tan çekilmesi
➣➣ Arap baharı vb.

YA

➣➣ Usame bin Ladin’in yakalanması

YIN

➣➣ Kültürel kimlik olgusunu köktenci ve çatışmacı kullanmak

LA

Küreselleşmenin sorunları; küresel göç, küresel ekonomi, küresel adalet, küresel ısınma ve kültürün küreselleşmesidir.

MU
RA

T

11 Eylül terör eylemlerinden sonra, dünyanın içinde bulunduğu bu küresel kriz ortamındaki siyasal
gelişmeler bir yandan kültür olgusuna, özellikle de din olgusuna ilgiyi artırırken diğer yandan da terörist
eylemler Samuel Huntington’ın “medeniyetler çatışması” tezini küresel kamuoyunun gündemine getirmiştir. En genel anlamıyla medeniyetler çatışması, içinde yaşadığımız dünyanın, giderek kültürel ve
dinsel kimlikler arasındaki çatışmalar tarafından şekillendirileceği iddiasına dayanmaktadır.
Medeniyetler çatışması tezini 11 Eylül 2001 saldırıları dışında İslami kimliğin terörizm ile bütünleşmesi ve El Kaide’nin batıda İslam’a karşı derin korkular yaratması da kabul edilmesini sağlamıştır.
Güvenlik ve terör alanlarında ekonomi, işsizlik ve yoksulluk alanlarında; iklim değişikliği, gıda,
enerji ve su alanlarında yaşadığımız küresel dünya, risklerin ve belirsizliğin güçlendiği ve yaygınlaştığı,
geleceğe karşı güvensizlik duygusunun güçlendiği ve derinleştiği bir risk toplumuna dönüşmektedir.
Risk Toplumu: Genelde küresel ısınma, çevre kirlenmesi ve nükleer kazaların neden olduğu riskleri
ifade eden, aynı zamanda teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda daha önceleri gözlemlenemeyen risklerin de ortaya çıkacağını niteleyen kavramdır.
Küresel adalet sorunları şunlardır:
➣➣ Yoksulluk
➣➣ İşsizlik

➣➣ Yoksunluk ve bölgeler arası eşitsizlik

➣➣ Gıda, su, enerji kullanımında eşitsizlik
➣➣ Ekonomik eşitsizlik vb.

Küreselleşme karşıtları 2001 yılında Dünya Sosyal Platformu’nda “Başka bir dünya mümkün”
sloganları ile şunları hedefler:
➣➣ Sosyal adalet
➣➣ Evrensel insan hakları

➣➣ Sürdürülebilir ekonomik kalkınma

➣➣ Savaşa karşı dünya barışının korunması
➣➣ Katılımcı demokrasinin güçlenmesi

➣➣ Uluslararası örgütlerin reform sürecine girmesi

➣➣ Sivil toplum ile toplumsal hareketlerinin karar alma süreçlerine dahil edilmeleri
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LA

RI

Her iki alan için de küresel ekonomi, ülke sınırları dışındaki ekonomik etkinliklerin ve ilişkilerin çoğalmasını ifade etmektedir. Bu durum, ihracatın ülke ekonomileri için önemini arttırmaktadır. Küresel
ekonomi çerçevesinde finans hareketleri, para sermayesi, bankalar ve borsalar önem kazanmış ve küresel ekonominin tanımlayıcı unsurlarını oluşturmaya başlamıştır. Çünkü küreselleşmenin bir yansıması
olarak uluslararası sermayenin dolaşımı büyük bir hız kazanmaktadır ve uluslararası sermaye de çoğu
zaman doğrudan yatırım yapmak yerine, dünyanın birçok ülkesinde borsalar ve bankalar aracılığıyla
kısa dönemli yatırımlar yapmayı ve para yoluyla para kazanmayı tercih etmektedir.
Küresel ekonominin unsurları;
➣➣ Global boyuttaki finans ve ticaret hareketleri
➣➣ Para sermayesi
➣➣ Bankalar

YIN

➣➣ Borsalar

➣➣ Ülkeler arası ihracat hareketleridir.

Sınır ötesi ticaret ve finans hareketlerinin çoğalmasıyla, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya
ekonomisini düzenlemek amacıyla kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve
1990’lı yıllarda kurulan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi uluslararası örgütlerin rolü ve etkinliği
de artmıştı.

YA

Ekonomik Entegrasyon (Bütünleşme): Tarafların ekonomik faaliyetlerinin bütünleştirilmesi anlamına gelen ekonomik entegrasyonun, bütünleşme derecelerine göre farklı şekilleri bulunmaktadır.
Ekonomik entegrasyon unsurları:
➣➣ Serbest Ticaret Alanı: Taraf ülkeler aralarında tüm gümrük tarifeleri ve miktar kısıtlamalarının
kaldırılmasını kabul ederler. Ancak taraflar üçüncü ülke kaynaklı ithal mallara karşı ulusal gümrük
tarifeleri uygulama hakkına sahiptirler.
➣➣ Gümrük Birliği: Taraflar, aralarındaki gümrük tarifeleri ve miktar kısıtlamalarını kaldırmanın yanı
sıra üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygularlar.
➣➣ Ortak Pazar: Gümrük Birliği’nde geçerli olan malların serbest dolaşımının yanı sıra üretim faktörlerinin (iş gücü, sermaye, işletme) serbest dolaşımını içerir.

T

➣➣ Ekonomik ve Parasal Birlik: Ortak pazar unsurlarının yanı sıra mali politikalar ve para politikalarının bütünleştirilmesi anlamına gelir.

MU
RA

Günümüzde, dünya ölçeğinde ekonomik ilişkiler, borsa, para hareketleri ve finans süreçleri hızlanmakta; sanal ortamlarda mesafeler küçülmekte ama aynı zamanda risk ve kriz olasılıkları da artmaktadır. Örneğin, küresel ekonominin ilk patlak verdiği 1997 Güney Asya ekonomik krizi sonrasında
Tayvan, Kore ve Malezya gibi Güney Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz, hızla Arjantin, Brezilya
ya da Meksika gibi Latin Amerika ülkelerini etkileyebilmiş, oradan da Rusya’ya ulaşıp Türkiye’ye kadar
gelebilmiştir.

KÜRESEL ADALET

Ekonomik refah ile eğitim ve sağlık olanaklarının ülkeler ve insanlar arasında adil bir biçimde paylaştırılmadığı bir dünyada yaşamakta ve küresel ölçekte yaşanan bu sorunu da “küresel adalet sorunu”
olarak adlandırılır.
Satın Alma Gücü Paritesi: Ülkeler arasındaki satın alma gücü farklılıklarına dayanarak daha net
karşılaştırmalar yapılmasını ve açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi göstergelerin daha sağlam bir zemine
oturmasını sağlayan bir eşitleme yöntemidir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), küresel ölçekte düzenli olarak ölçümler yapmaktadır.
UNDP, bu ölçümlerle insanların ortalama ömürlerini, eğitim düzeylerini ve yaşam standartlarını değerlendirmekte ve her yıl ülkelerin kalkınma seviyelerini İnsani Kalkınma Endeksi ile ölçüp duyurmaktadır.
Küresel adalet sorununu doğru anlamak için Birleşmiş Milletler kalkınma programı endeksinde;
➣➣ Okur yazar yetişkin sayısı,
➣➣ İlk, orta, yüksek öğretimin yaygınlığını,
➣➣ Satın alma gücü paritesi gereklidir.
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LA

RI

Örneğin, Türkiye 2007 yılında 84. sırasında yer aldığı endeksin 2011 yılında 92. sırasına gerilemiş
ve küresel ölçekte karşılaştırılan sağlıklı yaşam standartları bakımından birçok Avrupa ülkesinin yanı
sıra Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran gibi komşuları ile Libya, Kolombiya, Kazakistan ve Peru gibi birçok ülkenin de gerisinde kalmıştır.
Küresel adalet sorunu küresel çözüm gerektiren bir sorundur. Bu nedenle de yoksulluğa karşı etkili
bir mücadele ancak devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda da bireyler
düzeyinde ortaya konulacak yapıcı projelerle gerçekleştirilebilir.
Dünya Bankası, gelir dağılımındaki adaletsizliğe son vermeyi, yokluk ve yoksunluk sorununa kalıcı
çözümler getirmeyi amaçlayan, bu doğrultuda gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratacak, verimliliği
ve dolayısıyla da gelir seviyesini yükseltecek, nitelikli eleman yetiştirilmesini destekleyecek projeleri
finanse eden önemli bir kurumdur. Ancak Dünya Bankası’nın bugüne kadarki çalışmaları küresel adalet
sorununa kalıcı çözümler getirmekten çok uzaktır.

KÜLTÜRÜN KÜRESELLEŞMESİ

MU
RA

T

YA

YIN

Kültür olgusu dinden etnik kimliğe, beslenme alışkanlıklarından tüketim tercihlerine, medeniyetler
arasındaki ilişkilerden youtube®, facebook® ve twitter® gibi sanal düzeyde geliştirilen ilişkilerin çok
önem kazandığı Arap Baharı’na kadar çok geniş bir alanda toplumsal ve bireysel yaşamımızı etkilemektedir. Bu sebeple de son yıllarda kültürün küreselleşmesinden ya da küresel kültür olgusundan
söz edilmeye başlanmıştır. Kültürün küreselleşmesinden, kültürel ürünler ile mal ve hizmetlerin dünya
çapında dolaşımı ve tüketimi anlaşılmalıdır. Dünya çapındaki bu dolaşım ve tüketim bir yandan kültürel
alışkanlıklarda, modada ve popüler kültürde dünyayı kültürel açıdan küçültürken diğer yandan da yeni
iletişim araçlarının gelişmesi ve bireylerin kendilerini her ortamda daha özgürce ifade edebilmeleri ile
yerel olanın ve farklılığın güçlenmesine sebep olmuş ve böylece çatışma risklerini de arttırmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini tanımlayan Soğuk Savaş’ın, 1989 sonunda Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 1990’da Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte sona ermesi, kültür olgusunun öneminin daha da artmasına neden olmuştur.
Bu süreçte, dinsel ve etnik temelli kültür olgusunun dünya düzeni ve siyaseti içindeki rolü artmış
ve “medeniyetler çatışması” söylemi yaygınlık kazanmıştır. Bu anlamda, kültürün küreselleşmesi, bir
yandan dünyada kültürün öneminin artmasına neden olmakta, diğer yandan da çok ciddi insanlık trajedileriyle sonuçlanan kültürel kimlik (dinsel ve etnik) temelli çatışmalara zemin hazırlamaktadır.
Küresel kültür, Batı dünyasının, özellikle de Amerikan kültürel değerlerinin CocaCola®, Mc Donalds® ve MTV® örneklerinde olduğu gibi dünya ölçeğinde yaygınlaşması olgusunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle yaşam biçimi olarak adlandırılan yiyecek, içecek, giyim, müzik ve eğlence tercihlerimiz
ile tüketim eğilimlerimiz için küresel kültür, dünya ölçeğinde bir benzeşme ve standartlaşma anlamına
gelmektedir. İlk olarak ABD’de yayınlanmaya başlayan ancak hemen ardından tüm dünyaya büyük bir
hızla yayılan “Pop Star” ya da “Benimle Dans Eder Misin?” gibi televizyon programları kültürün küreselleşmesi, benzeşmesi ve standartlaşmasına verilebilecek güzel örneklerdendir.
Kültürün küreselleşme süreci, sadece tek yönlü ve tek boyutlu olarak yani yalnızca Batı kültür ürünlerinin ve değerlerinin yaygınlaşması şeklinde gelişmemektedir. Günümüzde bazı yerel kültür ürünleri ve
değerleri de Batı’nınkilerle kaynaşıp melez biçimler yaratılmaya başlanmıştır. Bu duruma verilebilecek
en çarpıcı örneklerden biri de Hindistan’da ticari faaliyette bulunan McDonalds®’ın yerel beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak vejetaryen menü hazırlamasıdır. Türkiye’de de Knorr®’un yerel damak tatlarını
dikkate alarak Ezogelin, Analı Kızlı ya da Tutmaç gibi çorbalar hazırlaması ve ürün yelpazesini tüketicilerinden kabul görmek ve piyasada tutunabilmek amacıyla bu yönde geliştirmesi oluşan melez biçimlere verilebilecek başka bir örnektir. Yani, küreselleşme sürecinin sonuçlarından olan benzeşme, melezleşme ve kimlik temelli çatışma eş zamanlı olarak kültürün küreselleşme sürecinde de yaşanmaktadır.

KÜRESEL GÖÇ

Küreselleşme sürecinin önemli sonuçlarından bir diğeri de özellikle ekonomik açıdan daha az gelişmiş olan, şiddetin ve savaşların yaşandığı ülkelerden gelişmiş Batı ülkelerine doğru yaşanan göçtür.
Uluslararası göç, insanlık tarihinde her zaman yaşanmıştır. Fakat küreselleşme, uluslararası göçü oldukça hızlandırmış ve göç küreselleşme olgusunun tanımlayıcı niteliklerinin başında gelmeye başlamıştır. Ancak günümüzde göç, aynı zamanda çok önemli bir sorun ve risk hâlini de almıştır.
Küresel göç olgusu içinde ülkeler, göç veren ülkeler, göç alan ülkeler ve geçiş ülkeleri olarak ayrılmaktadır. Örneğin, ekonomik açıdan az gelişmiş, insan yaşamının çeşitli tehditler altında bulunduğu
Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu ülkeleri göç veren ülkelerdir. Gelişmiş Avrupa ülkeleri, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya ve Kanada ise başlıca göç alan ülkeler arasında bulunmaktadır.
Türkiye geçiş ülkesi konumundadır. Ancak Türkiye’nin bir geçiş ülkesi olmasının yanı sıra, bölgedeki
konumu dolayısıyla göç alan bir ülke durumunda olduğu da unutulmamalıdır. 2000 nüfus sayımına göre
Türkiye’nin yurt dışından aldığı göç yaklaşık 234 bindir.
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LA

RI

Birleşmiş Milletler (BM), göre küresel göçmen, “kendi ülkesinin dışında en az bir yıldan fazla yaşayan kişi”dir. BM’nin yapmış olduğu araştırmalar da göstermektedir ki günümüzde yaklaşık 214 milyon
uluslararası ya da küresel göçmen bulunmaktadır.
Göç, sadece gelişmiş zengin ülkelere değil, Latin Amerika ve Güney Asya’daki gelişmekte olan
ülkelere de yapılmaktadır. Küresel göçün olumlu ve olumsuz etkileri hem ekonomik hem siyasal hem
toplumsal hem de insani düzeyde yaşanmaktadır. Çünkü küresel göç, geri dönüşü olmayan bir olgudur
ve günümüzde dünyada “göç çağı” olarak adlandırılabilecek bir süreç yaşanmaktadır.
➣➣ Küresel göç olgusu içinde göç olan ülkeler; ABD, Avustralya, Kanada, Gelişmiş Avrupa ülkeleri
yer alır.
➣➣ Küresel göç olgusunda geçiş ülkesi; Türkiye ve gelişmekte olan Avrupa ülkeleri yer alır.

➣➣ Küresel göç olgusunda göç veren ülkeler; Afrika, Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleridir.
➣➣ Küresel göçün boyutları; yasal göç, yasa dışı göç, kaçak göç, insan ticareti yer alır.

YIN

➣➣ Göçmen tanımının alt başlıkları; ekonomik göçmen, mülteci, kaçak göçmen, yasal göçmen, beyin
göçmeni vb.

KÜRESEL ISINMA

YA

Küresel ısınma, küresel çözüm gerektiren sorunların başında gelmektedir. Küresel ısınma sorunu
tek başımıza çözemeyeceğimiz ancak küresel iş birliği ve dayanışma içinde çözüm üretebileceğimiz bir
sorundur. Bu nedenle de kişisel çabalardan sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ile devletlerin iş birliği
içinde çalışmalarını sağlayacak uluslararası anlaşmalara kadar çok boyutlu çözüm arayışlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Çünkü küresel ısınma, iklim değişikliği boyutuyla birlikte küreselleşen dünyamızın belki
de en önemli risk alanını oluşturmakta ve ekonomiden yaşam kalitemiz ve uluslararası güvenlik ilişkilerimize kadar birçok konuda hepimizin yaşamına ve geleceğine ciddi anlamda meydan okumaktadır.
Küresel ısınma konusunda devletler de küresel ısınmaya karşı mücadelenin gereklerini içeren Kyoto
Protokolü’nü (1997) imzalamak ve yükümlülüklerini bir an önce kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca küresel ısınmaya etkide bulunan karbondioksit (CO2) salınımlarını tehlikeli düzeyin altında tutmak
amacıyla kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarının üretimini ve tüketimini de en az birkaç on yıl içerisinde
azaltmaya çalışmalıdırlar.

Kyoto Protokolü

T

Kyoto Protokolü yeryüzündeki 160 ülkeyi ve sera gazı salınımlarının % 55’inden fazlasını kapsamaktadır. Kyoto Protokolü ile devreye girecek önlemler pahalı yatırımlar gerektirmektedir.

MU
RA

Sözleşmeye göre
➣➣ Atmosfere salınan sera gazı miktarı % 5’e çekilmelidir.

➣➣ Endüstriden, motorlu taşıtlardan ve ısınmadan kaynaklanan sera gazı miktarını azaltmaya yönelik mevzuat yeniden düzenlenecektir.
➣➣ Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma ve daha az enerji
tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye yerleştirme sağlanacak; ulaşımda ve çöp depolamada
çevrecilik temel ilke olacaktır.

➣➣ Atmosfere bırakılan metan ve karbondioksit oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelinecektir.
➣➣ Fosil yakıtlar yerine bio dizel yakıtlar gibi doğa ile dost yakıtlar kullanılacaktır.

➣➣ Çimento, demir-çelik ve kireç fabrikaları gibi yüksek enerji tüketen işletmelerde atık işlemleri yeniden düzenlenecektir.
➣➣ Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler ile teknolojiler devreye sokulacaktır.

➣➣ Güneş enerjisinin önü açılacak, nükleer enerjide karbon sıfır olduğu için dünyada bu enerji ön
plana çıkarılacaktır.
➣➣ Fazla yakıt tüketen ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi alınacaktı.
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AÇIKLAMALI SORULAR

A) Derinleşme

 şağıdaki olgulardan hangisi küreselleşA
menin günümüz tanımı içerisinde yer almaktadır?

B) Yaygınlaşma
C) Hızlanma

LA

1.

 üreselleşme sonucunda dünyada bir
K
noktada gerçekleşen bir olayın birçok
noktada etki göstermesi durumunu açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

RI

3.

D) Genişleme

A) Hızlanma

E) Küresel ekonomi

B) Büyüme

C) Genişleme

AÇIKLAMA

D) Yoğunlaşma

YIN

Yaygınlaşma, dünyanın herhangi bir yerinde olan
bir gelişmenin, dünyanın diğer bölgelerinde de
ciddi etkiler ve sonuçlar yaratması anlamına gelmektedir.
YANIT: B

E) Terör
AÇIKLAMA

YA

Küreselleşmenin günümüz tanımı içerisinde bireyler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerinde yaşanan yaygınlaşma, derinleşme ve hızlanma olguları anlaşılmalıdır.
YANIT: A

4.

 aygınlaşma sürecinin yarattığı etkilerin
Y
güçlü bir şekilde hissedilmesini ve yaşanmasını ifade eden küreselleşme kavramına örnektir?
A) Derinleşme

I. Bölgesel İş birliği

II. Bölgesel Kalkınma

III. Bölgesel Diyalog

T

2.

IV. Bölgesel Bütünleşme

C) Hızlanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bölgeselleşme sürecinin boyutlarından
birisi değildir?

E) Bütünleşme

C) Yalnız IV		

MU
RA

B) Yaygınlaşma
D) Anlamlılık

A) Yalnız I		

E) I, III ve IV

AÇIKLAMA

Yaygınlaşma sürecinin yarattığı etkilerin güçlü bir
şekilde hissedilmesine ve yaşanmasına derinleşme denir.
YANIT: A

AÇIKLAMA

B) I – III

D) Yalnız II

Bölgesel diyalog, bölgesel iş birliği ve bölgesel bütünleşme, bölgeselleşme sürecinin üç önemli boyutunu oluşturmaktadır.
YANIT: D
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7.

A) ABD’nin Afganistan’ı işgali

B) Usame bin Ladin’in yakalanması
C) Irak’ın işgali

 abancı korkusu olarak da adlandırılan
Y
ve kendi etnik kökeni, inancı, kültür ve yaşam tarzından olmayan insanlardan uzaklaşmayı tanımlayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İslamafobi

D) Avrupa’daki İslamofobi eğilimi

B) Zenofobi

E) ABD’nin İran’ı tehdit olarak görmesi

C) Mülteci korkusu

RI

 şağıdakilerden hangisi “medeniyetler çaA
tışması” tezini güçlendiren olgudur?

LA

5.

D) Medeniyet çatışması

AÇIKLAMA

E) Oryantalizm

Son zamanlarda medeniyetler çatışması tezinin
güçlendiren olgu, Avrupa’daki İslamafobi eğiliminin artması.
YANIT: D

YIN

AÇIKLAMA

YA

Yabancı korkusu (zenofobi), kişilerin kendilerinden farklı etnik kökene, inanca, kültüre ve yaşam
tarzına sahip olan insanlardan korkması durumuna verilen genel addır.
YANIT: B

8.

 ünya Bankası’nın (World Bank) 2016 veD
rilerine göre “dünyanın en büyük 100 ekonomisi içerisinde kaç adet şirket bulunmaktadır?
B) 34

C) 18

D) 76

E) 69

MU
RA

A) 91

T

6.

AÇIKLAMA

I. Serbest Ticaret Alanı

II. Gümrük birliği

III. Ortak Pazar

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik entegrasyonu oluşturur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre dünyanın
en büyük 100 ekonomisi arasında yalnızca 31 ülke bulunurken kalan 69 büyük ekonomiyi uluslararası şirketler oluşturmaktadır.
YANIT: E

C) I ve III
D) I ve II

E) I, II ve III
AÇIKLAMA

Ekonomik entegrasyon unsurları:
• Serbest ticaret alanı
• Ortak pazar
• Ekonomik ve parasal birlik
• Gümrük birliği
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 üresel adalet sorununu doğru anlamak
K
ve bu soruna karşı küresel farkındalığı
arttırmak için çalışan kurum hangisidir?

11. B
 irleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından yapılan İnsani Kalkınma Endeksi sıralamasında Türkiye hangi
kategoride yer almaktadır?

RI

A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Birliği

A) Yüksek İnsani Kalkınma

D) Dünya Bankası

C) Orta Yüksek İnsani Kalkınma

C) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

B) Çok Yüksek İnsani Kalkınma

E) Dünya Ticaret Örgütü

D) Düşük İnsani Kalkınma

LA

9.

E) Çok Düşük İnsanı Kalkınma

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Küresel adalet sorununu doğru anlamak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gereklidir.
YANIT: C

YA

YIN

Türkiye, İnsani Kalkınma Endeksinde 2011 yılında
92. sırada yer alırken 2016 yılında 71. sıraya yükselmiştir. Kategori olarak Yüksek İnsani Kalkınma
kategorisinde yer alır.
YANIT: A

12. Ü
 lkesindeki iç savaştan ve zulümden kaçıp şu anda Türkiye sınırları içerisinde yaşamlarını sürdüren Suriyelilerin ülkemizdeki hukuki statüsü nedir?

MU
RA

A) Küresel göç

T

10. A
 şağıdakilerden hangisi küreselleşme
sürecinin sonuçlarından değildir?
B) Küresel ekonomi

A) Sığınmacı

C) Küresel adalet

B) Mülteci

D) Küresel ısınma

C) Göçmen

E) Küresel sosyalleşme

D) Geçici koruma
E) Şartlı Mülteci

AÇIKLAMA

Küreselleşmenin sonuçları;
• Küresel göç,
• Küresel ekonomi,
• Küresel adalet,
• Küresel ısınma,
• Kültürün küreselleşmesidir.

AÇIKLAMA

Türkiye, dünyada en çok Suriyeliye (geçici koruma statüsünde) ev sahipliği yapan ülke olma özelliğini taşımaktadır.
YANIT: D

YANIT: E
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13. A
 şağıdakilerden hangisi bölgesel yapılanmaya verilebilecek örneklerden biri değildir?

ÇIKMIŞ SORU

2016-ARA SINAV

15. Aşağıdakilerden hangisi kültürün küreselleşmesi sürecinin sonuçlarından biri
olan melezleşmeye örnektir?

RI

A) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği
(NAFTA)
B) Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC)

A) Dünyanın farklı bölgelerinden insanların
fikirlerini aynı sosyal medya platformu
üzerinden paylaşmaları

LA

C) Uluslararası Para Fonu (IMF)
D) Avrupa Birliği

B) Hazır giyim firmalarının her ülkede aynı
ürünleri satışa sunması

E) Contonou Sözleşmesi

C) ABD yetenek yarışmalarının pek çok ülkede yayınlanması

AÇIKLAMA

Bölgesel yapılanmaya verilen bazı örnekler;
• Avrupa Birliği
• Contonou Sözleşmesi
• Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği
• Kuzey Amerikan Serbest Ticaret Birliği vb.
YANIT: C

YIN

D) Türk dizilerinin Latin Amerika’da izlenme
rekorları kırması

E) Dünyaca ünlü bir pizza restoranının Türkiye’deki menülerine içecek olarak ayran
koyması

YA

AÇIKLAMA

Melezleşme, yerel kültür ürünleri ile Batı kültür
ürünlerinin kaynaşmasıdır.
YANIT: E

ÇIKMIŞ SORU

2014-ARA SINAV

MU
RA

A) İtalya ve Türkiye

T

14. Medeniyetler ittifakı girişimi 2005 yılında
hangi iki ülkenin öncülüğünde hayata geçirilmiştir?
B) Portekiz ve Fransa

C) Almanya ve Fransa

D) Yunanistan ve İtalya
E) Türkiye ve İspanya

AÇIKLAMA

Medeniyetler ittifakı girişimi Türkiye ile İspanya’nın
öncülüğünde başlatılmıştır.
YANIT: E
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6.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

 ölgesel diyaloğun günümüz dünyasınB
daki en önemli örneği aşağıdakilerden
hangisidir?
B) NATO

 şağıdakilerden hangisi ekonomik bütünA
leşme derecelerinden biridir?

C) BM

D) WB

A) Geniş Ticaret

E) OECD

B) Ortak Ticaret

C) Gümrük Birliği

D) Bölgesel Ticaret

2.

7.

C) Ekonomi

D) Küresel ısınma

YA

C) Anlamlılık

D) Derinleşme

E) Yaygınlaşma

8.

B) A. Comte

T

C) R. Dahl

C) 159

D) 195

E) 203

MU
RA

B) 95

 şağıdakilerden hangisi bölgesel yapıA
lanmaya verilecek örneklerden biridir?

9.

D) S. Huntington
E) I. Kant

B) UNICEF

 şağıdakilerden hangisi küreselleşme
A
sürecinde özgün ve yeni bir nitelik kazanan küresel terörün özelliklerinden birisi
değildir?

D) Birleşmiş Milletler (BM)

A) Dünya siyasetini çatışma temelinde yeniden düzenler.

A) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Birliği
(NAFTA)
C) UNESCO

E) Uluslararası Para Fonu (IMF)

5.

 luslararası ilişkiler konusunda medeniU
yetler çatışması konulu çalışma kimindir?
A) E. Durkhem

 üresel ısınma konusunda imzalanan PaK
ris İklim Anlaşması kaç ülke tarafından
kabul edilmiştir?
A) 86

4.

B) Adalet

E) Sanat

B) Hızlanma

3.

A) Göç

 008’deki ABD’de başlayan ekonomik kri2
zin tüm dünyaya yayılması küreselleşmenin hangi kavramı ile açıklanır?
A) Bütünleşme

 şağıdakilerden hangisi küreselleşmenin
A
yarattığı sorunlardan değildir?

YIN

E) Teknolojik Ticaret

LA

1.

RI

A) APEC

B) Ölümcüllük derecesi yüksek eylemlere
yönelir.
C) Terörü bir pazarlık aracı olarak kullanır.
D) Özünde siyasal bir eylemdir.

 oğrafi olarak yakın olan ülkelerin girdikC
leri iş birliğine ve ilişkilerine ne denir?

E) Hedef olarak sivil ve masum insanları seçer.

A) Modernleşme

B) Bölgeselleşme

C) Merkeziyetçileşme
D) Küreselleşme

E) Anti merkeziyetçileşme
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13.

10. K
 üreselleşme süreci içerisinde yaşanan
ana kavramlar nelerdir?

I. IMF (Uluslararası para fonu)

II. WB (Dünya Bankası)

III. WTO (Dünya Ticaret Örgütü)

A) Küresel köy - Küresel risk toplumu
C) Küresel risk toplumu - Kültürel toplum
D) Modernleşme - Küresel köy

A) Yalnız I

C) II ve III

14. Z
 ulme uğrama korkusu olmadan, vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından yararlanmaya devam ederken, ekonomik
sosyal ve eğitim sebepleri ile daha iyi bir
yaşam standardına kavuşabilmek için
kendi istekleri ile başka bir ülkeye göç
eden kişiye ne ad verilir?

YA

11. G
 enelde küresel ısınma, çevre kirlenmesi ve nükleer kazaların neden olduğu ilişkileri ifade eden, aynı zamanda teknoloji
alanında kaybedilen gelişmeler sonucunda daha önceleri gözlemlenemeyen risklerinde ortaya çıkacağını niteleyen tanımlamaya ne denir?
B) Toplum değerlendirmesi

D) I ve III

YIN

E) I, II ve III

A) Risk değerlendirmesi

B) Yalnız II

LA

E) Modernleşme - Küresel risk

RI

Yukarıdakilerden hangileri dünya ekonomisini küresel boyutta düzenlemek için
kurulmuştur?

B) Küresel köy - Kültürel toplum

A) Göçmen
B) Mülteci

C) Risk toplumu

C) Sığınmacı

E) Risk analizi

E) Şartlı mülteci

D) Suçlu

MU
RA

T

D) Olay analizi

15. K
 ültürel ürünler ile mal ve hizmetlerin
dünya çapında dolaşımına ve tüketimine
ne denir?

12. K
 üreselleşme sürecinin en çok görünürlük kazandığı ve niteliklerinin en etkili olduğu alan hangisidir?
A) İşsizlik

A) Küresel ekonomi

C) Etnik kimlik çatışmaları

C) Küresel ısınma

E) Dinsel kimlik çatışmaları

E) Kültürün küreselleşmesi

B) İklim değişikliği

B) Küresel göç

D) Ekonomi

D) Küresel adalet
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–

Serbest ticaret alanı,

–

Ortak pazar,

–
–

3.

Gümrük birliği,

–

Ekonomik ve parasal birlik olarak adlandırılır.
Ekonomik krizin dünyanın her yerine yayılmasını yaygınlaşması ile açıklar.

10. A Küreselleşme içindeki iki ana kavram küresel köy-küresel risk toplumudur.

D Paris İklim Antlaşması 12 Aralık 2015’te
onaylandı. Anlaşma 195 ülke tarafından
kabul edildi. Tüm tarafların emisyon azaltımı konusunda yükümlülük alması kabul
edildi.

11. C Küresel ısınma çevre kirlenmesi ve nükleer kazaların neden olduğu riskleri ifade eden aynı zamanda teknoloji alanında kaybedilen gelişmeler sonucunda daha önceleri gözlemlenemeyen risklerinde
ortaya çıkacağını niteleyen risk toplumudur.

A Bölgesel diyaloğun günümüz dünyasındaki en önemli örneği, Asya - Pasifik Ekonomik İş birliği’dir. (APEC) Ayrıca
ABD, Meksika ve Kanada arasında imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Birliği (NAFTA) ise güçlü bir bölgesel iş
birliğidir.

12. D Küreselleşme sürecinin en çok görünürlük kazandığı niteliklerinin en etkili olduğu alan ekonomidir.

T

4.

E

Hedefinde sivil ve masum insanlar yer alır.
Ölümcüllük derecesi yüksek eylemlere yönelir.
Küreselleşme sürecinin iletişim alanındaki
yansımaları olan cep telefonu, elektronik posta ve sosyal medya gibi iletişim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanır.
Dünya siyasetini medeniyetler, kültürler ya da
dinler arası çatışma temelinde yeniden düzenlemeye çalışır.
Bütün bunların dışında özünde amacı siyasal
olan bir eylemdir.

YA

2.

–
–
–

RI

C Ekonomik bütünleşme dereceleri sırasıyla;

C Küresel terör, dört önemli gelişme nedeniyle küreselleşme sürecinde yeni ve özgün bir nitelik kazanmıştır.

YIN

1.

9.

LA

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

5.

6.

7.

8.

MU
RA

13. E

B Coğrafi olarak yakın olan ülkelerin girdikleri iş birliğine bölgeselleşme denir.

A Bölgesel diyaloğun en iyi örneği (APEC)
iş birliği. (Asya - Pasifi Ekonomik İşbirliği)

E

Dünya ekonomisini küresel boyutta düzenlemek için kurulan kuruluşlar:

•

Uluslararası para fonu

•

Dünya bankası

•

Dünya ticareti örgütü

14. A Göçmen kavramı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından;
zulme uğrama korkusu olmadan, vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından
yararlanmaya devam ederken, ekonomik sosyal ve eğitim sebepleri ile daha iyi
bir yaşam standardına kavuşabilmek için
kendi istekleri ile başka bir ülkeye göç
eden kişi olarak tanımlanmaktadır.

Küreselleşmenin yarattığı sorunları güç,
adalet, ekonomi, kültür ve küresel ısınma
oluşturur.

D Medeniyetler çatışması tezi S.Huntington’unudur.

15. E
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Kültürel ürünlerin ile mal ve hizmetlerin
dünya çapında dolaşımına ve tüketimine
kültürün küreselleşmesi denir.

3

ÜNİTE
ULUSLARARASI SİSTEM VE DEVLET

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; modern devlet sistemi, egemen devlet sistemi, Viyana Kongresi, Avrupa Ahengi Sistemi, Berlin Kongresi, ulus devlet ve egemenlik kavramları üzerinde durulması önemlidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

1

MODERN DEVLET SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

En eski devlet sistemi olarak MÖ 500-100 yılları arasında Antik Yunan’da görülen ve en büyüğü
Atina olan şehir devletleridir. Ancak bu dönemden 16. yüzyıla kadar modern egemen devlet sistemine
benzer özellikler taşıyan, yani Avrupa’da siyasal gücün sınırlarının belirlendiği ve belirli bir toprak parçası üzerinde egemenliğin söz konusu olduğu, merkezî bir siyasal örgütlenmenin varlığından bahsedilemez. Buna tek istisna olabilecek örnek, sınırları kesin olarak belirlenmiş siyasal birimlere rastlamanın
mümkün olduğu, İtalya’nın kuzeyinde yer alan Venedik Cumhuriyeti’ydi. 16. yüzyıldaki siyasal örgütlenme, bir yanda Kutsal Roma İmparatorluğu içerisinde krallarla feodal lordlar arasında, diğer yanda da
Papalık (Kilise) içerisinde hiyerarşik ilişkilerin hakim olduğu, dağınık ve çoklu egemen bir feodal yapıydı.
Şehir devleti ve imparatorluklardan oluşan bu dağınık siyasal örgütlenmeden merkezî modern siyasal örgütlenme olarak modern devlete ve devlet sistemine geçişin başlangıcı olarak, Avrupa’da 30
Yıl Savaşları’nı sona erdiren ve toprak temelli egemen siyasal birimlerin ortaya çıkmasına neden olan
Westphalia Barış Antlaşması görülür. Bu Antlaşma sonucunda, yöneticiler kendi topraklarının sınırlarında bütün iç işlerinde ve yönetilenler adına dış işlerinde tek otorite olarak tanınmalarıyla yeni bir
egemen devletler sisteminin doğmasına sebep olmuşlardır. Yani bu antlaşma ile feodal bağlılıklardan
merkezileşmiş siyasal üniteler olarak devletin egemenlik ilkesinin hakim olduğu bir uluslararası ilişkiler
sistemine geçiş olmuştur.
30 Yıl Savaşları: 1618-1648 yılları arasında din, toprak, hanedanlık ve ticari bir dizi mesele nedeniyle ortaya çıkan çatışmaların sonucunda, 30 yıl süreyle devam eden savaşlardır. Bohemia’nın Katolik
Kralı Ferdinand II’nin dinini Protestan soylulara dayatmaya çalışmasıyla başlayan bu savaşı, sadece
Katoliklik ve Protestanlık arasında bir savaş olmaktan ziyade, güçlü egemen devletler ile Kutsal Roma
İmparatorluğu arasındaki uluslararası bir çatışma olarak görmek gerekir. Bu savaşlar sonucunda, İsveç
ve Fransa ve müttefiklerine toprak dağıtıldı ve üzerlerinde egemenlik tanındı. Bunun yanı sıra Kutsal
Roma İmparatorluğu’nda Protestanlara ve Kalvinistlere dinsel hoşgörü tanındı. Siyasi merkezileşme
hızlandı.
Uluslararası ilişkilerin arka planını oluşturan siyasal, ekonomik ve sosyal olgulara uluslararası sitem denir. Modern devletin başlangıcı Westphalia Barış Antlaşmasıdır.
Westphalia Barış Antlaşması: 1648 yılında imzalanan Westphalia Antlaşması (Münster ve Osnabrück Anlaşmalarının genel adı), her yöneticiye toprakları üzerinde Protestanlığı veya Katolikliği kendisinin belirleme hakkını sağlar. Ancak bu anlaşmanın etkileri monarklara tanınan dinsel otonomiyle sınırlı
kalmaz.
Feodal bağlılıktan merkezileşmiş siyasal üniteler olarak devletin egemenlik ilkesinin hakim olduğu
uluslararası ilişkiler sistemine geçişi sağlayan Westphalia Barış Antlaşması’dır.
Westphalia devlet sisteminin özellikleri
➣➣ Devlet modern siyasal ortamda var olan en yüksek iktidar yeridir.
➣➣ Siyasal sistem mülke ve otonomiye dayalıdır.
➣➣ Devlet yalnız kendi çıkarlarını düşünmelidir.
➣➣ Devlet kendi gücünü kendinden alır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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➣➣ Devlet kendi çıkarlarını korurken uluslararası hukuka ve diplomatik kurallara uymak zorundadır.
➣➣ Westphalia Barış Antlaşması uluslararası hukukun temelini atar.

➣➣ Uluslararası hukuka geçişi sağlayan Westphalia Barış Antlaşması’dır.
Modern devletin 4 özelliği;
➣➣ Egemenlik

LA

➣➣ Devletlerin eşitliği
➣➣ Merkezileşme

Siyasal
Örgütlenme

➣➣ Feodalizm düzeyindeki dağınık
yarı egemen gruplar
➣➣ Papa ve Kutsal Roma Germen
İmparatoru

➣➣ Papanın egemenliği sona erdi ve dinî
otonomi monarklara geçti.

➣➣ Kutsal Roma İmparatoru, ordu
yetiştirme, savaş veya barış
ilan etme, vergi koyma konusunda karar verebilir.

➣➣ Yöneticiler kendi sınırlarında iç meselelerde tek otorite; dış işlerinde de
yönetilenler adına karar vermede tek
otorite.

T

➣➣ 16. yy.da İspanya (deniz egemenliği ve sömürgeciliğe dayanan)

MU
RA

Sisteme Egemen
Devlet

Temel Çatışma
Alanı

➣➣ Ulus devlet

➣➣ Toprağa dayalı merkezî otorite

YA

➣➣ Bölünmüş Otorite
Siyasal ve Dinsel
Otorite

WESTPHALİA SONRASI
➣➣ Egemen devlet sistemi

YIN

➣➣ Toprak bütünlüğü
WESTPHALİA ÖNCESİ
➣➣ Feodalizm

RI

➣➣ Westphalia Barış Antlaşması uluslararası hukukun temelini atarken devletlerin eşitliği prensibiyle
hareket eder.

➣➣ Dini çıkarlar

➣➣ İmparator, devlet sisteminin üyelerinin
rızası olmadan ordu yetiştirme, savaş
veya barış ilan etme, vergi koyma konusunda karar veremez.
➣➣ Mutlakiyetçi monarşi ile merkezileşmeyi sağlayan Fransa kıtanın en
önemli siyasal gücü iken Westphalia
sonucunda Almanya çeşitli siyasal birimlere parçalanarak güç kaybetti.

➣➣ Avrupa’nın kuzey ülkeleri -özellikle
İngiltere ve Hollanda (deniz ticaretine
dayalı)- önemli ekonomik gücü oldular.
➣➣ Ulusal çıkarlar/Ulusal güvenlik ve güç
dengesi

Egemenlik: Devletlerin kendi toprakları üzerindeki sınırlarda iç ve dış işlerini belirlemek tek ve en
yüksek otorite olmasını kanun yapma ve uygulama yetkisini elinde bulundurmasını ve iktidarına müdahale olmamasına egemenlik denir. Egemenlik iki tanedir:
➣➣ Devletin toprak sınırlarında ve devlet toplum ilişkisine dair konulardaki otoritesine iç egemenlik
denir.
➣➣ Devletin diğer devletler ile ilişkilerinde yetki ve otonomisine müdahale olmaması prensibine dış
egemenlik denir.

➣➣ 16. yüzyılda Jean Bodin, “Devlet Üstüne Altı Kitap” adlı eserinde mutlak, sürekli ve bölünemez
nitelikleri olan en yüce hükmetme gücü olarak egemenliği ilk kez sistematik olarak kavramsallaştırmıştır.

Westphalia Antlaşması ile yöneticiler, kendi toprakları üzerinde Papanın, Kutsal Roma İmparatoru’nun ve feodal baronların otoritesinden bağımsız hâle gelerek kendi yasalarını koyma ve uygulama
yetkisinin tek sahibi olarak modern devlet sistemini başlattılar.
Birleşmiş Milletler Sözleşme’nin, 2/4’üncü maddesinde “siyasal bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne”
karşı herhangi bir saldırıyı yasaklarken 2/7 maddesinde de herhangi bir müdahaleyi kısıtlayarak egemenlikle ilgili normları pekiştirmiştir.
30

LA

RI

Buna göre modern ulus devlet sistemi ile;
➣➣ Devletler kendi otoriteleri dışında herhangi bir otoriteye bağlı olmayacak,
➣➣ Devletler kendi toprakları üzerinde tek söz sahibi olacak,
➣➣ Devletler kendi kaderlerini kendileri belirleme hakkına sahip olacak.
Devletlerin eşitliği ile kastedilen, devletlerin güç olarak eşitliği değil, devletlerin uluslararası hukuk
çerçevesinde hakları ve sorumlulukları bakımından eşit olmasıdır.
Merkezileşmeden kastedilen ise devletin içindeki bütün siyasal faaliyetlerin devletten kaynaklı ya
da ona referansla gerçekleşmesidir. Otorite ve iktidar, kralın ve devletinin tekelinde bulunur ve feodal
dönemde olduğu gibi herhangi bir aracı ile gerçekleştirilmez.
Egemen devletlerin eşitliği prensibinden hareketle Westphalia Antlaşması, ulusal devleti modern
devlet sisteminin merkezine koyarak uluslararası hukukun temelini hazırlar.
Antlaşmalar aracılığıyla yürütülen uluslararası hukuk, 17. yüzyıldan itibaren devlet sisteminin gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası hukuk, sistemin temel aktörleri olan eşit ve egemen
devletlerin faaliyetleriyle ve birbirlerinin ilişkileriyle ilgilenir.

YIN

Uluslararası hukuk: Devletlerin ve uluslararası toplumdaki tüm aktörlerin ilişkilerinde uymak
zorunda oldukları hakları ve ödevleri ortaya koyan hukuk kuralları bütünüdür. Uluslararası hukukun ilkeleri, 17. yüzyılın başlarında Hollandalı düşünür Hugo Grotius tarafından sistematik hale
getirilmiştir.

NOT: Westphalia Barış Antlaşması ile devletlerin üstünde bir uluslararası hukuktan devletler arası
ilişkilerin merkezde olduğu bir uluslararası hukuka geçiş olmuştur.

YA

17. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA MODERN DEVLET VE ULUSLARARASI SİSTEM

MU
RA

T

Modern devletin gelişimi, 16.yy.da başlayıp 18.yy.da tamamlanan uzunca bir tarihsel sürecin sonunda olmuştur.
Modern devletin gelişmesini sağlayan unsurlar;
➣➣ Feodal sistemin çökmesi,
➣➣ Merkezileşmeye yönelik çalışmalar,
➣➣ Askeri teknolojideki gelişmeler (topun icat edilmesi),
➣➣ Merkantilizm politikası ile ticareti artırma çabaları,
➣➣ Merkezi yönetimin sağlandığı mutlakiyetçilik,
➣➣ Sömürgecilik,
➣➣ Kapitalizm.
17. yüzyılda devletlerin temel amacı, ulusal güvenliği sağlamak, topraklarını korumak ve hükümranlıklarını genişletmekti. Bu nedenle söz konusu dönemde uluslararası sisteme ve devletler arası ilişkilere hakim olan iki mesele, düzen ve zenginlik olmuştu. Düzen ve zenginlik kaygıları da merkantilizmi ve
mutlakiyetçiliği ortaya çıkardı. Bu dönemde ulusal zenginliği artırmanın yolunun iktisadi gücü artırmak
olduğu fikrini savunan merkantilizm benimsendi. Merkantilizm sonucunda elde edilen zenginlik, hem
devletlerin güçlenmesine hem de düzenli ordu beslenmesine olanak sağlayarak ulus-devletin doğmasına katkıda bulunan faktörlerden en önemlisidir.
Mutlakiyetçilik: Devleti gücünün, yetkisinin ve adaletinin tek elde toplandığı ve monarkın sınırsız
otoriteye sahip olduğu merkezî yönetim biçimidir. 17. yüzyılda İngiliz siyasal düşünür Thomas Hobbes
(1588-1679), İngiltere’de yaşadığı kaos ortamında egemenliği, kralın mutlak ve sınırsız gücüyle tanımlamasıyla mutlakiyetçi yönetimin gerekliliğini meşrulaştırmaya çalışmıştır.
➣➣ Avrupa’da 1660-1789 arasındaki düzensizliğe karşı mutlakiyetçilik üretilmiştir.
➣➣ XIV. Louis “Devlet Benim” sözüyle mutlakiyetçiliğe vurgu yapar.
➣➣ Devletin gücünün, yetkisinin ve adaletin tek elde toplanmasına mutlakiyetçilik denir.
➣➣ 17. yüzyılda İngiltere’nin mutlakiyetçilik ile kaostan kurtulacağını savunan T.Hobbes’tir.
Merkantilizm: Milletlerin zenginliğinin ticaretten elde edilecek artı değerin maksimize edilmesinden
oluşacak değerli madenlerin birikimine dayandıran ve ekonomide ulusal korumacılığı benimseyen iktisadi politikadır. En temel özelliği, devletlerin çıkarlarının iktisadi faaliyetlere öncelenmesidir. 17. yüzyılda merkantilizme göre ulusal zenginlik iktisadi güç ile artar.
Fransa’nın üstünlüğünü devam ettirmek için yayılmacı bir politika benimseyen XIV. Louis’ye karşı,
Avrupa’da güç dengesi politikası oluşturuldu. 17. yüzyılın ortalarından itibaren ama daha net bir biçimde, 18. yüzyılda uluslararası sistemi belirleyen temel özellik olan güç dengesinde, egemen tek bir gücün
varlığından söz edilemez. Bu sistem, söz konusu dönemde Avrupa’da neredeyse güç ve otorite bakımından yaklaşık olarak eşit ve “Büyük Güçler” olarak anılan 5-6 devletten (İngiltere, Almanya, Fransa,
Rusya, Avusturya-Macaristan) oluşan ve ihtiyaç olduğunda ittifakların hızlı bir biçimde kaydırıldığı esnek
bir yapıydı. Bunu ya ittifaklar oluşturarak ya da sistemde denge düzenleyici rol oynayan en güçlü devlet
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YA

YIN

LA
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olarak Büyük Britanya’nın gerekli olan tarafla hareket etmesi sayesinde güç dengesinin sağlanmasıyla
gerçekleştiriyorlardı. 18. Yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olan Endüstri Devrimi’nin ortaya çıktığı
devlet olarak İngiltere, 200 yıl boyunca güç dengesinin korunmasına öncülük etmiştir.
Güç Dengesi: Uluslararası sistemde herhangi bir devletin hükümdarlığını önlemek, böylece düzenin korunması ve herhangi bir saldırganlığın önüne geçilmesi için benimsenen mekanizmaya Güç
Dengesi denir. Güç dengesi Utrecht Barışı’ndan sonra gündeme gelir. 18.yy’da. Fransa’nın yayılmacı
politikasına karşı güç dengesi politikası uygulandı.
Avrupa’nın batısındaki Fransa ve İngiltere, Endüstri Devrimi sonucunda zengin bir burjuva sınıfına
sahip olduklarından denizaşırı ülkelere genişlemek şeklinde ticari ve siyasi arzuları nedeniyle donanmaya önem verdiler ve girişimciliği teşvik ettiler.
Endüstri Devrimi: 18.yy.da tarımsal yeniden-feodalleşmeyi doğuran olaydır. 18.yy.da İngiltereFransa’da zengin burjuva sınıfının oluşmasını sağlayan olaydır. Endüstri Devrimi sonucunda zengin
burjuva sınıfı Fransa ve İngiltere’de oluştu. Endüstri devrimi sonrası Prusya, Rusya, Avusturya tarımsal
yeniden-feodalleşmeye maruz kalmıştır.
➣➣ 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Endüstri Devrimi’nin en belirgin özelliği, buhar gücünden
yararlanarak aletlerin yerine makinelerin geliştirilmesiyle özellikle taşımacılık (demir yolu, kara
yolu ve deniz ulaşımı ile) ve dokumacılık alanında gelişmelerle üretim alanında ciddi değişikliklere (üretimin artmasına, uluslararası ticaretin artmasına, sermayenin yoğunlaşmasına, işçi sınıfının doğmasına) yol açmasıdır.
➣➣ Makineleşmenin gerçekleştiği ve yeni bir iktisadi ve sosyal organizasyonun ortaya çıktığı ve bunun Avrupa’yla sınırlı kaldığı bu döneme Endüstri Devrimi’nin birinci dönemi denilebilir. 1870’lerden itibaren başlayan ikinci dönemde ise kitle hâlinde mal üretimi gerçekleşmiş ve yeni ham
madde ve enerji kaynaklarıyla Endüstri Devrimi’nin etkileri daha da belirginleşmiştir. Bu dönemde, Batı tipi iktisadi ve sosyal organizasyonun dünyanın diğer bölgelerine yayıldığı görülmektedir.
18. yy. sonu ve 19. yy başında uluslararası devlet sistemini derinden etkileyen unsurlar;
➣➣ Amerikan Devrimi,
➣➣ Fransız Devrimi,
➣➣ Serbest ticaret ile zenginlik sağlanacağı görüşüyle merkantilizmin sorgulanması. A. Smith tarafından yazılan ulusların zenginliği adlı eser ile bu görüş desteklenmiştir.

MU
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Ulus devlet, ulus-çıkar kavramlarını oluşturan olaylar;
➣➣ Amerikan Devrimi,
➣➣ Fransız Devrimi,
➣➣ Napolyon Savaşları,
➣➣ Napolyon Bonaparte’ın insanları monarşiden kurtarma isteğidir.
Napolyon Savaşları: Fransız Devrim Savaşları olarak da bilinen ve 1790’ların sonunda başlayarak
1815 yılına kadar süren bu savaşlar, Napolyon’un liderliğindeki Fransa’nın Fransız Devrimi’nin ortaya
çıkardığı bağımsızlık, milliyetçilik, eşitlik, kardeşlik gibi ilkeleri silah zoruyla Avrupa’ya yaymak istemesi
sonucunda Fransa ile bu ilkelerin yayılmasını önlemek isteyen Avrupa’da monarşi ile yönetilen güçlü
devletlerden (özellikle Avusturya ve Prusya başta olmak üzere, İngiltere, İspanya, Almanya, Napoli,
Hollanda gibi devletler) oluşan farklı yedi koalisyon arasında gerçekleşmiştir.
➣➣ Napolyon Savaşı’ndan sonra Avrupa’da güç dengelerini kurmak için Metternich sistemi kuruldu.
➣➣ Napolyon Savaşlarının amacı, milliyetçilik, bağımsızlık ve ulusçuluğu Avrupa’ya yaymaktı.
➣➣ Avrupa Ahengi Sistemi, Viyana Kongresi’nden sonra kurulur.
➣➣ Avrupa’da var olan rejimin ve istikrarın korunması için monarşinin ve düzenin zorla değiştirilmesine yönelik herhangi bir tehdidin önlenmesini sağlayan sisteme Metternich sistemi denir.
➣➣ Doğu sorununu çözmek için Berlin Kongresi yapıldı.
➣➣ Temel hedefi Almanya’nın hakimiyetini korumak ve Avrupa’da başat rol oynayan yapmak için
oluşan sisteme Bismarck’ın ittifak sistemi denir.
Viyana Kongresi: 1815 tarihinde Napolyon’un Britanya, Avusturya, Prusya ve Rusya karşısında aldığı yenilginin sonucunda gelişen Barış Kongresi’dir. Avrupa’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli
kongrelerden birisi olması nedeniyle 19. yüzyıl uluslararası sistemi açısından dönüm noktalarından biridir.
Kongre’de benimsenen herhangi bir devrimci harekete karşı acilen müdahale edilmesi yönündeki
ortak fikir sonucunda, Avrupa Ahengi Sistemi ortaya çıktı.
Avrupa’daki anlaşmazlıkları önlemek ve Avrupa’daki monarşilerin ulusçuluk hareketlerine karşı
ayakta kalmasını sağlayacak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin öncülü kabul edilen sisteme
Avrupa Ahengi Sistemi denir
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Viyana Kongresinin özellikleri;

➣➣ Kongre’ye Metternich öncülük etti.

➣➣ Kongre, Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere’nin yönetiminde gerçekleşti.

RI

➣➣ Kongre ile Avrupa Ahengi sistemi ortaya çıktı.

➣➣ Kongre’nin temel amacı, Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa’nın düzenini yeniden sağlamak

LA

Metternich sistemi: Dönemin Avusturya arşidükü Metternich’in Viyana Kongresi’nde Avrupa’da var
olan rejimin ve istikrarın korunması için monarşinin ve düzenin zorla değiştirilmesine yönelik herhangi
bir tehdidin önlenmesi fikrine dayanan sistemdir.
Ulus devletin öğeleri;

➣➣ Otorite

➣➣ Egemenlik

YIN

➣➣ Ulus

➣➣ Toprak bütünlüğü

YA

Avrupa Ahengi Sistemi (1815-1914): Viyana Kongresi sonrasında, Avrupa’daki büyük devletlerin
arasında çıkacak anlaşmazlıkları önlemek ve Avrupa’daki monarşilerin ulusçuluk hareketlerine karşı
ayakta kalmasını sağlayarak güç dengesini korumak amacıyla kurulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin öncülü kabul edilebilecek bir sistemdir. 19. yüzyılın sonlarına kadar karşılıklı çıkarlara dayalı
problemler konusunda danışma dışında, belirli bir organizasyon ve sürekliliği yoktu. I. Dünya Savaşı
sonrasında ortadan kalkmıştır. Bu sistemde, Metternich’in etkisinden dolayı Avusturya’nın egemenliği
vardı.

Doğu Sorunu: Temeli, 1774’te Osmanlının yenilgisiyle sona eren Osmanlı-Rus Savaşı’na dayanan
Doğu Sorunu, Osmanlı İmparatorluğu’nun düşüşe geçmesiyle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar imparatorluğun Avrupa’daki topraklarındaki sorunların bütününü ifade eder. Bu sorun, 1878’de Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Balkanlar’daki dengenin nasıl olacağına dair ortaya çıkmıştır.

T

Bismarck’ın ittifak sistemi: İlki 1882’de imzalanan ve her 5 yılda bir yenilenmesi öngörülen anlaşmaya göre Bismarck emperyal rekabetin yol açtığı tedirginlikleri kullanarak Almanya’ya kin besleyen
Fransa’nın diplomatik olarak yalnızcılığa itilmesini sağladı. Bu ittifak sistemi, Bismarck’ın 1890’da görevden ayrılmasıyla sona erdi.
Otto Von Bismarck: 19. yüzyılda (1871-1890) Almanya’nın güçlü bir imparatorluk olmasında ve
ulusal birliğini sağlamasında ve 1860-1890 yılları arasında Avrupa ülkelerini ilgilendiren konularda başat
rol oynaması bakımından önemli bir Alman devlet adamıdır.

MU
RA

Bismarck’ın temel hedefi, Almanya’nın Avrupa’daki hâkimiyetini korumaktır. Bu nedenle savunmaya yönelik ittifak sistemini, Almanya’ya karşı tehdit oluşturabilecek Fransa’yı izole etmek için Avusturya-Macaristan ve Rusya ile iyi ilişki içinde olmak üzerine kurdu. Almanya, 1879 yılında Avusturya-Macaristan ile “İkili İttifak” oluşturdu. 1881 yılında da Almanya, Avusturya ve Rusya arasında “Üç İmparatorluğun İttifakı” oluşturuldu. Bu İttifak’a göre Avusturya-Macaristan’ı herhangi birinin Rusya tarafından
saldırıya uğraması durumunda karşılıklı savunma ittifakına razı ederek Avusturya ve Rusya arasında
barışı korumayı başardı. Buna ek olarak Rusya’yı bu üçlü dışında bir dördüncü kuvvetle savaşları durumunda nötr kalmaya ikna etti. Fransa’nın diplomatik olarak yalnız kalmasını sağlayarak Fransa’nın
Almanya’ya saldırmasını önledi. 1882 yılında, İtalya, Almanya ve Avusturya-Macaristan’dan oluşan bir
Üçlü İttifak oluşturdu. Devrimci hareketlerin çıkmasını önlemeye gayret ederek Avrupa’nın var olan toprak düzenlemesini korumaya çalıştı. Bismarck, Afrika’nın işgalinin savaşsız bir biçimde gerçekleşmesini
sağlayarak büyük güçler arasındaki sömürge meselelerinde çıkacak olası çatışmaların önlenmesinde
önemli rol oynadı.
1815-1914 döneminde büyük çapta bir savaş olmadığından dolayı, bu dönem “Yüzyıllık Barış Dönemi” olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde, sanayileşmenin etkisiyle ham madde arayışı, 16. yüzyılda
Avrupa’da coğrafi keşiflerle başlayan sömürgeciliğin, Endüstri Devrimi’ne bağlı olarak emperyalizm
şeklinde yaygınlaşmasına neden olmuştur. Avrupa coğrafyasıyla kısıtlı olan ve birbirleriyle olan ilişkilerinde eşitlikleri ve bağımsızlıkları tanınan Avrupa devletleri, bu eşitlikleri ve bağımsızlıkları tanımadıkları
Avrupa dışındaki ülkelere yayılmaya ve bu ülkelerin hem insan hem de doğal kaynaklarını sömürmeye
ve zenginliklerini ve güçlerini bu sömürüye dayandırmaya başladılar.
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YA

YIN

LA

RI

Buna bağlı olarak, emperyalizmin uluslararası ilişkiler ve devlet sistemi açısından iki önemi
ortaya çıkmaktadır:
➣➣ Birincisi, Avrupa dışındaki bu ülkeler bağımsız ve egemen devletler olarak tanınmadıklarından,
devlet sisteminin dışında tutulmuşlardır.
➣➣ İkincisi ise bu dönemden itibaren Avrupa’daki büyük devletler arasındaki ilişkilerde belirleyici unsur, özellikle Fransa ve Britanya arasındaki ilişkide, sömürge rekabetiydi. Bu konuda çıkabilecek
herhangi bir saldırı, belirli bölgelerde etkilerinin olması konusunda anlaşmalarıyla önlenmiş oldu.
1830’dan başlayarak 1848’de Fransa, istila, işgal, yerleşme ve ilhak yoluyla Cezayir’i tamamıyle
sömürgeleştirmiştir. 1900 yılına kadar, Afrika ve Endonezya ile Pasifik Adaları’nın neredeyse
tamamı, sömürge olmuştu.
Sömürgecilik: 16. yüzyılda Coğrafi keşiflerle başlayan ve 20. yüzyılın ortalarına kadar süren Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarlar için Avrupa dışındaki ülkeleri (özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya,
Afrika ülkeleri) işgal edip oradaki yerli halk üzerinde iktisadi ve siyasi olarak hegemonya kurarak kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır.
Emperyalizm: Sömürgecilikte olduğu gibi yine belli bir toprağın ve grubun iktisadi ve siyasi olarak
kontrol altında tutulması yoluyla iktidarın sınırlarının ötesine genişletilmesidir. Ancak emperyalizmde
bu kontrol, doğrudan yerleşme şeklinde olmak zorunda değildir; dolaylı biçimde bir kontrol yöntemiyle gerçekleşebilir. Endüstri Devrimi’nin ikinci dönemi sonrasında (1870 sonrası) Avrupa ülkelerinin
ham madde ve yeni pazar arayışı, emperyalizm döneminin başlamasına neden oldu.
Berlin Anlaşması: Bu Anlaşma’ya göre Balkanlar’da Sırbistan’a bağımsızlık verildi. Resmî olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nda kalmak koşuluyla Bulgaristan’a devlet olma hakkı sağlandı. Balkanlar’da yükselen milliyetçiliği kendisine tehdit gören Avusturya-Macaristan’a halen Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde olan Bosna ve Hersek, Britanya’ya Kıbrıs’ı işgal hakkı, Rusya’ya Romanya’daki bazı topraklar,
Fransa’ya da Tunus verildi. Bu taksim, Osmanlı İmparatorluğu’nun daha da zayıflaması ile sonuçlandır.

21. YÜZYILDA “WESTPHALIA DEVLET ANLAYIŞI”NA TEHDİTLER

21. Yüzyılda Westphalia modern devlet sisteminin tartışıldığına şahit oluyoruz. Bu tartışmalar, 4
başlık altında ele alınabilir. 1. Küreselleşme süreçleri; 2) Etno-milliyetçi ayrılıkçı talepler; 3) Ulus-ötesi
hareketler, özellikle köktenci dini terör hareketleri; 4) Kırılgan/Çökmüş devlet

Küreselleşme Süreçleri ve Devlet

MU
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1980’lı yıllardan itibaren özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, sermaye, finans, mal, ticaret ve insan dolaşımı sınır tanımamaktadır.
Bu sınır tanımazlığa ve hareketliliğe ek olarak çok-uluslu şirketler, ulus-üstü ve ulus-ötesi örgütler,
uluslararası kurumlar, hükümetler-arası örgütler, bölgesel birlikler (AB, NAFTA) gibi devlet dışı aktörlerin
de çoğalmasıyla beraber devletler arasında “karmaşık bir bağlantılılık” ve “karşılıklı küresel bağlanmışlığın yoğunlaşması” gerçekleşti.
Bu gelişmelerle, Westphalia’nın toprak-temelli egemen devlet tanımının ve Fransız Devrimi’yle ortaya çıkan ve ulusla devleti özdeşleştiren ulus-devlet kavramının sorgulanmaya başladığına şahit oluyoruz.
Bu durumda küreselleşmenin ulus-devletin varlığını tehdit etmesini; a) Küresel kapitalizmin yayılması ve ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler; b) Küresel risk toplumunun ortaya çıkmasıyla
ilintili olarak çevre sorunları ve nükleer tehdit ve terör gibi güvenlik sorunlarının oluşması; c) “1999’daki
Seattle Protestosu”, “Wall Street’i İşgal Et” gibi küresel kapitalizme ve yarattığı küresel eşitsizlikleri ve
çevrenin tahribini konu edinen ve “küresel adalet” çağrısında bulunan yeni sosyal hareketlerin ortaya
çıkması gibi gelişmelere dayandırabiliriz.

Etno-milliyetçi Ayrılıkçı Talepler ve Devlet

21. yüzyılda devletin varlığına tehdit oluşturan ikinci gelişme, etno-milliyetçi ayrılıkçı taleplerdir. İkinci ünitede belirtildiği gibi, küreselleşen dünyada, ulus devlet, sadece uluslararası ilişkilerde ana aktör değil, aynı zamanda, çökme, zayıflama, İspanya’daki Katalonya, Irak’taki Kuzey Irak örneklerinde olduğu
gibi, referandum yoluyla parçalanma sorunu yaşayan bir aktör niteliğini de taşıyor.

Köktenci Dini Terör Hareketleri ve Devlet

Devletin varlığına tehdit oluşturan üçüncü gelişme ise ulus-ötesi hareketlerin, özellikle dini hareketlerin, yükselişe geçmesidir. Burada devlete yönelik meydan okuma, köktenci dini terörist grupların
bireylerin ya da grupların devletin ötesinde/dışında bağlılık aramalarına neden olmasıdır.

Kırılgan ya da Çökmüş Devlet

Kırılgan ya da çökmüş devlet, devletin asli görevleri olan düzenin ve kişilerin güvenliğinin sağlanması konusunda başarısız olduğu ve iç savaşın rutin hale geldiği çoğunlukla Sahra-Altı Afrika’da yer alan
Somali, Liberya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan gibi devletler için kullanılan kavramdır. Ancak
son yıllarda Ortadoğu’da kendi sınırlarını koruma ve kontrol etmede ve düzeni sağlamada başarısız
olan Suriye ve Irak gibi devletler de kırılgan ya da çökmüş devlet grubuna girmektedir. Bu ülkelerin
çoğunluğunun bağımsızlıklarını kazanan sömürge devletleri olması ve Soğuk Savaş sonrasında iç çatışmalar yaşaması, kırılgan ya da çökmüş devletlerin bu süreçte meşru siyasal otorite yaratmakta sorun
yaşadıkları iddiasına dayandırılmaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

 şağıdaki ülkelerden hangisi Viyana
A
Kongresi’nde yer alan büyük güçlerden
biri değildir?
A) Avusturya

C) Rusya

 şağıdakilerden hangisi Westphalia sonA
rası modern devletler sisteminin unsurlarından değildir?

AÇIKLAMA

A) Katı sınırlar

D) İspanya

LA

E) Britanya

1815’te yapılan Viyana Kongresi’nde, Avusturya,
Prusya, Rusya ve Büyük Britanya’dan oluşan büyük güçler, Avrupa’daki dengeyi ve var olan rejim
biçimini korumak için Metternich Sistemi olarak bilinen güçler dengesini oluşturdular.
YANIT: D

B) Merkezi devlet

C) Resmileştirilmiş devletler arası diplomasi

D) Kesinlikle mücadele edilmeyecek topraksal egemenlik
E) Merkezileşmeden uzaklaşma prensibi

4.

AÇIKLAMA

Modern devletin unsurları
• Katı sınırlar
• Merkezi devlet
• Resmileştirilmiş devletler arası diplomasi
• İç topraksal egemenlik
YANIT: E

YIN

1.

B) Prusya

RI

3.

 evlet sisteminin doğuşuna sebep olan
D
ve 30 yıl savaşlarını sona erdiren 1648 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

YA

A) Viyana Anlaşması

B) Westphalia Barış Anlaşması
C) Paris Anlaşması

D) Sykes - Picot Anlaşması
E) Küçük Asya Anlaşması

AÇIKLAMA

 ir devletin yasal olarak tanınmasına dair
B
ilk uluslararası hukuksal düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

5.

MU
RA

2.

T

Devlet sisteminin doğuşu, 30 yıl savaşlarını sona
erdiren 1648 tarihli Westphalia Barış Antlaşmasına dayanır.
YANIT: B

A) Montevideo Sözleşmesi

 şağıdakilerden hangisi 18. yüzyılın sonA
larında ulus-devlet ve ulusal çıkar kavramlarının oluşmasını ve yayılmasını sağlayan olaylardan değildir?

B) Viyana Kongresi

A) 30 yıl savaşları

D) Avrupa Ahengi Sistemi

C) Fransız devrimi

C) Utrecht Barış Anlaşması

B) Amerikan devrimi

E) Paris Anlaşması

D) Napolyon savaşları

E) Napolyon Bonaparte’ın insanları monarşiden kurtarma isteği

AÇIKLAMA

Montevideo Sözleşmesi, 1933 tarihinde Montevideo’da düzenlenen konferansta imzalanan ve
devletlerin uluslararası sistemde tanınmasına dair
tek uluslararası hukuki düzenlemedir.
YANIT: A

AÇIKLAMA

Ulus devlet, ulus-çıkar kavramlarını oluşturan
olaylar;
• Amerikan Devrimi
• Fransız Devrimi
• Napolyon Savaşları
• Napolyon Bonaparte’ın insanları monarşiden
kurtarma isteği.
YANIT: A
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9.

A) Sanayi Devrimi

B) Amerikan Devrimi

A) Avrupa Ahengi Sitemi

D) 30 yıl savaşları

C) Metternich Sistemi

C) Fransız Devrimi

B) Bismarck’ın İttifak Sistemi

E) Napolyon Savaşları

D) Üçlü ittifak Sistemi
E) Merkantilizm

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Avrupa’da ulus çıkarlarını korumak için çıkan savaş Napolyon Savaşlarıdır.
YANIT: E

YIN

Avrupa’daki anlaşmazlıkları önlemek ve Avrupa’daki Monarşilerin ulusçuluk hareketlerine karşı
ayakta kalmasını sağlayacak ve Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin öncülü kabul edilen sisteme
Avrupa Ahengi Sistemi denir.
YANIT: A

 şağıdakilerden hangisi bir devletin BirA
leşmiş Milletler’e kabul edilmesi için gereken şartlardan birisi değildir?

YA

7.

 vrupa’daki anlaşmazlıkları önlemek ve
A
Avrupa’daki monarşilerin ulusçuluk hareketlerine karşı ayakta kalmasını sağlamak
ve Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’nin
öncülü kabul edilen sisteme ne denir?

RI

 vrupa’da ulusal çıkarları korumak için
A
çıkan ve Avrupa’nın güç dengesinin ve
istikrarının bozulmasına neden olan olay
nedir?

LA

6.

A) Barışçıl olma

B) BM şartında belirtilen koşulları kabul
etme
C) Bir milyondan fazla nüfusa sahip olma

D) BM şartlarını uygulama ve devam ettirme
E) Tanınma için başvuruda bulunacak oluşum devlet olma niteliklerini taşıma
AÇIKLAMA

10. D
 evletin asli görevleri olan düzenin ve kişilerin güvenliğinin sağlanması konusunda başarısız olan ve iç savaşın rutin halde
olduğu devlet aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanabilir?

8.

MU
RA

T

Bir devletin Birleşmiş Milletler’e kabul edilmesi için
şu şartları yerine getirmesi gerekir.
1. Tanınma için başvuruda bulunacak oluşum
devlet olma niteliklerini taşımalı.
2. Barışçıl olmalı.
3. BM şartında belirtilen koşulları kabul etmeli.
4. Bu şartları kabul etmekle beraber bunları uygulamalı ve devamını yerine getirmeli.
5. Bütün bunları istekle yapmalı.
YANIT: C

A) Ulus devlet

B) Geleneksel devlet
C) Diktatör devlet

D) Çökmüş devlet
E) Güçlü devlet
AÇIKLAMA

 iyana Kongresi’nde Avrupa’nın güç denV
gesini kurmak için Metternich Sistemi’ni
kuran ülkelerden değildir?
A) Büyük Britanya

C) Prusya

E) İtalya

Devletin asli görevleri olan düzenin ve kişilerin güvenliğinin sağlanması konusunda başarısız olan
ve iç savaşın rutin halde olduğu devlet kırılgan ya
da çökmüş devlet olarak tanımlanır.
YANIT: D

B) Rusya

D) Avusturya

AÇIKLAMA

Metternich Sistemi’ni kuran ülkeler; Büyük Britanya, Rusya, Prusya, Avusturya’dır.
YANIT: E
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13. 2
 017 Kırılgan Devletler İndeksi Sıralaması’nda Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) Devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmaması

A) 61

B) Devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmamaları

B) 62

C) 63

AÇIKLAMA

C) Devletlerin dış ilişkilerinde bağımsız olmaları

D) 64

E) 65

RI

11. Aşağıdakilerden hangisi egemen devlet
sisteminin özelliklerinden biri değildir?

LA

Kırılgan Devlet İndeksi her yıl yayınlanır. Çökmüş
veya çökmeye yakın devletlerin incelenmesi açısından önemlidir. 2017 sıralamasında Türkiye 64.
sıradadır.
YANIT: D

D) Devletlerin birbirlerinin sınırlarını ihlal etmeleri
E) Devletlerin kendi topraklarında tek otorite
ve iktidar sahibi olmaları

2016-ARA SINAV

YIN

ÇIKMIŞ SORU

AÇIKLAMA

14. Westphalia Barış Antlaşması öncesi devletlerin temel çatışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Egemen devlet sisteminin özellikleri;
• Devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmaması
• Devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaması
• Devletlerin dış ilişkilerinde bağımsız olmaları
• Kendi topraklarında tek otorite ve iktidar sahibi
olmaları
YANIT: D

A) Ekonomik çıkarlar

YA

B) Ulusal çıkarlar
C) Askeri çıkarlar
D) Dini çıkarlar

E) Güvenlik çıkarları

AÇIKLAMA

Westphalia Anlaşması öncesinde temel çatışma
alanı dini çıkarlar iken anlaşma sonrasında ulusal
çıkarlar temel çatışma alanı olmuştur.
YANIT: D

MU
RA

T

12. A
 şağıdakilerden hangisi 21. yüzyılda
Westphalia modern devlet sistemine yönelik tartışmalarda ele alınan temel konulardan birisi değildir?
A) Ulus-ötesi köktenci dini hareketler

ÇIKMIŞ SORU

2014-ARA SINAV

15. Aşağıdakilerden hangisi 1815 -1914 yılları arasındaki “Yüzyıllık Barış Dönemi’nin
özelliklerinden biri değildir?

B) Etno-milliyetçi ayrılıkçı talepler
C) Küreselleşme süreçleri
D) Çökmüş devlet

A) Büyük çaplı bir savaş olmaması

E) Nüfusun kontrol edilmesi

B) Sanayileşmenin etkisiyle ham madde
arayışının belirleyici olması

AÇIKLAMA

C) Sömürgeciliğin
yaygınlaşması

21. yüzyılda Westphalia modern devlet sistemine
yönelik tartışmalar 4 başlık altında ele alınabilir.
– Küreselleşme süreçleri
– Etno-milliyetçi ayrılıkçı talepler
– Ulus-ötesi hareketler, özellikle köktenci dini terör hareketleri
– Kırılgan/çökmüş devlet
YANIT: E

emperyalizm

şeklinde

D) Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde sömürge rekabetinin belirleyici olması

E) Fransa’nın Cezayir’in bağımsızlığını desteklemesi
AÇIKLAMA

Fransa, 1848 yılında Cezayir’i tamamen sömürgeleştirmiştir.
YANIT: E
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Westphalia
Barış Antlaşması ne zaman
imzalanmıştır?
A) 1648

D) 1748

B) 1548

E) 1798

A) Devlet eşitliği

C) 1698

LA

1.

 evletlerin kendi toprakları üzerinde sıD
nırlarda iç ve dış işlerini belirlemek tek ve
en yüksek otorite olmasını, kanun yapma
ve uygulama yetkisini elinde bulundurmasını ve iktidarına herhangi bir müdahale olmaması olarak ifade edilen modern
devlet öğesine ne denir?

RI

4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

B) Egemenlik

C) Toprak bütünlüğü
D) Ulus

 eodal bağlılıklardan merkezileşmiş siyaF
sal üniteler olarak devletin egemenlik ilkesinin hakim olduğu bir uluslararası ilişkiler sistemine geçişi sağlayan olay nedir?

5.

 evletin içindeki bütün siyasal faaliyetleD
rin devletten kaynaklı ya da ona referansla gerçekleşmesi durumu modern devletin hangi temel unsuru ile açıklanır?

YA

2.

YIN

E) Merkezileşme

A) Fransız Devrimi

A) Egemenlik

B) Toprak bütünlüğü

B) Sanayi Devrimi

C) Merkezileşme

C) İstanbul’un fethi

D) Devletlerin eşitliği

D) Magna Carta Libertatumu

E) İç egemenlik

3.

MU
RA

T

E) Westphalina Barış Antlaşması

6.

 vrupa Ahengi Sistemi’nin temel amacı
A
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa devletleri arasındaki çatışmaları
önlemek ve güç dengesini korumak

 estphalia Antlaşması, ulusal devleti moW
dern devlet sisteminin merkezine koyarak uluslararası hukukun temelini atarken
hangi prensiple hareket eder?
A) Toprak bütünlüğü

B) Avrupa devletleri arasındaki toprak bütünlüğünü sona erdirmek

B) Egemenlik

C) İç egemenlik

C) Avrupa devletleri arasındaki iktisadi ilişkileri düzenlemek

D) Devletlerin eşitliği

D) Avrupa devletleri arasındaki ticareti teşvik etmek

E) Merkezileşme

E) Avrupa devletleri arasındaki kültürel faaliyetleri teşvik etmek
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 7. ve 18. Yüzyıllarda Avrupa’da hangi ül1
ke güç dengesini sağlamak için düzenleyici rol oynamıştır?
A) Almanya

C) İngiltere

E) İtalya

12. U
 luslararası sistemde herhangi bir devletin hükümdarlığını önlemek ve böylece
düzenin korunması ve herhangi bir saldırganlığın önüne geçilmesi için benimsenen mekanizmaya ne denir?

B) Fransa

D) Avusturya

A) Merkeziyetçileşme
B) Merkantilizm

LA

C) Mutlakiyetçilik
D) Güç dengesi

 evletin gücünün, yetkisinin, ve adaletiD
nin tek elde toplandığı ve monarkın sınırsız otoriteye sahip olduğu merkezi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkantilizm

C) Liberalizm

E) İdealizm

E) Toprak bütünlüğü

YIN

8.

RI

7.

13. 1
 815 yılında Napolyon’un Britanya, Avusturya, Prusya ve Rusya karşısında aldığı yenildiği sonucunda düzenlenen barış
kongresi aşağıdakilerden hangisidir?

B) Mutlakiyetçilik

D) Marksizim

A) Paris Kongresi

B) Viyana Kongresi

 660-1789 yılları arasında Avrupa’da din
1
savaşlarında yaşanan kanlı düzensizliklere ve istikrara karşı çözüm olarak üretilen
yönetim biçimi nedir?

YA

9.

A) Merkantilizm

B) Mutlakiyetçilik

C) Roma Kongresi

D) Moskova Kongresi
E) Londra Kongresi

14. A
 şağıdakilerden hangisi
ögelerinden değildir?

C) Federalizm
D) Diktatörlük

E) Totaliter yönetim

ulus devletin

A) Otorite

T

B) Hukuk

MU
RA

10. A
 şağıdakilerden hangisi zayıf/kırılgan
devlete örnek oluşturmaz?
A) Suudi Arabistan
B) Sudan

C) Egemenlik

D) Toprak bütünlüğü
E) Ulus

15. D
 oğu sorunu ile ilgili olarak Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa’nın büyük güçleri
arasında anlaşmayı sağlamak için hangi
kongre yapıldı?

C) Somali

D) Finlandiya

E) Demokratik Kongo Cumhuriyeti

A) Lozan Antlaşması

B) Londra Konferansı

11. 1
 8. yüzyıldan itibaren Fransa ve İngiltere’nin zengin bir burjuva sınıfına sahip
olup deniz aşırı ülkelere doğru siyasi ve
ticari amaçla genişlemelerini sağlayan
olay nedir?

C) Viyana Kongresi
D) Berlin Kongresi

E) Mondros Ateşkes Antlaşması

A) Fransız devrimi
B) Merkantilizm

C) Mutlakiyetçilik

D) 30 yıl savaşları

E) Endüstri devrimi
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2.

E

3.

A Avrupa Ahengi Sistemi, Viyana Kongresi
sonrasında, Avrupa devletleri arasındaki güç dengesini korumak amacıyla kurulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin öncülü kabul edilebilecek bir sistemdir.

9.

B Avrupa’da 1660-1789 arasındaki düzensizliğe karşı mutlakiyetçilik üretilmiştir.

LA

A 1648’te imzalanmıştır. 30 yıl savaşlarını
sona erdirmiştir. Modern devlete geçişin
başlangıcı olarak kabul edilir.

B Devletin gücünün, yetkisinin ve adaletinin tek elde toplandığı ve monarkın sınırsız otoriteye sahip olduğu merkezi yönetim biçimi mutlakiyetçiliktir.

Feodal bağlılıktan merkezileşmiş siyasal
üniteler olarak devletin egemenlik ilkesinin hakim olduğu uluslararası ilişkiler sistemine geçişi sağlayan Westphalia Barış
Antlaşmasıdır.

10. D Kırılgan ya da çökmüş devlet çoğunlukla, Sahra-Altı Afrika’da yer alan Somali,
Liberya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Budan gibi devletler için kullanılan kavramdır.

YIN

1.

8.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

18.yy.da İngiltere - Fransa’da zengin burjuva sınıfının oluşmasını sağlayan Endüstri Devrimi’dir.

YA

11. E

B Devletlerin kendi toprakları üzerindeki sınırlarda iç ve dış işlerini belirlemek tek ve
en yüksek otorite olmasını kanun yapma
ve uygulama yetkisini elinde bulundurmasını ve iktidarına müdahale olmamasına egemenlik denir.

13. B 1815 yılında Napolyon’un Britanya,
Avusturya, Prusya ve Rusya karşısında aldığı yenilgi sonucunda düzenlenen
barış kongresi Viyana Kongresi’dir. Bu
kongre sonucunda Avrupa Ahengi Sistemi ortaya çıkmıştır.

5.

6.

7.

MU
RA

T

4.

12. D Uluslararası sistemde herhangi bir devletin hükümdarlığını önlemek, böylece düzenin korunması ve herhangi bir saldırganlığın önüne geçilmesi için benimsenen mekanizmaya “Güç Dengesi” denir.

C Devletin içindeki bütün siyasal faaliyetlerin devletten kaynakları ya da ona referansla gerçekleşmesi durumuna merkezileşme denir.

14. B Ulus devletin öğeleri:

D Westphalia Barış Antlaşması uluslararası hukukun temelini atarken devletlerin
eşitliği prensibiyle hareket eder.

C 18. yüzyılın en önemli gelişmelerinden
biri olan Endüstri Devrimi’nin ortaya çıktığı devlet olarak İngiltere, 200 yıl boyunca
güç dengesinin korunmasına öncülük etmiştir.

•

Otorite

•

Egemenlik

•

Ulus

•

Toprak bütünlüğü

15. D Doğu sorununu çözmek için Berlin Kongresi yapıldı.
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4

ÜNİTE
Savaşlar ve 20. yüzyıldaN
GÜNÜMÜZE ULUSLARARASI SİSTEM

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; I. ve II. Dünya Savaşı Dönemi, Soğuk
Savaş ve sonrası döneminin gelişmeleri önemlidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

1

I. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ (1914-1918)
I. Dünya Savaşını Hazırlayan Sebepler:
➣➣ Fransa ve Britanya’nın Afrika’nın sömürgeleştirilmesi konusundaki sürtüşmelerin artması,
➣➣ Almanya ve Britanya deniz donanmaları arasındaki deniz kuvvetleri silahlanması rekabeti ve
küresel etki için rekabetlerinde giderek artan gerilim,
➣➣ Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya’nın Balkanlar üzerinde egemenlik kurma yarışı,
➣➣ Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand’ın Sırp bir milliyetçi tarafından 28 Haziran
1914’te öldürülmesiyle savaş şeklinde patlak verdi.
Bu olay sonrasında Avusturya-Macaristan Sırbistan’a karşı savaş açtı ve Rusya Sırbistan’a destek
verdi. Bunun üzerine Almanya, Fransa ve Rusya’ya savaş ilan etti. Almanya’nın Belçika’yı işgal etmesiyle İngiltere, Almanya’ya savaş ilan etti. Böylece, Üçlü İttifak (Avusturya-Macaristan, Almanya ve İtalya)
ve Üçlü İtilaf (Rusya, İngiltere, Fransa) arasında başlayan savaşa Osmanlı İmparatorluğu, Ağustos
1914’te İttifak Devletleri tarafında dahil oldu. ABD Başkanı Woodrow Wilson, savaş başladığında ulusal
çıkarları için en iyisi olduğunu düşündüğü yalnızcılık politikası izleme kararı aldı. ABD, Ekim 1917’de
Rus Devrimi ile Rusya’nın sona erip Sovyetler Birliği’nin kurulması sonrasında ve 18 Mart 1917’de
Almanların Amerikan ticaret gemilerini batırması üzerine Nisan 1917’de İtilaf Devletleri tarafında savaşa
dâhil oldu. I. Dünya Savaşı, Avrupa’da başlayan fakat daha sonra ABD ve Japonya’nın da dahil olmasıyla Avrupa dışına yayılan bir savaş olması nedeniyle ve askerî hedefler dışında sivillerin de savaşa
dahil olmasıyla topyekûn bir dünya savaşı olmuştur.
I. Dünya Savaşı

Üçlü İtilaf Devletleri

Üçlü İttifak Devletleri

Taraflar

İngiltere, Fransa, Rusya

Avusturya-Macaristan,
Almanya, İtalya

Sonradan Savaşa Dahil Olan
Devletler

ABD

Osmanlı İmparatorluğu-Bulgaristan

I. Dünya Savaşı, Batı ve Doğu olmak üzere iki cephede yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya
Savaşı’nda farklı cephelerde savaşmıştır. Bunlar; toprakları dâhilinde olan Kafkas, Kanal, Filistin-Suriye, Irak, Çanakkale, Hicaz-Yemen cepheleri ile toprakları dışındaki Makedonya, Galiç ve Romanya
cepheleridir. Osmanlı, bu cephelerden sadece Çanakkale’de başarılı olmuştur.
Savaş, İttifak Devletleri’nin yenilgisiyle sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı’nda
İtilaf Devletleri ile 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması imzalayarak savaştan mağlup olarak çıktı.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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ANTLAŞMA
Versailles

Avusturya

St. Germain en-Laye

Bulgaristan

Neuilly

Macaristan

Trianon

Osmanlı İmparatorluğu

Sevr

28.06.1919

10.09.1919

27.11.1919

YIN

Almanya

TARİH

LA

DEVLET

RI

Savaş sonrasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağıldı ve Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya egemen bağımsız devletler oldu. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri
ile Almanya arasında 1919’da imzalanan Versailles Anlaşması, İsrail-Filistin çatışmasında görüldüğü
gibi etnik-siyasi çatışmalara ve II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu anlaşmaya
göre Almanya hem kolonilerinden oldu hem de savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Polonya bağımsız hâle geldi. Osmanlı İmparatorluğu parçalanarak Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’daki kontrolünü
kaybetti. Ayrıca Avrupa’da milliyetçilik hareketlerinin artması ve “ulusların kendi geleceklerini tayin
ilkesi” ile birçok devlet oluştu.

04.06.1920
10.08.1920

YA

I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren ve savaştan galibiyetle çıkan Fransa ve İngiltere’nin yönlendirdiği
Paris Barış Konferansı’nın 25 Ocak 1919 tarihli toplantısında, dünyada ortak güvenliğin ve barışın
sağlanması ve devletlerin egemenliklerinin garantiye alınması ilkelerine dayanarak savaşların önlenmesi için Milletler Cemiyeti’nin kurulması kararı alındı. Bu karar, ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın 18
Ocak 1918’de ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada dile getirdiği, yeni liberal bir uluslararası düzen öngören ve savaş sonrasında özellikle Avrupa’da toprağa dayalı düzenlemelere yönelik 14 ilkeye (Wilson
İlkeleri) dayandırıldı. Milletler Cemiyeti Tüzüğü, Versailles Barış Konferansı Genel Kurulu’nda kabul
edilir ve Ocak 1920’de faaliyetine başlar.
Wilson ilkeleri:

➣➣ Uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözümlemek için Milletler Cemiyeti kurulacak.

➣➣ Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak.
➣➣ Devletler arasında yapılan antlaşmalar açık olacak.

T

➣➣ Kara suları dışındaki denizlerde tam serbestlik sağlanacak.

➣➣ Uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak ve devletler arasında ekonomik eşitlik sağlanacak.

MU
RA

➣➣ Silahlanmanın azaltılması yönünde karşılıklı güvenceler verilecek.

➣➣ Rusya, Belçika, İtalya, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın sınırları tekrar saptanacak.
➣➣ Boğazlar, ticaret gemilerine açık olacak.

➣➣ Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgelerdeki uluslara da kendi geleceklerini tayin etme hakkı verilecektir.

II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ (1939-1945)

I. Dünya Savaşı sonrası yenilgiyle çıkan İtalya ve Almanya yeni İtalya ve yeni Almanya yaratma
gayreti içine girdiler. Her iki devletinde ortak özelliği; siyasal iktidarsızlık ve yaygın marjinalleşmedir.

Bu nedenle II. Dünya Savaşının I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ruhsal çöküntü, ekonomik karışıklık, siyasal barbarlığın sonucunda oluştuğu ve bu ortamın İtalya’da Faşizmi, Almanya’da Nasyonal
Sosyalizmi, Rusya’da komünist diktatörlüğün gelişmesine yol açtığı söylenebilir.
1929 Ekonomik Buhranı da savaşı tetikleyen nedenlerden biridir. Özellikle işsizlik, toplumsal gerilimi
artırdı.

Faşizm: Bütün yaşam alanını kapsayan devlet ve ideoloji, lider hegemonyası, basının söz konusu
ideolojiye yönelik yayınlar yapma zorunluluğu (güdümlü yayıncılık), göstermelik seçimler, kitle iletişim
araçlarının tekelleşmesi, sansür, milliyetçilik, militarizm, şiddet, şovenizm, popülizm, antikomünizm ve
antikapitalizm gibi belirleyici özelliklere sahip olan ve temel hedefi, tek partili otoriter veya totaliter bir
devlet kurmak olan ideolojidir. İtalya’daki faşizmin öncüsü Mussolini’dir.
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II. Dünya Savaşı Tarafları
Mihver Devletler

➣➣ Sovyetler Birliği

➣➣ Almanya

➣➣ İngiltere

➣➣ İtalya

➣➣ Japonya

➣➣ Fransa

YIN

➣➣ ABD

LA

Müttefik Devletler

RI

Nasyonel Sosyalizm: Almanya’da parlamenter demokratik sisteme karşı ortaya çıkan ve Hitler’in
vurguladığı Antisemitizme (Yahudi karşıtlığı) ve Alman ırkının üstünlüğü iddiasına dayanan Alman milliyetçiliğidir. “Üstün” Alman ırkının “aşağı” Yahudi ırkı tarafından yok edilme tehlikesi yaşadığına inanan
Hitler, bu tehlikeyi yok etmek için Yahudilerin imha edilmesini savunur. Bu görüşte halk öne çıkarılır ve
bireyin topluluk içinde erimesi gerektiği iddia edilir.

➣➣ Çin

II. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya
karadan ve havadan saldırmasıyla başladı. Bu olaydan iki gün sonra İngiltere ve Fransa, Almanya’ya
savaş ilan etti. Böylece Avrupa’da II. Dünya Savaşı patlak verdi.

YA

Ağustos 1945’te ABD’nin Japonya’ya (Hiroşima ve Nagasaki’ye) atom bombası atması ve Japon
Adaları’nın işgalinden sonra 15 Ağustos 1945’te Japonya teslim oldu. Böylece, Pasifik Savaşı sona erdi.

II. Dünya Savaşı 20. yüzyılın en kanlı savaşlarından biri olmuş ve Yahudi Soykırımı gibi toplu kıyımlara şahit olmuştur. Almanya’da Nazi soykırımında yaklaşık 6 milyon Yahudi öldürülmüştür.

Soykırıma ek olarak, II. Dünya Savaşı, hem sivillerin hem de askerlerin ölümü ve ilk kez nükleer
silah kullanımı gibi özellikleriyle I. Dünya Savaşı’ndan ayrılır. Savaşın sonunda uluslararası barışı ve
düzeni sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü kuruldu.

Birleşmiş Milletler Örgütü-BM

MU
RA

Birleşmiş Milletler:

T

24 Ekim 1945 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması ile Örgüt’ün kuruluşuna dair tüzük
yürürlüğe girer. BM, uluslararası düzeyde saldırgan girişimleri bastıracak kolektif önlemlerle güvenliği
ve barışı sağlamak, uluslararası hukuka ve adalete uygun olarak barışçıl yollarla uluslararası çatışmaları çözümlemek, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak ve insan haklarını korumak
amacıyla kurulmuştur. Bu bakımdan Milletler Cemiyeti’nden daha kapsamlı amaca yönelik bir örgüttür.
➣➣ Güvenlik konseyi (Yürütme Organı)
➣➣ Genel Kurul (Danışma organı)

➣➣ Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı

Buna ek olarak bir de barışa ve güvenliğe tehdit durumlarında Güvenlik Konseyi’ni uyaran bir sekreteryaya sahiptir. Birleşmiş Milletler’in en önemli organlarından Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin
sağlanmasından sorumludur. Barış ve güvenliğin tehdidi durumunda ekonomik, ulaştırma ve iletişim
kanallarını kesmeden askerî müdahaleye kadar uzanan bir dizi yaptırım uygulayabilir.
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ (1947-1991)

RI

Soğuk Savaş dönemi, II. Dünya Savaşı sonrasında, özellikle Orta Avrupa devletleri üzerinde etki
kavgasının Almanya’nın bölünmesiyle ve Doğu Avrupa’nın büyük bölümünde Sovyet tipi hükûmetlerin
oluşmasıyla başlayan ve Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılışına kadar süren siyasi, ekonomik ve askerî
bakımdan iki süper gücün (ABD ve SSCB) önderliğindeki ideolojik iki blokun egemen olduğu dönemdir.

Soğuk savaş dönemleri:

YIN

LA

1947-1951 Dönemi: Bu dönemde, bloklar arasındaki ideolojik çatışmanın belirlediği ve silahlanma
yarışının olduğu militerleşmiş bir uluslararası sistemin oluşmasıyla Soğuk Savaş şekil almaya başladı.
Bu dönemin önemli olayları olarak 1947’de Kominform’un kurulması, Marshall Planı ve Truman Doktri’nin ilan edilmesi, 1948’de Sovyet Rusya-Fin Dostluk ve İş birliği Anlaşması ile Finlandiya’da Sovyet
nüfuzunun gelişmesi, yine aynı tarihte Çekoslavakya’da komünist rejimin başa geçmesi, 1949’da Çin
Devrimi ile komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, 1948’deki Berlin Buhranı (Sovyetlerin Batılıları
Berlin’den çıkarma çabaları dahilinde Batı Almanya ile Batı Berlin arasındaki ulaşımı ve elektriği kesmeleri sonucunda yaşanan kriz) ve bu kriz sonrasında 1949’da Batı ve Doğu Almanya’nın Federal Alman
Cumhuriyeti (Batı Bloku dahilinde) ve Demokratik Alman Cumhuriyeti (Doğu bloku dahilinde) olarak
ikiye bölünmesi, 1949’da NATO’nun kurulması şeklinde sıralayabileceğimiz gelişmelerle, Batı ve Doğu
Blokları oluşmuştur.

YA

Truman Doktrini: II. Dünya Savaşı sonrasında dönemin ABD başkanı Harry Truman’ın 12 Mart
1947’de Kongre’de yaptığı konuşmasına dayanan Sovyet etkisine karşı Batı Avrupa ülkelerine (öncelikle Türkiye’ye ve Yunanistan’a) yardım yapılması görüşü.

Marshall Planı: II. Dünya Savaşı sonrasında dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından yıkıma uğramış Avrupa ülkelerinin yeniden imarı için İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi
ülkeleri kapsayan ekonomik yardım programı. Bu program, Marshall’ın 25 Haziran 1947’de ABD’de
Harvard Üniversitesi’nde verdiği konferansta açıklanmıştır. 22 Eylül 1947’de Avrupa Ekonomik İş birliği
Komitesi tarafından hazırlanan rapor, ABD hükûmetine sunulmuş ve 3 Nisan 1948’de ABD Başkanı
Truman tarafından Ekonomik İş birliği Yasası kapsamından onaylanmıştır. Yardımların yüzde 90’ı hibe,
yüzde 10’u ise kredi olarak verilmiştir. Sovyetler Birliği, Avrupa’nın yeniden imarı programını kabul etmemiş ve ABD’nin Avrupa’ya yardımına karşı çıkmıştır. Marshall Planı’ndaki temel amaç, savaş sonrası
Avrupa’da Sovyet sisteminin genişlemesine karşı mücadele etmektir.

MU
RA

T

Kominform: Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Fransa ve İtalya komünist partilerinin liderleri Polonya’nın Szklarska Poreba kentinde bir araya gelerek uluslararası komünizm faaliyetlerini örgütlemek üzere 5 Ekim 1947’de Kominform’un kuruluşunu
ilan ettiler. Bu bildiri ile dünyanın iki bloka ayrıldığı ilan edilmiş oldu. Kominform, Truman Doktrini’ne ve
Marshall Planı’na karşı oluşturulmuştu. 1948 yılında Yugoslavya, Rusya’yla yaşadığı gerginlik sonucunda Kominform’dan çıkarıldı. Kominform, 1956 yılına kadar varlığını sürdürdü.

1951-1963 Dönemi: Termonükleer silahların geliştirildiği ve buna bağlı olarak süper güçler arasında
gözdağı vermek suretiyle karşı tarafın geri çekilmesini sağlayan olası savaş korkusunun hâkim olduğu
(Dehşet Dengesi) bir Soğuk Savaş dönemidir. Bu dönemin önemli olayları, 1950-53 yılları arasındaki
Kore Savaşı (dünyanın ekonomik, siyasi ve askerî alanlarda bölünmesini güçlendirdi), 1955’te Varşova
Paktı’nın oluşturulması, 1957 yılında SSCB’nin yapay uydu Sputnik’i uzaya fırlatması, 1962 Küba Füze
Krizi ve Sino-Hint Savaşı’dır. Bu olaylardan en önemlisi, ABD ve SSCB’yi doğrudan savaşın eşiğine
getirmesi nedeniyle Soğuk Savaş döneminin en tehlikeli olayı ve dönüm noktalarından biri olan Küba
Füze Krizi’dir.
Bu kriz, ABD’nin Türkiye, İngiltere ve İtalya’da füze konuşlandırması üzerine 1959-1960 yıllarında
SSCB’nin güvensizliğinin artmasıyla Küba’ya füze yerleştirmesi nedeniyle başladı. 22 Ekim 1962 tarihinde ABD’nin Küba’yı ablukaya almasıyla kriz tırmandı. Kriz, dönemin SSCB Başkanı Nikita Kruhschev’in
ABD’nin Küba’yı işgal etmeyeceği sözünü verirse füze konuşlandırmasını durduracağını bildirmesi üzerine ABD’nin 28 Ekim’de ablukayı kaldırmasıyla sonlandı. Bu bunalımın atlatılmasındaki liderlerin diyaloğa açık tutumları, Soğuk Savaş Dönemi’nde yumuşamaya zemin hazırlaması bakımından önemlidir.
1963-1975 Dönemi: Bu dönem bloklar arasında yumuşama dönemidir. Küba Krizi’nden sonra taraflar sorunların çözümü konusunda daha yumuşak davranmaya başladılar.
1975-1985 Dönemi: Bu dönem tekrar karşı karşıya gelmenin yaşandığı bir safhadır.
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RI

1985-1991 Dönemi: Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemdir. Soğuk Savaş’ın bitmesine neden olan
gelişmelerden ilki, Mart 1985’te Mikhail Gorbachev’in SSCB’de Komünist Parti’nin Genel Sekreterliği’ne
gelmesidir. Gorbachev’in benimsediği “Glasnost” (Açıklık- özellikle düşünce ve ifade özgürlüğü ve
serbest seçimlerin yapılmasıyla siyasal sistemin çoğullaştırılması gibi) ve “Perestroika” (yeniden yapılanma) politikaları ile SSCB’nin hem ekonomi (merkezi hükûmet planlamasından pazar ekonomisine
geçiş) hem de uluslararası ilişkiler politikalarında (ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda nükleer silahlanma yarışına son verme isteği) önemli değişimler meydana geldi.

LA

Soğuk Savaş’ın temel sembollerinden biri olan Berlin Duvarı’nın 9 Kasım 1989’da yıkılması ve
3 Ekim 1990’da Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi, bu dönemin bitişine işaret eden en önemli olaylardandır. Bütün bu gelişmelere ek olarak 1989’da başlayıp 25 Aralık 1991’de sona eren bir süreçte
SSCB’nin dağılarak 15 bağımsız devletten oluşan bir yapıya dönüşmesi, Soğuk Savaş’ın sonunu getirdi.
Soğuk Savaş döneminin uluslararası sistem açısından 3 belirleyici özelliği vardır.

YIN

➣➣ Birincisi, süper güçler olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği (SSCB)’nin hegemonyasına dayalı ve Doğu-Batı bloku ekseninde sürdürülen iki
kutuplu ideolojik bir çatışmanın uluslararası sistemi belirlemesidir.

• Batı Bloku, ABD’nin hegemonyasında sanayileşmiş kapitalist Batı Avrupa ülkeleri, Avusturalya, Japonya, Kanada ve Yeni Zelanda’dan oluşur. ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında serbest
ticaretin ve liberal uluslararası iktisadi düzenin hâkim olduğu bir uluslararası sistem benimsemişti.

YA

• Doğu Bloku ise SSCB’nin hegemonyasında Macaristan, Çekoslavakya gibi “uydu devletler”
yarattığı Doğu Avrupa’daki Marksist devletler ve komünist Çin’den (1949’dan itibaren) oluşur.
Bu bloklar, NATO ve Varşova Paktı ile hayat bulmuşlar ve Soğuk Savaş’ın temelini atmışlardır.
Batı Bloku

Doğu Bloku

Lider

➣➣ ABD

➣➣ SSCB

Ülkeler

➣➣ Avusturalya

➣➣ Çekoslovakya

➣➣ Japonya

➣➣ Macaristan

➣➣ Çin

➣➣ Kanada

T

➣➣ Yeni Zelanda

MU
RA

➣➣ İkinci önemli özelliği, askerî teknolojideki gelişmelerin (radar, jetler, füzeler, atom bombası) uzak
mesafelerde de büyük yıkım yaratma gücü sağlamasıdır. ABD ve SSCB’yi süper güçler olarak
diğer devletlerden (Britanya, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) ayıran temel unsur, nükleer silah
gücüne sahip olmalarıdır. Soğuk Savaş döneminin belirleyici unsurlarından biri de 1958-1968
yılları arasındaki nükleer silahlanma yarışıdır.
➣➣ Üçüncü belirleyici özelliği ise sistemde baskın olan ve sistemi belirleyen merkez kapitalist devletler arasındaki siyasal ve ekonomik rekabetin, 3. Dünya ülkelerinde ciddi çatışmalara ve bunların
sonucunda sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlere yol açmasıdır.

NATO: Kuzey Atlantik İttifakı, II. Dünya Savaşı’nı takiben Nisan 1949’da İngiltere, Fransa, Belçika,
Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Norveç, Portekiz, Lüksemburg, Kanada, ABD’den oluşan 12 üye
ülkenin güvenlik ve toprak bütünlüklerini korumak ve savunmak amacıyla kurdukları askerî ve politik
ittifaktır. Türkiye ve Yunanistan NATO’ya 1952 yılında katılmıştır.

Varşova Anlaşması Örgütü veya Varşova Paktı: 14 Mayıs 1955’te Varşova’da Arnavutluk, Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Romanya, Çekoslovakya ve Sovyetler
Birliği arasında imzalanan 20 yıllık bir anlaşmadır. NATO’ya karşı bir birlik oluşturmayı hedefleyen bu
anlaşmaya göre bu ülkelerden herhangi birisi saldırıya uğradığında diğer ülkeler askerî yardım da dahil
olmak üzere her türlü yardımda bulunacaktı. Pakta üye ülkeler, Demirperde Ülkeleri olarak da anılır. Her
ne kadar üyeler eşitse de Sovyetler Birliği’nin 1989’un sonuna kadar egemen bir pozisyonu olmuştu.
Bu anlaşma, SSCB’nin pakt ülkelerinin topraklarındaki varlığını da meşrulaştırıyordu. 1990’da Demokratik Alman Cumhuriyeti, Federal Alman Cumhuriyeti’ne katılarak Varşova Paktı’ndan ayrıldı. 31 Mart
1991’de diğer pakt üyeleri de askerî birliği sona erdirerek Temmuz 1991’de paktın sonunu getirdiler.
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RI

NOT: Türkiye, ekonomik kalkınma programını desteklemek için Marshall Planı’ndan yararlanmak
istedi. Ancak başvurusu, savaştan zarar görmediği gerekçesiyle geri çevrildi. Bunun üzerine Türkiye,
ABD hükûmetinden doğrudan yardım talep etti ve 4 Temmuz 1948’de Türkiye ile ABD arasında Ekonomik İş birliği Antlaşması imzalandı. Yardım; hibeler (62.376.000 Dolar), kredi (72 milyon dolar) ve teknik
yardımdan oluşuyordu.

LA

Silahlanma Yarışı: 1958-1968 arasındaki dönemde, ABD ve SSCB arasındaki silahlanma yarışı ile
her iki ülke aşağı yukarı eşit ölçüde nükleer kapasiteye sahip olarak olası bir nükleer savaşı riskli kılmış
ve bu ülkeler arasındaki gergin ilişkinin yumuşamasını sağlamıştır.

Dehşet dengesi: Nükleer güçlerden her birinin karşısındakinin de kendisini yok edebilecek güce
sahip olmasından çekinerek nükleer güç kullanmaktan kaçınması durumundaki denge anlayışı.

YIN

SOĞUK SAVAŞ-SONRASI DÖNEMDEN 11 EYLÜL-SONRASI
DÜNYA DÜZENİNE (1991-2001)

Sovyetler Birliği’nin dağılışıyla komünizmin de sonunun geldiği ve ABD’nin liderliğinde serbest pazar
ekonomisi ile temsilî demokrasinin zaferini ilan ettiği bir dönemin başlangıcı olduğu yönünde görüşler
ortaya atıldı. Bu durum, ABD Başkanı George W. Bush’un Körfez Savaşı sırasında 11 Eylül 1990’daki
konuşmasındaki ifadeyle “Yeni Dünya Düzeni” sürecinin başlangıcı oldu.

YA

Aslında uluslararası sistemi belirleyen iki kutupluluğun yerini, ABD’nin egemen fakat tek güç olmadığı (ABD’ye rakip olarak Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Japonya’nın
olduğu), çok kutuplu ve çok merkezli karmaşık bir sistemin aldığı görüldü. 21. yüzyılda uluslararası
sistemi, daha önceki dönemlerde olduğu gibi kolaylıkla belirleyecek bir özellikten bahsetmek güçleşti.

➣➣ Yeni Dünya Düzeni: Dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un 11 Eylül 1990 tarihinde yaptığı
konuşmada, Körfez Savaşı’nın dünyadaki bütün ülkeler arasında iş birliği için bir şans olacağı ve
devletlere müdahale edilemezlik ve saldırmazlık normlarının geçerli olduğu yeni bir düzenin başlangıcına işaret ettiğini savunduğu Soğuk Savaş sonrası dönemi anlatmak için kullanılan tabirdir.
Ancak bu tabirin aslında ABD’nin hegemonyasındaki yeni liberal uluslararası düzeni, yani küresel
düzeni, temsil ettiği ve ABD’nin uluslararası platformda siyasal önceliklerini meşrulaştırmak için
kullanıldığı öne sürülmektedir.

MU
RA

T

Bu dönem yaşanan güvensizliğin yerine güven inşa etme arayışı sürerken ve ABD’nin uluslararası
sistemde hegemonyası varken 11 Eylül 2001’de ABD’nin askerî sembolü olan Pentagon ile ticaret merkezi olarak bilinen ikiz kulelere (Dünya Ticaret merkezine, New York) yapılan saldırılar, hem güvenlik
sorununu ön plana çıkardı hem de ABD’nin dünya üzerindeki hegemonyasının sorgulanmasına yol açtı.
Bu saldırıların bir diğer önemli etkisi, uluslararası ilişkilerde güvenlik kavramının yeniden tanımlanmasına sebep olmasıdır. ABD’nin “teröre karşı savaş” sloganı ile uluslararası terörizm meselesi daha ciddi biçimde ele alınmaya başladı. Büyük bir Müslüman nüfus barındırması nedeniyle birçok Batı Avrupa ülkesi, güvenlik ve göçmen politikaları konusunda yeni düzenlemelerle sıkı tedbirler getirmiştir. Bu güvenlik
ve anti-terör politikaları, insan hakları ve demokrasi konularını göz ardı ettikleri nedeniyle eleştirilmiştir.
11 Eylül saldırısının ABD’nin özellikle Orta Doğu politikalarında (Irak, İran, Afganistan, Türkiye)
önemli etkileri olduğu görülür. ABD Başkanı Bush’un ilan ettiği ABD Güvenlik Stratejisi, ABD’nin sorgulanmaya başlanan hegemonyasını diriltmek ve ABD’nin üstünlüğünü ve benimsediği ilkeleri (insan
hakları, demokrasi, gibi) yaymak odaklıydı. Bu stratejinin en öne çıkan yansımaları, ABD’nin “teröre
karşı savaş” ve “demokrasi götürme” misyonuyla Ekim 2001’de Afganistan’a girmesi ve 2003’te Irak’ı
işgal etmesidir. ABD’nin Afganistan’a girmesinin hem Orta Doğu hem de Güney Asya’da önemli etkileri
olmuştur. Irak’a komşu olması nedeniyle Türkiye de bu işgalden oldukça olumsuz yönde etkilenmiştir.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

 şağıdakilerden hangisi I. Dünya SavaA
şı’na katılan ülkelerden biri değildir?
B) Fransa
C) Rusya

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndaki Üçlü İtilaf Devletleri’nden biridir?

D) Belçika

E) İngiltere

A) Almanya
B) İtalya

AÇIKLAMA

C) İngiltere

LA

1.

RI

A) Almanya

I. Dünya Savaşı’na katılan ülkeler:
• Almanya
• Fransa
• Rusya
• İngiltere, Osmanlı Devleti, İtalya, Avusturya,
Macaristan
YANIT: D

D) İspanya

YIN

E) Avusturya-Macaristan
AÇIKLAMA

YA

I. Dünya Savaşı’na katılan Üçlü İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, Rusya
Üçlü İttifak Devletleri: Avusturya-Macaristan Almanya ve İtalya’dır.
YANIT: C

2.

4.

 şağıdakilerden hangisi I. Dünya SavaA
şı’nı hazırlayan sebeplerden biri değildir?

Rus Devrimi ne zaman olmuştur?
A) 1916

T

A) Fransa ve Britanya arasındaki sömürge
rekabeti

MU
RA

B) Almanya ve Britanya deniz donanmaları
arasındaki rekabet

B) 1917
C) 1918
D) 1919
E) 1920

C) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile
Rusya’nın Balkanlar üzerinde hakimiyet
kurma yarışı

AÇIKLAMA

D) Avusturya-Macaristan Arşidükü’nün Sırp
bir milliyetçi tarafından öldürülmesi

Rus Devrimi, 1917 yılında iki aşamada Çarlık rejiminin yıkılarak Sovyetler Birliği’nin kurulmasına
yol açmıştır.

E) Nasyonel Sosyalizmin Avrupa’da yükselişe geçmesi

YANIT: B

AÇIKLAMA

I. Dünya Savaşını hazırlayan sebepler:
• Fransa ve Britanya arasındaki sömürge rekabeti
• Almanya ve Britanya deniz donanmaları arasındaki rekabet
• Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya’nın Balkanlar üzerinde hakimiyet kurma yarışı
• Avusturya-Macaristan Arşidükü’nün Sırp bir
milliyetçi tarafından öldürülmesi
YANIT: E
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7.

Birleşmiş Milletler Örgütü, hangi savaş
sonunda kurulmuştur?

A) Çok kutuplu bir sisteme yol açtı.

A) 30 Yıl Savaşları

C) Milliyetçilik hareketleri gelişti.

C) II. Dünya Savaşı

B) Polonya bağımsızlığını kazandı.

B) I. Dünya Savaşı

D) Avrupa devletlerinin korumacı iktisadi politikalar benimsemesine neden oldu.

D) Soğuk Savaş

E) İran-Irak Savaşı

E) Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika’daki
kontrolünü kaybetti.

AÇIKLAMA

RI

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

LA

5.

II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve
düzeni sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü kuruldu.
YANIT: C

AÇIKLAMA

YIN

İttifak devletlerinin yenilgisiyle sona eren I. Dünya
Savaşı’nda, özellikle Avrupa devletlerinde büyük
ekonomik gerileme ve işsizlik, devletleri korumacı
iktisadi siyasalar benimsemeye itti. Savaş aynı zamanda dört imparatorluğun ve çok-kutuplu Avrupa
sisteminin sonunu getirdi.

6.

MU
RA

T

YA

YANIT: A

8.

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletler’den biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nı tetikleyen nedenlerden biri değildir?

A) Almanya

A) Almanya’nın “yeniden doğma” arzusu

C) Fransa

C) 1929 Ekonomik Buhranı

B) Sovyetler Birliği

B) İtalya’nın “yeniden doğma” arzusu

D) İngiltere

D) ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki çatışma

E) ABD

E) Mussolini’nin Afrika’da sömürgelerini genişletme isteği

AÇIKLAMA

II. Dünya Savaşı’na katılan Müttefik Devletler,
Sovyetler Birliği, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’dir.
Mihver Devletler ise Almanya, Japonya ve İtalya’dır.
YANIT: A

AÇIKLAMA

I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan İtalya ve Almanya’nın uluslarının yaşadığı aşağılanmadan
kurtulmak için “Yeni İtalya” ve “Yeni Almanya” yaratma gayretine girmesiyle Mussolini’nin Afrika’daki sömürgelerini genişletmeyi istemesiyle birlikte
yaşanan 1929 Ekonomik Buhranı da II. Dünya Savaşı’nı tetikleyen nedenler olmuştur.
YANIT: D
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 şağıdakilerden hangisi soğuk savaş döA
neminin özelliklerinde değildir?

11. A
 şağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nin önemli meselelerinden biri
değildir?

A) Almanya’nın doğu ve batı diye ayrılması

A) Balkanların sömürgeleştirilmesi

D) Dünyanın iki ideolojik blok haline gelmesi

D) Afrika ve Latin Amerika’da siyasal modernleşme

RI

B) Doğu Avrupa’nın Sovyet tipi yönetimi kabul etmesi

B) Nükleer silahlanma yarışı

C) Siyasi, askeri ve ekonomik olarak iki süper gücün dünyayı yönetmesi

C) Afrika ve Latin Amerika’daki bağımsızlık
savaşları

E) Dünyanın ekonomisine kapitalizmin hakim olması

LA

9.

E) Avrupa ülkelerinin yeniden imarı

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

YIN

Soğuk savaş döneminin özellikleri:
• Almanya’nın doğu ve batı diye bölünmesi
• Doğu Avrupa’nın Sovyet tipi yönetimi kabul etmesi
• Siyasi, askeri ve ekonomik olarak iki süper gücün dünyayı yönetmesi
• Dünyanın iki ideolojik blok haline ayrılması
YANIT: E

T

YA

Soğuk Savaş dönemi önemli meseleleri:
• Nükleer silahlanma yarışı
• Afrika ve Latin Amerika’daki bağımsız savaşlar
• Afrika ve Latin Amerika’da siyasal modernleşme
• Avrupa ülkelerinin yeniden imarı
YANIT: A

12. A
 şağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
sonrası dönemde uluslararası sistem için
söylenebilir?

MU
RA

10. A
 şağıdaki ülkelerden hangisi Doğu Bloğu
ülkelerindendir?
A) ABD

B) Avustralya

A) ABD ve SSCB gibi süper güçler vardır.

D) Çekoslovakya

C) Uluslararası sistemde ulus-devlet dışında aktörlerin de varlığı ve giderek artan
etkisi

B) İki kutuplu bir uluslararası sistem vardır.

C) Japonya
E) Kanada

D) Uluslararası ilişkilerin konusu olan meselelerin sadece güvenlik konusuyla sınırlı
kalması

AÇIKLAMA

Doğu bloğu ülkelerinden olan ülkeler:
• Sovyetler Birliği
• Çekoslovakya
• Macaristan vb.

E) SSCB’nin uluslararası sistemde giderek
artan etkisi

YANIT: D

AÇIKLAMA

Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistem için ulus-devlet dışında aktörlerin de varlığının giderek artan etkisi söylenebilir.
YANIT: C
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I. Teröre karşı savaş

ÇIKMIŞ SORU

II. Demokrasi götürme

III. Adaleti sağlama

ABD orta doğu politikasında hegemonyasını sürdürmek için hangi misyonu kullanır?

RI

15. Alman nasyonal sosyalizmini İtalyan faşizminden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

IV. Nihai barış

A) Demokratik olması
B) Kapitalist olması

A) I ve II

C) Irkçılığa dayanması

B) II ve III

D) Komünizmi benimsemesi

C) I ve III

E) Barışçı olması

D) III ve IV

E) II, III ve IV

YIN

AÇIKLAMA

Alman nasyonel sosyalizmi antisemitizme ve Alman ırkının üstünlüğüne dayalıdır.
YANIT: C

AÇIKLAMA

YA

ABD Orta Doğu politikasında hegemonyasını sürdürmek için teröre karşı savaş ve demokrasi götürme misyonunu kullanır.
YANIT: A

ÇIKMIŞ SORU

2016-ARA SINAV

LA

13.

2014-ARA SINAV

MU
RA

T

14. I. Dünya Savaşı sonrasında İtalya’da faşizmin öncüsü olan lider aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hitler

B) Stalin

C) Wilson

D) Mussolini
E) Lenin

AÇIKLAMA

İtalya’nın faşist lideri Mussolini’dir.

YANIT: D
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

İtalya’da faşizmi başlatan lider kimdir?
B) Stalin

C) B. Mussolini
1.

D) A. Hitler

I. Ulusçuluk

E) M. Luther

II. Emperyalizm

LA

III. Endüstri Devrimi

Yukarıdakilerden hangileri 19. yüzyıldan
20. yüzyıla geçişte etkili olmuştur?
A) I, II ve III

YIN

B) I ve III

C) Yalnız III
D) Yalnız II

YA

E) I ve II

2.

RI

A) Lenin

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nin belirleyici özelliklerinden biridir?

5.

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi Batı Bloku ülkelerinden biridir?
A) Polonya

A) Tek kutuplu sistem

B) Macaristan

B) Almanya’nın uluslararası sistemde liderliği

C) Yeni Zelenda

D) Çekoslovakya

C) Liberalizmin hegemonyası

T

D) Sadece Avrupa’yı etkileyen bir dönem
olması

E) Çin Halk Cumhuriyeti

3.

MU
RA

E) Nükleer silahlanma yarışı

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş
Dönemi’nde bloklar arasında yumuşama
dönemidir?
A) 1947-1951

C) 1963-1975

E) 1985-1991

6.

B) 1951-1963

Aşağıdakilerden hangisi 21. Yüzyıl uluslararası sistemi tanımlayacak en temel kavramlardan biridir?
A) Küresel kriz

D) 1975-1985

B) Küresel adalet
C) Küresel barış

D) Küresel eşitlik

E) Küresel istikrar
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10. Aşağıdakilerden hangisi BM’de danışma
organıdır?

 asyonel sosyalizm hangi ülkede başlaN
mıştır?
A) İtalya

A) Güvenlik Konseyi

C) Sovyetler Birliği

C) Genel Kurul

B) Sekreterya

B) Almanya

D) Uluslararası Adalet Divanı

D) Fransa

E) Genel Konsey

YIN

LA

E) İngiltere

11.

Komünizm hangi ülkede başlamıştır?

I. M. Gorbachev’in Komünist parti sekreterliğine gelmesi

YA

8.

RI

7.

A) İtalya

II. M. Gorbachev’in Glasnast politikasını uygulaması

B) Almanya

C) Sovyetler Birliği

III. M. Gorbachev’in Perestroika politikasını
uygulaması

D) Fransa

E) İngiltere

IV. Berlin Duvarı’nın yıkılması

Yukarıdakilerden hangileri soğuk savaşın
sona ermesini sağlamıştır?

9.

MU
RA

T

A) I ve II

B) II, III ve IV
C) III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

12. B
 atı ve Doğu Blokları hangi oluşumlar ile
soğuk savaşın temellerini atmışlardır?

I. Güvenlik Konseyi

II. Genel Kurul

A) NATO ve Varşova Paktı

III. Uluslararası Adalet Divanı

B) Kore Savaşı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
BM’yi oluşturur?

C) Küba Füze Krizi
D) Marshall Planı

A) II ve III

E) Kominform

B) III ve I

C) I, II ve III
D) II ve I

E) Yalnız II
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13. İki süper güç hangi tarihler arasında nükleer silahlanma yarışına girmişlerdir?

15. Aşağıdakilerden hangisi faşizmin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Lider hegemonyası

C) 1958 - 1960

C) Adil seçimler

B) 1950 - 1952

B) Kapsayıcı ideoloji

D) 1960 - 1968

D) Militarizm

E) Antikomünizm

YIN

LA

E) 1958 - 1968

RI

A) 1945 - 1950

YA

14. A
 şağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
için söylenemez?
A) Savaş, Hitler’in Polonya’yı işgal etmesiyle başladı.
B) 1929 Ekonomik Buhranı, savaşı hazırlayan nedenlerden birisidir.

C) Savaş sonrasında Milletler Cemiyeti kuruldu.
D) Savaş sonrasında Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

MU
RA

T

E) Yahudi Soykırımı gibi toplu kıyımlar yaşanmıştır.
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A 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte ulusçuluk, emperyalizm, endüstri devrimi etkili
olmuştur.

C Komünizm Sovyetler Birliği’nde başlamıştır.

9.

C Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, Uluslararası Adalet Divanı BM’yi oluşturur.

RI

1.

8.

LA

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

10. C BM’de danışma organı genel kuruldur.

3.

Soğuk Savaş dönemini belirleyen temel
meseleler, üçüncü dünya ülkelerinin siyasal bağımsızlık ve ekonomik kalkınma
mücadeleleri, süper güçler arasındaki silahlanma yarışı ve Almanya ile Japonya’nın Batı ittifakına tekrar entegre edilmesi gibi konular oldu.

C 1963-75 dönemi, bloklar arasında yumuşama dönemidir. Küba Krizi’nden sonra
taraflar sorunların çözümü konusunda
daha yumuşak davranmaya başladılar.

C Mussolini İtalya’da Faşizmi başlatan liderdir.

5.

C Batı Bloku, ABD’nin hegemonyasında
sanayileşmiş kapitalist Batı Avrupa ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada ve Yeni Zelanda’dan oluşur. Doğu Bloku ise
SSCB’nin hegemonyasında Macaristan,
Çekoslovakya ve Çin’den oluşur.

7.

Soğuk savaşın sona ermesini sağlayan
unsurlar:

•

M. Gorbachev’in Komünist Parti sekreterliğine gelmesi

•

M. Gorbachev’in Glasnost politikasını uygulaması

•

M. Gorbachev’in Perestroika politikasını
uygulaması

•

Berlin duvarının yıkılması

12. A Batı ve Doğu blokları NATO ve Varşova
Paktı ile soğuk savaşın temellerini atmışlardır.

T

4.

13. E

MU
RA

6.

11. E

YIN

E

YA

2.

İki süper güç 1958-1968 arasında nükleer silahlanma yarışına girmişlerdir.

14. C II. Dünya Savaşı için savaş sonrasında
Milletler Cemiyeti’nin kurulduğu söylenemez.

A 21. yüzyıl ile uluslararası sistemi belirleyen iki kutupluluğun yerini, çok kutuplu
ve çok merkezli karmaşık bir sistemin aldığı görüldü. Bu çok kutupluluk 21. yüzyılın küresel krizler ile anılmasına neden
oldu.

15. C Faşizm lider hegemonyası, göstermelik
seçimler, sansür, milliyetçilik, militarizm,
şiddet, antikomünizm ve antikapitalizm
gibi belirleyici özelliklere sahip olan ve
temel hedefi, tek partili otoriter veya totaliter bir devlet kurmak olan ideolojidir.

B Nasyonel Sosyalizm, Almanya’da başlamıştır.
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ARA DENEME SINAVI - 1

A) Realizm

 aşta bağımsız devletler olmak üzere
B
uluslararası toplum üyelerinin birbirleri ile olan ilişkilerinde uymak zorunda oldukları hukuk kurallarının tümüne ne denir?

B) İdealizm

LA

C) Dünya sistemi yaklaşımı
D) İnşa edici yaklaşım
E) Eleştirel yaklaşım

A) İdare hukuku

B) Yönetim hukuku

C) Uluslararası hukuk
D) Ağır ceza hukuku
E) Medeni hukuk

6.

YIN

1.

 luslararası ilişkilerde BM, AB gibi ulusU
lararası örgütlerin, ulus içi ve küresel ölçekte hareket eden sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ilişkilerde reform yaratacağına inanan yaklaşıma ne denir?

RI

5.

 üresel terörün ortaya çıkmasını sağlaK
yan olay nedir?
A) Vietnam Savaşı

B) 11 Eylül 2001 Saldırıları

 ikey ve belli bir merkezi olan ilişkilerle
D
ilgilenen ve bu ilişkileri siyasal, ekonomik, kültürel, yargısal, kurumsal vb. çok
boyutlu olarak anlamaya ve çözümlemeye çalışan bilim dalına ne denir?

YA

2.

A) Sosyoloji

C) 2003 Irak İşgali
D) Arap Baharı

E) Hizbullah eylemleri

B) Antropoloji

C) Siyaset bilimi

D) Uluslararası ilişkiler

7.

 iplomatik, kültürel ilişkiler ve ekonomik
D
ilişkilerin güçlendirilmesiyle oluşan güce
ne denir?

MU
RA

3.

T

E) Politika

 ürkiye ve İspanya’nın öncülük ettiği “MeT
deniyetler İttifakı” girişiminin amacı nedir?
A) Medeniyet ve kültürler arasında iş birliği
ve diyaloğu geliştirmek
B) Kültürleri birleştirmek

C) Medeniyetlerin gelişimini aktarmak

D) Medeniyetlerin gelişim sürecini anlatmak

A) Bütünsel güç

E) Kültürler arası eğitim ve sağlık sorunlarına değinmek

B) Ayrışmış güç
C) Olası güç

D) Yumuşak güç
E) Sert güç

4.

8.

 oğuk savaş sonrası kimlik temelli çatışS
malar sonucunda hangi konu daha merkezi konuma gelmiştir?
A) Terör

 nce ABD’de yayınlanan “Pop Star” ve
Ö
“Benimle Dans Eder misin?” gibi tv programlarının son yıllarda ülkemizde yayınlanması küreselleşmenin hangi sonucu
ile açıklanır?
A) Küresel ekonomi

B) Savaş

B) Küresel ısınma

C) Demokrasi

C) Kültürel küreselleşme

D) Ekonomi

D) Küresel göç

E) Sosyal adalet

E) Küresel adalet
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13. 1
 643-1715 yıllarında Fransa Kralı XIV.
Louis “Devlet Benim” sözü ile neyi vurgulamak ister?

 üresel göç olgusu içerisinde göç alan
K
ülkeler arasında yer almayan hangisidir?
A) ABD

B) Avustralya

A) Federalizm

D) Türkiye

C) Merkantilizm

B) Diktatörlük

E) Fransa

D) Mutlakiyetçilik

LA

C) Kanada

RI

9.

E) Totaliter yönetim

YIN

10. A
 rap Baharı sürecinde yaşanan değişim
mücadelesinin dinamik bir iletişim zinciri ile kısa sürede şekillenmesini küreselleşmenin hangi olgusu ile açıklayabiliriz?
A) Derinleşme

B) Yaygınlaşma

YA

C) Hızlanma

D) Yoğunlaşma

14. T
 emel hedefi Almanya’nın Avrupa’daki hakimiyetini korumak ve ulus birliğini
sağlayarak Avrupa’da başat rol oynamasını sağlayacak olan sistem hangisidir?

E) Genişleme

A) Metternich Sistemi

B) Avrupa Ahengi Sistemi

C) Güçler Dengesi Sistemi

11. M
 odern devletin başlangıcı sayılan olay
hangisidir?
B) Lozan Antlaşması

D) Üçlü İttifak

T

A) Fransız Devrimi

E) Bismarck’ın İttifak Sistemi

MU
RA

C) Westphalia Barış Antlaşması
D) Manga Carta Libertatumu
E) Sanayi Devrimi

12. D
 evletlerin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları ve sorumlulukları bakımından eşit olmaları, modern devletin hangi
temel unsuru ile açıklanır?

15. A
 vrupa Ahengi Sistemi’nin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa’daki devletler arasındaki ticareti
teşvik etmek

A) İç egemenlik

B) Avrupa’daki devletler arasındaki iktisadi
ilişkileri düzenlemek

B) Dış egemenlik
C) Merkezileşme

C) Avrupa’daki devletler arasındaki kredi
ilişkilerini düzenlemek

D) Devletlerin eşitliği

D) Avrupa’daki devletler arasındaki toprak
bütünlüğünü sona erdirmek

E) Toprak bütünlüğü

E) Avrupa’daki devletler arasındaki çatışmaları önlemek ve güç dengesini korumak
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16. O
 smanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda toprakları dahilinde hangi cephelerde savaşmamıştır?

19. A
 şağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş amaçlarından birisi değildir?
A) Uluslararası düzeyde önlemlerle güvenliği sağlamak

RI

A) Kafkas cephesi
B) Kanal cephesi

B) Uluslararası düzeyde önlemlerle barışı
sağlamak

C) Romanya cephesi

D) Hicaz-Yemen cephesi

LA

C) İnsan haklarını korumak

E) Filistin-Suriye cephesi

D) Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak

YA

YIN

E) Devletlerin iç işlerine karışmak

17. I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı imparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında
hangi antlaşma yapılmıştır?
A) Versailles

B) St.Germain-en-Lage

20. A
 şağıdakilerden hangisi soğuk savaş dönemi için söylenemez?
A) İki kutuplu uluslararası sistemin varlığı

B) Doğu ve Batı Bloğu olarak ideolojik kutuplaşma

C) Nevilly

C) Nükleer silahlanma yarışı

D) Trianon

D) Üçüncü dünya ülkelerinin bağımsızlık
mücadelesi

E) Sevr

MU
RA

T

E) Tek-kutuplu uluslararası sistem

18. II. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı’ndan
hangi özellik ile ayrılır?
A) Yarattığı yıkım

B) Ülkelerin kullandığı silahlar

C) Sivil ve asker ölümleri ve nükleer silah
kullanımı
D) Ülkelerin askeri personel sayısı

1.
2.
3.
4.
5.

E) Ülkelerin savaş için ayırdıkları kaynaklar
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C
C
D
C
D

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
B
A
C
D
C

11.
12.
13.
14.
15.

C
D
D
E
E

16.
17.
18.
19.
20.

C
E
C
E
E
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ARA DENEME SINAVI - 2

 ealizm ve idealizmi eleştiren tüm ilişkiR
leri ve aktörleri ekonomiye indirgemekle
indirgemeci bir açıklama tarzı geliştiren
yaklaşım hangisidir?
A) Realizm

 imlik siyaseti olgusunun dünya ölçeğinK
de yaygınlaşmasını sağlayan olay hangisidir?

B) İdealizm

A) Bosna-Hersek Savaşı

E) Dünya sistemi yaklaşımı

LA

C) İnşa edici yaklaşım
D) Eleştirel yaklaşım

B) Sovyetler Birliğinin dağılması
C) I. Dünya Savaşı

D) II. Dünya Savaşı

6.

E) Vietnam Savaşı

YIN

1.

RI

5.

 şağıdakilerden hangi küresel terörün
A
özelliklerinden değildir?
A) Sivil ve masum insanları seçerek ve korku ve endişe yaratmak
B) Ölümcüllük derecesi yüksektir.

 luslararası ilişkilere “demokrasi” konusuU
nu önemli çalışma alanı olarak girmesini
sağlayan kimdir?

C) İletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanmak

YA

2.

A) E. Durkheim
B) I. Kant

D) Kültürel kimlik olgusunun kökeni ve çatışmacı olarak kullanmak
E) Silah kullanmamak

C) A. Comte
D) K. Marx

E) M. Weber

 erçekçilik yaklaşımına göre uluslararası
G
ilişkilerin temelini oluşturan gereksinim
hangisidir?

MU
RA

3.

T

7.

A) Bosna-Hersek çatışmaları
B) Arap Baharı

A) Demokrasi

C) ABD’nin Irak’tan çekilmesi

B) Ekonomi

D) ABD’nin Afganistan’dan ilişkisine çözüm
arayışları

C) Güvenlik

E) İsrail-Filistin sorununa çözüm arayışları

D) İnsan hakları
E) Sağlık

4.

 on günlerde medeniyetler ittifakı tezini
S
destekleyen medeniyetler çatışması tezini yanlışlayan olaydır?

8.

 luslararası ilişkilerde var olan sisteU
mi, düzeni koruyan ve sürekliliğini sağlayan tarzda benzer olan sistem gruplaması hangisidir?

 indistan’da McDonalds’ın yerel beslenH
me alışkanlığını dikkate alarak vejetaryen
menü hazırlaması küreselleşmenin hangi
sonucu ile açıklanır?

A) Realizm - İdealizm

A) Küresel göç

C) İdealizm - Eleştirel yaklaşım

C) Küresel adalet

B) Kültürün küreselleşmesi

B) Realizm - Dünya sistemi yaklaşımı

D) Küresel ısınma

D) Realizm - Eleştirel yaklaşım

E) Küresel ekonomi

E) İdealizm - İnşa edici yaklaşım
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 irden çok risk alanı oluşturan iklim değiB
şikliği, sera gazı salınımı, ozon tabakasının delinmesi gibi sorunların küreselleşmenin hangi sonucu olarak değerlendirilir?

13. 1
 8. yüzyılda Avrupa’da “Büyük Güçler” olarak anılan ülkelerden birisi değildir?
B) Almanya
C) Fransa

A) Küresel göç

D) Rusya

B) Küresel ısınma

E) İtalya

C) Küresel ekonomi
D) Küresel adalet

YIN

E) Kültürel küreselleşme

10. 1
 997’de Kyoto Protokolü’nün ulus devletler tarafından imzalanması ile hangi küresel sorunun önüne geçilmek istenir?
A) Küresel ekonomi
B) Küresel adalet

14.

D) Kültürel küreselleşme
E) Küresel sermaye

I. Serbest ticaret ile zenginlik sağlanabilir
olması

YA

C) Küresel ısınma

RI

A) İngiltere

LA

9.

II. Amerikan Devrimi

III. Fransız Devrimi

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası
devlet sistemini ve ilişkileri derinden etkilemiştir?

11. A
 şağıdakilerden hangisi Westphalia devlet sistemi özelliklerinden birisi değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

A) Siyasal sistem mülk ve otonomiye dayalıdır.

T

C) I, II ve III

B) Devlet yalnız kendi iç çıkarlarını düşünmelidir.

D) II ve III
E) I ve II

MU
RA

C) Devlet kendi gücünü kendinden alır.

D) Devlet kendi çıkarlarını korurken uluslararası hukuka ve diplomatik kurallara
karşılıklı olarak uymak durumundadır.
E) Siyasal sistem dini dogmalara dayanır.

15. A
 vrupa’da var olan rejimin ve istikrarın
korunması için monarşinin ve düzenin
zorla değiştirilmesine yönelik herhangi
bir tehdidin önlenmesini sağlayan sisteme ne denir?

12. M
 illetlerin zenginliğinin ticaretten elde
edilecek artı değerlerin maksimize edilmesinde oluşacak değerli madenlerin birikimine dayandıran ve ekonomide ulusal
korumacılığı benimseyen iktisadi politikaya ne denir?

A) Mutlakiyetçilik

A) Kapitalizm

B) Merkantilizm

B) Liberalizm

C) Monarşik düzen

C) Merkantilizm

D) Totaliter sistem

D) Keynescilik

E) Metternich sistemi

E) Sosyalizm
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16. O
 smanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışındaki hangi cephede
savaşmıştır?

19. S
 oğuk savaş dönemlerinden 1947-1951
döneminin olaylarından değildir?
B) Marshall Planı

B) Hicaz-yemen cephesi

RI

A) Kominform’un kurulması

A) Çanakkale cephesi

C) Truman Doktri’nin ilanı

C) Irak cephesi

D) NATO’nun kurulması

D) Kafkas cephesi

LA

E) Küba Füze Krizi

YA

YIN

E) Makedonya cephesi

17. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile
İtilaf Devletleri arasında hangi antlaşma
yapılmıştır?

20. A
 şağıdakilerden hangisi faşizmin belirleyici özelliklerinden değildir?
A) Adil seçimler

A) Versailles Antlaşması

B) Lider hegemonyası

B) Trianon Antlaşması

C) Kapsayıcı ideoloji

C) Sevr Antlaşması

D) Militarizm

D) St Germain Antlaşması

T

E) Antikomünizm

MU
RA

E) Nevillyant

18. II. Dünya Savaşı sonrası iki süper güç
olan devletler hangileridir?
A) ABD-SSCB

B) ABD-İngiltere

1.
2.
3.
4.
5.

C) Almanya-SSCB

D) İngiltere-Fransa

E) Almanya-İngiltere
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B
B
C
A
E

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
E
B
B
B
C

11.
12.
13.
14.
15.

E
C
E
C
E

16.
17.
18.
19.
20.

E
A
A
E
A

5

ÜNİTE
ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; merkantilizm, Klasik Altın Standardı Dönemi, 1929 Ekonomik Buhranı, Bretton Woods Sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, GATT, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), OPEC ve Petrol Krizi konuları öğrenilmesi gerekli önemli konulardır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

1970’lerde uluslararası siyasal ekonomide görülen önemli sorunlar:
➣➣ Petrol ambargoları
➣➣ Bretton Woods Sisteminin çöküşü
➣➣ Uluslararası ekonomik örgütlerin rolleri
➣➣ Kalkınma sorunları

1990’ların ortalarından bugüne uluslararası siyasal ekonomide görülen gelişmeler:
➣➣ Washington Uzlaşısı’nın öngördüğü neo-liberal iktisadi politikalar
➣➣ Küreselleşmenin etkisiyle özellikle uluslararası iktisadi bağımlılık ve bütünleşme meseleleri
➣➣ Doğu Asya krizi
➣➣ Dünya ve AB Finans Krizi

1970’lere kadar siyasal ekonomi ve uluslararası ilişkiler konusunda çalışmaları ile önemli
olan iktisatçılar:
➣➣ Adam Smith
➣➣ David Ricardo
➣➣ Karl Marx
➣➣ Frederich Engels

ULUSLARARASI TEMEL BAKIŞ AÇILARI

Uluslararası siyasal ekonomide, piyasanın ekonomik büyümeye ve zenginliğin toplum dağılımına
etkisi; piyasa-devlet-toplum ilişkisi; piyasanın iç ve uluslararası toplumun organizasyonuna etkisi gibi
konulardaki farklılıklara göre şekillenen liberalizm, marksizm, merkantilizm olarak üç temel bakış açısından bahsedilir. Bu bakış açıları, uluslararası ilişkilerde sırasıyla liberalizm, yapısalcılık ve realizmin
öncülü olarak anılan ekonomik milliyetçilik olarak adlandırılır.
MERKANTİLİST BAKIŞ AÇISI
➣➣ Ekonomik milliyetçilik” ya da “korumacılık” olarak da adlandırılan sistemin adı MERKANTİLİZM’dir.
➣➣ 1500-1800 yılları arasında Batı Avrupa’da ticaret faaliyeti yürüten devletlerin, gümrük vergileri
uygulamasıyla ithalatı azaltıp ihracatı artırarak, değerli madenlerin (altın, gümüş gibi) rezervlerini
artırarak zenginlik sağlamasına ve askerî gücü desteklemesine ve buna başlı olarak millî ekonomisini güçlendirmesine dayalı olarak gelişen sistemdir.
➣➣ Uluslararası ekonomiye sıfır toplamlı bir bakış açısına sahip olan ve en temel özelliği devletin
çıkarlarını piyasaya öncelemesi olan yaklaşımdır.
➣➣ Zenginliğin bir ülkenin gücü açısından vazgeçilmez olduğunu gücün de zenginliğin elde edilmesinde ve korunmasında önemli bir işleve sahip olduğunu iddia eden iktisadi görüş MERKANTİLİZM’dir.
➣➣ Bir ülkenin gücü ve zenginliği, onun imalat zenginliğine bağlıdır.
➣➣ Sömürgeciliği de teşvik etmiştir.
➣➣ Merkantilizm sonucunda elde edilen zenginlik, ulus-devletin doğmasına katkı sağlayan faktörlerden en önemlisidir.
➣➣ Devlet için ulusun genel refahı arka plandadır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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LİBERAL BAKIŞ AÇISI
➣➣ Merkantilizme tepki olarak ortaya çıkan LİBERAL BAKIŞ AÇISIdır.

RI

➣➣ David Hume’un altın birikiminin zenginliği artıracağı yönündeki görüşü yıkması ve Adam Smith’in
1776’da yazdığı “Milletlerin Zenginliği” adlı kitabında ulusal zenginlik ve güç için gerekli olanın
ekonomik büyüme olduğunu, ekonomik büyümenin de üretim, ekonomik uzmanlaşma ve iş bölümü ile mümkün olduğu iddiasına dayanan görüştür.

➣➣ Liberalist Bakış açısı:

LA

• Serbest piyasa

• Asgari Devlet Müdahalesi
• Ekonomik büyüme

• Üretim, ekonomik uzmanlaşma ve iş bölümü gibi kavramlarla ilgilenir.

YIN

Liberalizmin görüşleri:

➣➣ Serbest piyasaya ve asgari devlet müdahalesine dayanır.

➣➣ Piyasanın temel işlevi, ekonomik verimliliği artırması, ekonomiye büyümeyi azami hâle getirmesi
ve insanların refahını artırmasıdır.
➣➣ Rekabete dayalı piyasa düzeninde, değişim şartlarını arz ve talep belirler.

YA

➣➣ Ekonomik problemlerin serbest piyasa çözümleriyle çözülmesini, sistemin refahını sağlayacağı
görüşü egemendir.
➣➣ Merkantilizmin sıfır toplamlı uluslararası ekonomi modeline karşı çıkar.

➣➣ Smith, devletlerin ticareti ve yatırım fırsatlarını açık hâle getirerek ülkelerin özel ekonomik avantajlarından yararlanmalarından ortak çıkar sağlayacağını iddia eder.
➣➣ Devletlerin gümrük tarifelerini düşürerek uluslararası ekonomik faaliyetlere getirilecek sınırlamaları azaltmalarını ve hem malların hem de hizmetlerin arz talep çerçevesinde serbest bir biçimde
hareket etmesini önerir.

MARKSİST BAKIŞ AÇISI
➣➣ Belirleyici özelliklerinden birisi, ekonomik yapının devletler arasındaki ve devlet içindeki siyaseti
belirlediği görüşü olan iktisadi yaklaşımdır.

T

➣➣ Marksist bakış açısının bağımlılık ve dünya sistemi kuramları gibi farklı biçimleri vardır.

MU
RA

➣➣ Az gelişmiş ülkelerdeki fakirliğin en önemli nedeninin sömürgecilik olduğunu savunan; iktisadi
emperyalizmi dayanak olarak alan ve az gelişmiş ülkelere yapılan yardımların amacının bu ülkeleri kendilerine bağımlı hale getirmek olduğunu iddia ederek eleştiren kuramın adı “Bağımlılık
Kuramı”dır.
➣➣ Az gelişmiş ülkelerde sömürgeci Batılı devletlerin açıkça siyasi olarak değil ama ekonomik yaptırımlarla yönetimlerine karıştıklarını ve birinci dünya ülkelerinin pazarlarına yarayacak biçimde
şekillendirdiklerini iddia eden bu görüş, yeni sömürgecilik olarak anılan dünya sistem teorisidir.
➣➣ Dünya sistem teorisinin en önemli kuramcısı, Immanuel Wallerstein’dır.

ALTIN STANDARDI DÖNEMİ (1870-1914):

19. yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla Britanya’da “Endüstri Devrimi’nin” yaşanmasına bağlı olarak imalat
veriminde ciddi bir atılım gerçekleşmiş ve gelişme de tarıma elverişli yeni toprakların ve yeni ham madde
kaynaklarının arayışını tetiklemiştir. Dolayısıyla dünya çapında iş bölümüne ihtiyaç duyulmaya başlandı.
Burada yaşanan yüksek şehirleşme oranına bağlı olarak tarım yapan kişi sayısının azalmasıyla tekstil,
makine araçları ve makine karşılığında ABD’den pamuk ve tahılın değişildiği karmaşık bir değişim süreci yaşanmaya başlandı. Bu değişim ise iletişim ve taşıma teknolojisindeki gelişmelerle ve sermayenin
dolaşımıyla mümkün oldu. Burada temel sorun, giderek daha fazla bağlantılı hâle gelen küresel ekonominin belirli bir düzenlemeye ihtiyacı olmasıydı.

Örneğin, meselelerden en önemlisi üretimin ve tüketimin nasıl değişileceğiydi ki bu da para sorununu ortaya koydu.
➣➣ Para biriminin altın cinsinden tanımlanmasına ALTIN STANDARDI denir.
➣➣ Dünyada altın standardı dönemi olarak adlandırılan dönem; 1870 yılından II. Dünya Savaşı’na
kadar olan dönemdir.
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YIN

LA

RI

➣➣ Altın Standardı Dönemi’nde belirleyici ülke rolünde olan ve sermaye piyasasının merkezi olan
ülke, BRİTANYA’dır.
➣➣ Bu dönemde, merkantilistlerin sıfır toplamlı uluslararası ilişkiler düşüncesinin yerini ticari ve ekonomik rekabetin ulusların çıkarlarında doğal bir uyum ve zenginlik yarattığını savunan klasik
liberal görüş almıştır.
➣➣ Altın Standardı Dönemi’nde dünyada kabul edilen iktisadi yaklaşım, klasik liberal görüşdür.
➣➣ Bu dönemin belirleyici özelliği, görülmemiş bir maddi refaha yol açan serbest piyasa ekonomisidir. Avrupa ülkelerinde üretim artmış, dış ticaret serbestleşmiş ve uluslararası sermaye hareketleri hızlanmıştır.
➣➣ 1914 yılına kadar Britanya belirleyici ülke rolünde sermaye piyasasının merkezi oldu ve Londra,
küresel mal, para ve sermaye piyasalarındaki kuralları tüm dünyaya dayattı. Önceliğin parasal
istikrar olduğu bu dönemde Büyük Britanya, iki ekonomi politikası yürüttü. Bunlar:
• Altın fiyatının desteklenmesi,
• Açık vermeyen ödemeler dengesinin sağlanması

BÜYÜK BUHRAN DÖNEMİ (1929-1933)

YA

Ekonomik buhrana zemin hazırlayan nedenler:
➣➣ Devletlerin ekonomiye artan müdahaleleri
➣➣ Serbest dış ticarette artan korumacı politikalar
➣➣ İşsizlik oranları
I. Dünya Savaşı, hem gelişmekte olan ülkelerde hem de sanayileşmiş ülkelerde ciddi ekonomik sorunlara neden olmuştu. Bunun en önemli nedeni, ham madde ve tarım ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş,
talep daralması ve dış ticaret açığıdır.
1929 Krizi’nin yol açtığı sonuçlar:
➣➣ Serbest piyasa ekonomisi sorgulandı.
➣➣ Devlet korumacılığı benimsendi.
➣➣ Dünya ekonomisi daraldı ve mali dünya çöktü.
➣➣ İşsizlik yükseldi.
➣➣ Sanayi üretiminde ve dış ticarette gerileme yaşandı.

MU
RA

T

1929 Büyük Buhra’nın Almanya’da zemin hazırlamış olduğu olaylar:
➣➣ Nazi iktidarının yükselişi,
➣➣ Büyük kitlesel işsizlik,
➣➣ II. Dünya Savaşı’na zemin hazırlamak,
➣➣ İhracatın düşmesi

BRETTON WOODS SİSTEMİ DÖNEMİ (1944-1973)

➣➣ Yeni uluslararası para sisteminin esaslarını içeren Bretton Woods Anlaşması 1944 yılında
ABD’de imzalanmıştır.
➣➣ Amacı devletlerin kendi çıkarlarını korumak için tarifelerle izoleci korumacı politikalarla ekonomide durgunluk yaratmalarını önlemek ve savaş sonrası uluslararası ekonomik faaliyetlerde canlanmayı teşvik etmek olan sistemdir.
➣➣ Bretton Woods sisteminde; doların altına ve diğer ülkelerin ulusal paralarının kurlarının ise doların değerine göre sabitlendiği ve buna ek olarak doların rezerv para niteliğinde olduğu SABİT
KUR SİSTEMİ benimsendi. Dolar, rezerv para niteliğindedir.
➣➣ 1944-1973 yılları arasında dünya ticaretinin sınırlamalardan uzak ve serbest işlemesi için IMF,
Dünya Bankası gibi birtakım kuruluşlara ve ayarlanabilir sabit kur sistemine dayanan para sistemi
Bretton Woods Sistemi’dir.
➣➣ Bretton Woods Sisteminin mimarları; J.M.Keynes ve H.D. White’dir.

➣➣ Ayarlanabilir sabit kur sistemi: Her ülke parasını sabit bir kur üzerinden diğer ülke paraları ile
bağlantılı hale getirir. Döviz fiyatları hükûmet yetkilileri tarafından belirlenir. Böylece döviz hareketleri devlet tarafından kontrol altında tutulur. Sabit kurun, Merkez Bankası’nın belirlediği alt ve
üst sınırlar içerisinde hareket etmesi sağlanır.
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➣➣ Bretton Woods Sistemi iki unsura dayanır. Bunlar, liberal uluslararası ticaret düzeni ve uluslararası para rejimidir.

➣➣ Bretton Woods sisteminin temelinde yer alan kuruluşlar:

RI

• IMF

• Dünya Bankası

• Uluslararası Ticaret Örgütü

• Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması (GATT)

LA

• Dünya Ticaret Örgütü

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)

➣➣ IMF 1945 tarihinde kuruldu, 1947 yılında mali operasyonlara başladı.

YIN

➣➣ IMF’nin temel kuruluş amacı, uluslararası parasal iş birliğinin teşvik edilmesi, uluslararası ekonomide likidite sağlanması ve uluslararası ticaretin geliştirilmesiydi.

➣➣ Temel fonksiyonu, üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarını azaltmada onlara yardımcı olmaktır.
➣➣ IMF’ye üye ülkeler arasında en fazla söz sahibi olan ülke, ABD’dir.
➣➣ IMF’nin merkezi, Washington’dadır.

YA

➣➣ İMF’ye üye ülkelerin fona katılma payına KOTA denir.

➣➣ Kota; IMF’ye üye ülkelerin fona katılma payı olan kota, üye ülkelerin IMF’yle mali ve yönetimsel
ilişkisini belirler. Yani üye ülkeler kotaya göre üyelik aidatı öderler, fona borçlanabilirler, SDR
(uluslararası rezerv miktarı) ve oy verme payları belirlenir. Kotalar, beş yılda bir gözden geçirilir.
➣➣ IMF’nin görevi, uluslararası para sisteminin sorunsuz işlemesini sağlamakla, yani üye ülkelerin
kur politikalarını diğer ülkelerin kurlarına zarar verecek biçimde oluşturmadıkları sürece sadece
kontrol etmekle sınırlı kalmıştır.
➣➣ IMF, 29 üye ülke ile çalışmalarına başlamıştır.

➣➣ 2012 yılı itibariyle IMF’deki üye ülke sayısı 188 olmuştur.

➣➣ IMF’NİN YÖNETİM YAPISI: Guvernörler Kurulu (Genel Kurul), Yönetim Kurulu ve Genel Direktörlük oluşturur.

MU
RA

T

➣➣ Guvernörler Kurulu, üye kabulü, kotaların belirlenmesi, fonun net gelirlerinin dağıtımı gibi konularda söz sahibi olarak IMF’nin en yetkili organıdır. Her üye ülke bir guvernör (yönetici) atar ve
genellikle bu yönetici ya Maliye Bakanı ya da Merkez Başkanı olur.

➣➣ IMF’nin günlük işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu, 24 direktörden oluşur.
Direktörlerden 5 tanesi, fona en çok katkıda bulunan ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve İngiltere’den atanır. Atanmış üyeler, sadece kendi ülkelerini temsil ederler. Geriye kalan 19 üye, ülke
temsilcileri tarafından iki yılda bir seçilir ve belirli bir grubu temsil ederler. Kendi ülkesini temsil
eden, seçilmiş sadece üç üye vardır ki bunlar, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan temsilcileridir.
➣➣ Genel Direktörlük, Yönetim Kurulu tarafından 5 yıllığına atanan IMF Başkanı’ndan oluşur. IMF’nin
günlük işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve IMF çalışanlarının başı olan IMF Başkanı, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder ancak oy hakkı yoktur. IMF Başkanı’nın 3 tane yardımcısı bulunur.

DÜNYA BANKASI grubu

Kuruluş amacı: Yıkıma uğramış Batı Avrupa ülkelerine ekonomilerini yeniden yapılandırmaları ve
kalkınmaları için yardım dağıtmaktı. 15 Kasım 1947’de Birleşmiş Milletler’in uzman kuruluşlarından biri
olan banka, daha sonra dünyada yoksulluğu azaltmak (bununla ilintili olarak borçları azaltmak ve iyi
yönetimi sağlamak) ve gelişmeyi desteklemek misyonuna dönüşen göreviyle gelişmekte olan ülkelere
yatırım, yardım ve borç vermekle yükümlü hâle geldi.
➣➣ Gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmayı desteklemek adına kredi sağlar.
➣➣ Gelişmekte olan bölgelerdeki yatırımları teşvik etme gayretini taşır.

➣➣ İnovasyonu, kuruluşlar arasındaki işbirliğini ve yerel paydaşların projelere katılımını teşvik eder.
➣➣ Kalkınma projelerine kolaylık sağlamak üzere hibe verir.
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Dünya Bankası Grubu’nda
➣➣ Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
➣➣ Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

RI

➣➣ Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
➣➣ uluslararası Finans Kurumu (IFC)

➣➣ Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) yer alır.

LA

➣➣ Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)

➣➣ Dünya Bankası, IBRD ve IDA tarafından iki tip kredi sağlanmaktadır. Bunlar, yatırım kredileri
ve kalkınma politikası giderleridir. Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelere sağlanan
IBRD fonları için gerekli geliri, dünya mali piyasalarındaki tahvil satışlarından ve kendi sermayesini borç vermesinden elde ediyor.

YIN

➣➣ Dünya Bankası’nın merkezi; Washington’dadır. Halen 187 üyesi bulunmaktadır. Türkiye 1947’de
Dünya Bankası’na katılma kararı almıştır.
➣➣ Dünya Bankası ile ilişkilerinde Türkiye’yi, HAZİNE MÜSTAŞARLIĞI temsil etmektedir

YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI:

YA

Dünya Bankası’nın politikaları, Guvernörler Kurulu tarafından yapılır. Guvernörler, Dünya Bankası
Grubu’nun ve Uluslararası Para Fonunun Guvernörler Kurullarının yıllık toplantılarında yılda bir kez bir
araya gelir. Yılda sadece bir kez bir araya gelmeleri nedeniyle guvernörler, Bankada çalışan 24 icra
direktörüne özel görevler verir. En büyük beş hissedarı oluşturan Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik
Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri birer icra direktörü, diğer ülkeler ise 19 icra direktörü tarafından
temsil edilir.
Banka’nın genel olarak yönetiminden sorumlu olan Dünya Bankası’nın başkanı, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Geleneksel olarak Amerikan vatandaşı olan bankanın başkanı, en büyük hissedarı
olan ABD tarafından atanır. Başkan, Guvernörler Kurulu tarafından beş yıllık bir süre için ve yeniden
seçilebilecek şekilde göreve getirilir.
Yönetim Kurulu, icra direktörlerinden oluşur. İcra Direktörleri; kredi ve teminatların onayı, yeni politikalar, idari bütçe, ülke yardım stratejileri, borçlanma ve mali kararları içeren banka işlerini denetlemek
üzere haftada en az iki kez toplanır.

GATT (gümrük tarifeleri ticaret genel anlaşması)

MU
RA

T

GATT 1947 yılında CENEVRE’de imzalanmıştır.
Temel amacı, Uluslararası Ticaret Örgütünü kurmak, birtakım anlaşmalarla ticarete yönelik bariyerlerin gümrük tarife indirimleriyle ortadan kaldırılarak uluslararası ticaretin geliştirilmesini sağlamaktır.
Temel ilkelerinden en önemlisi, üye ülkeler arasındaki dış ticarette ayrımcılığın önlenmesi için kabul
edilen “en çok kayırılan ülke” kuralıdır.
Bu ilkeye göre, üye ülkelerden biri diğer bir ülkeye herhangi bir gümrük vergisi indirimi ve formalite
kolaylığı sağlarsa bu ayrıcalık otomatik olarak diğer üye ülkeleri de kapsayacaktır. “Geçici” olma özelliğine rağmen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün kurulamaması nedeniyle GATT, 1948-1994 yılları arasında dünya ticaretinde genel kabul gören bir çerçeve oluşturmuştur. 1948 yılından bu yana uluslararası
kural ve disiplinlerin daha da iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla sekiz çok taraflı müzakere turu
gerçekleştirilmiştir.

DTÖ (Dünya ticaret örgütü)

➣➣ DTÖ; dünyada mal ve hizmet ticaretinin liberalleşmesi açısından önemli rol oynamaktadır.

➣➣ GATT, Uruguay Turu sonucunda Fas’ın Marakeş kentinde imzalanan Marakeş Anlaşması
(DTÖ’nün Kuruluş Anlaşması) sonucunda Nisan 1994’te Bakanlar tarafından imzalanan “Nihai
Karar” ile değişikliğe uğramış ve 1 Ocak 1995’te DTÖ kurulmuştur. DTÖ, GATT’ın fonksiyonlarını
üstlenmiştir; bu anlamda da GATT’ın devamı niteliğindedir.
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DTÖ’de Genel Konsey içinde yer alan konseyler:
➣➣ Komiteler
➣➣ Hizmet ticareti konseyi

RI

➣➣ Malların ticareti konseyi

➣➣ Ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet konseyi

LA

DTÖ’nün organizasyon yapısı;
➣➣ Bakanlar Konferansı
➣➣ Genel Direktör
➣➣ Sekretarya
➣➣ Genel Konsey
➣➣ 1. Williamson’un Latin Amerika ülkeleri
için önerdiği Washington Lizlaşısı (Konsensusu) on maddelik istikra paketidir.
Bu paket mali disiplin, liberalleşme, deregülasyon ve özelleştirme gibi ilkeleri
içermektedir.

YA

YIN

Bretton Woods Örgütlerine İlişkin Eleştiriler:
➣➣ Örgütler’in ABD (Washington) merkezli olmaları,
➣➣ 1990’lı yıllardan itibaren uyguladıkları iktisadi politikalarla gelişmekte olan ülkelere piyasa ekonomisinin öncelenmesi
➣➣ Devlete ekonomide sınırlı rol verilen neoliberal fikirleri taşımaları,
➣➣ Bu kurumların neoliberal siyasalarının yol açtığı siyasal ve ekonomik eşitsizlikler,
➣➣ Zengin fakir ayrımındaki uçurum ve yoksulluk
➣➣ Bu kuruluşların temsil ve buna bağlı olarak meşruiyetleri

KÜRESEL EKONOMİK KRİZLER VE ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZEN

Mortgage Krizi: 2007’nin ortalarında A.B.D’de gayrimenkul satışları için kullanılan kredilerin ödenememesi sonucunda gayrimenkul piyasalarının çökmesi ve Ağustos 2008 yılında Bear Stearns’ın ve
Eylül 2008’de Lehman Brothers adlı finans kuruluşunun batmasıyla finans sektöründe (özellikle bankacılık sektöründe) patlak veren krizdir.
Yeni Bretton Woods Sistemi: Özellikle 2008 yılı ve sonrasında yaşanan ekonomik krizler, Bretton
Woods para sisteminin aslında krizlere karşı çok dayanıklı olmadığını gösterdi. Örneğin, 2000’li yıllarda
giderek artan hesap dengesizlikleri ve büyük orandaki uluslararası rezervlerin sürdürülebilir olmaması,
bu kırılganlıktan kaynaklı çeşitli ölçekteki sorunlardan bazılarıdır. Bunun sonucunda varolan uluslararası para sisteminin gözden geçirilmesi ve yeni bir Bretton Woods sistemi kurulması talep edildi.

T

2008 Dünya Finans Krizi

MU
RA

2008 Dünya Finans Krizi, Temmuz 2007’de A.B.D’de başlayarak domino etkisiyle Çin’den Güney
Kore ve Japonya’ya, Rusya’dan Venezuela’ya, İzlanda’dan Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine kadar dünyada pek çok ülke ekonomisinde farklı düzeylerde finans krizine neden oldu.
2008 ve 2009 yıllarında A.B.D ve krizin etkili olduğu ülkelerde büyüme oranı sıfır/negatif düzeyine
gerilemiş, istihdam oranları ve ticaret hacmi oldukça daralmıştır. Bu durum A.B.D. ve Avrupa’nın hem
kaynaklar hem de ekonomik kredibilite açısından küresel liderliğini orta vadede zedelemiş ve A.B.D’nin
uyguladığı serbest pazar kapitalizm modelinin sorgulanmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda, A.B.D’de ve
Avrupa’da bazı finans sektörlerinin millileştirilmesi gündeme geldi.
Bununla ilintili olarak krizin bir diğer önemli sonucu, var olan uluslararası ekonomik ve mali sistemin
gözden geçirilmesi ve “Yeni Bir Bretton Woods” Sistemi oluşturulması talebidir.
Dünya Finans Krizi’nin ve küreselleşmenin yarattığı eşitsiz ve adil olmayan dağılımın derin etkilerini
protesto etmek için ABD’de Ekim 2011’de “Wall Street’i İşgal Et” hareketi başladı. Hareket’in temel çıkış
noktası, “Wall Street”te zenginlik ve refah içerisinde yaşayan ABD’nin yüzde bir nüfusuna karşılık yoksul
ve orta sınıfın artan ekonomik sıkıntısını ve gelir dengesizliğini ortaya koymaktı. Temel sloganları, “adalet” olan bu hareket, zamanla başka kentlere de yayıldı ve farklı kesimlerden destek buldu.

2009 Euro Bölgesi Krizi

2009 yılında yüksek kamu maaşları ve uzun vadeli emekli maaşı zorunluluklarının neden olduğu kamu borçlanması neticesinde Yunanistan’da başlayan borç krizi ile Euro’nun hem Avrupa için bir
parasal birliğinin geleceğine hem de Avrupa dışında uluslararası bir para rezerv birimi olarak ayakta
kalabileceğine dair inanç sarsıldı. 2010-2012 yılları arasında uluslararası ekonomik düzenin en temel
sorunlarından biri, Avrupa borç krizi haline geldi.
Kriz, AB ülkeleri açısından işsizlikte artış ve sağlık ve eğitim harcamalarında ve yaşam standartlarında düşüşe neden oldu. Ayrıca krizle başetmek için önerilen kurtarma paketlerindeki “kemer sıkma”
politikaları, başta kamu çalışanlarının ve işçi ücretlerinin sınırlandırılması olmak üzere, özellikle İspanya
ve Yunanistan’da ciddi tepkilere yol açtı.
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AÇIKLAMALI SORULAR

 şağıdakilerden hangisi 1970’lere kadar
A
siyasal ekonomi ve uluslararası ilişkiler
konusunda çalışmaları ile önemli olan iktisatçılar arasında yer almaz?
A) Adam Smith

B) David Ricardo

İskoç iktisatçı ve klasik liberalizmin öncüsü olarak bilinen ve “Milletlerin Zenginliği”
kitabında, mutlak üstünlük teorisini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Karl Marx

D) Frederich Engels

LA

1.

RI

3.

E) Milton Friedman

A) David Ricardo
B) Friedrich List

AÇIKLAMA

C) Adam Smith

YIN

1970’lere kadar siyasal ekonomi ve uluslararası
ilişkiler konusunda çalışmaları ile önemli olan iktisatçılar:
• Adam Smith
• David Ricardo
• Karl Marx
• Frederich Engels
YANIT: E

D) John Maynard Keynes
E) Friedrich Hayek
AÇIKLAMA

YA

Adam Smith, İskoç iktisatçı ve klasik liberalizmin
öncüsüdür. “Milletlerin Zenginliği” kitabında mutlak
üstünlük kuramını geliştirmiştir.
YANIT: C

Ekonomik milliyetçilik ya da korumacılık
olarak anılan ve devletlerin gücünü garanti altına almanın yolunun gümüş ve altın biriktirmek olduğu görüşlerine dayanan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MU
RA

T

2.

A) Liberal Bakış Açısı

 luslararası ekonomideki dengesizliğe
U
ek olarak aşağıdakilerden hangisi Büyük
Buhranı tetikleyen sebeplerden biri değildir?
A) Amerika’da maaşların yükselen verimliliğin gerisinde kalması
B) Çiftçilerin tarım ürünlerindeki düşüş

B) Merkantilist Bakış Açısı

C) Yaşam koşullarında artan pahalılığa bağlı olarak kişilerin gelirlerinin gerilemesi

C) Marksist Bakış Açısı

D) Neo-liberal Bakış Açısı

D) Ulusal gelirin kötü dağılımı

E) Yapısalcı Bakış Açısı

E) Altın Standardı Sistemi’nin bırakılması

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Ekonomik miliyetçilik ya da korumacılık olarak anılan merkantilizm, XIV. Louis’in danışmanı olan Jean Baptiste Colbert’in devletlerin gücünü garanti
altına almanın yolunun gümüş ve altın biriktirmek
olduğu görüşlerine dayanır.
YANIT: B

Uluslararası ekonomideki dengesizliğe ek olarak
Amerika’da maaşların yükselen verimliliğin gerisinde kalması, çiftçilerin tarım ürünlerindeki düşüşe rağmen yaşam koşullarında artan pahalılığa bağlı olarak gelirlerinin gerilemesi, ulusal gelirin kötü dağılımına yol açarak Büyük Buhran’ı tetikledi.
YANIT: E
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 şağıdaki ifadelerden hangisi liberal göA
rüşle ilgili doğru bir ifade değildir?

6.

A) Serbest piyasaya ve asgari devlet müdahalesine dayanır.

 şağıdakilerden hangisi 1929 Krizi’nin
A
yol açtığı sonuçlardan biri değildir?
A) Serbest piyasa ekonomisi sorgulandı.

RI

B) Devlet korumacılığı benimsendi.

B) Piyasanın temel işlevi, ekonomik verimliliği artırması, ekonomik büyümeyi azami
hâle getirmesi ve insanların refahını artırmasıdır.

C) Dünya ekonomisi daraldı ve mali dünya
çöküşü
D) İşsizlik azaldı.

LA

5.

E) Sanayi üretiminde ve dış ticarette gerileme yaşandı.

C) Rekabete dayalı piyasa düzeninde değişim şartlarını arz ve talep belirler.
D) Ekonomik problemlerin serbest piyasa
çözümleriyle çözülmesini, sistemin refahını sağlayacağı görüşü egemendir.

AÇIKLAMA

YIN

1929 Krizi’nin yol açtığı sonuçlar:
• Serbest piyasa ekonomisi sorgulandı.
• Devlet korumacılığı benimsendi.
• Dünya ekonomisi daraldı ve mali dünya çöküşü
• İşsizlik yükseldi.
• Sanayi üretiminde ve dış ticarette gerileme yaşandı.
YANIT: D

E) Merkantilizmin sıfır toplamlı uluslararası
ekonomi modelini destekler.
AÇIKLAMA

YA

Liberalizmin görüşleri:
• Serbest piyasaya ve asgari devlet müdahalesine dayanır.
• Piyasanın temel işlevi, ekonomik verimliliği artırması, ekonomik büyümeyi azami hâle getirmesi ve insanların refahını artırmasıdır.
• Rekabete dayalı piyasa düzeninde, değişim
şartlarını arz ve talep belirler
• Ekonomik problemlerin serbest piyasa çözümleriyle çözülmesini, sistemin refahını sağlayacağı görüşü egemendir.
• Merkantilizmin sıfır toplamlı uluslararası ekonomisine karşı çıkar.
• Smith, devletlerin ticareti ve yatırım fırsatlarını açık hâle getirerek ülkelerin özel ekonomik
avantajlarından yararlanmalarından ortak çıkar
sağlayacağını iddia eder.
• Devletlerin gümrük tarifelerini düşürerek uluslararası ekonomik faaliyetlere getirilecek sınırlamaları azaltmalarını ve hem malların hem de
hizmetlerin arz talep çerçevesinde serbest bir
biçimde hareket etmesini önerir.
YANIT: E

MU
RA

T

7.

 macı, devletlerin kendi çıkarlarını koruA
mak için tarifelerle izoleci korumacı politikalarla ekonomide durgunluk yaratmalarını önlemek ve savaş sonrası uluslararası
ekonomik faaliyetlerde canlanmayı teşvik
etmek olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bretton Woods Sistemi
B) IMF

C) Dünya Bankası

D) Altın Standart Sistem

E) Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
AÇIKLAMA

Amacı, devletlerin kendi çıkarlarını korumak için
tarifelerle izoleci korumacı politikalarla ekonomide
durgunluk yaratmalarını önlemek ve savaş sonrası uluslararası ekonomik faaliyetlerde canlanmayı teşvik etmek olan sistem Bretton Woods Sistemi’dir.
YANIT: A
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10. T
 emel amacı, Uluslararası Ticaret Örgütü’nü kurmak, birtakım anlaşmalarla ticarete yönelik bariyerlerin gümrük tarife
indirimleriyle ortadan kaldırılarak uluslararası ticaretin geliştirilmesini sağlamak
olan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1944-1973 yılları arasında etkili olmuştur.
B) Liberal bir ticaret düzeni benimser.

C) Devletlerin korumacı politikalarla uluslararası ekonomide durgunluk yaratmalarını önlemeyi amaçlamıştır.

A) Dünya Bankası

C) Birleşmiş Milletler

E) IMF

D) Esnek kur uygulamaları ile kalkınmayı
hızlandırmayı hedefler.

AÇIKLAMA

E) IMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi uluslararası ekonomik örgütleri içerir.

YIN

11. A
 şağıdakilerden hangisi Dünya Bankası
ile ilgili yanlıştır?
A) Gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmayı
desteklemek adına kredi sağlar.

B) Gelişmekte olan bölgelerdeki yatırımları
teşvik etme gayretini taşır.

 uruluş amacı, yıkıma uğramış Batı AvK
rupa ülkelerine ekonomilerini yeniden yapılandırmaları ve kalkınmaları için yardım dağıtmak olan ve daha sonra dünyada yoksulluğu azaltmak (bununla ilintili olarak borçları azaltmak ve iyi yönetişimi sağlamak) ve gelişmeyi desteklemek
misyonuna dönüşen göreviyle gelişmekte
olan ülkelere yatırım, yardım ve borç vermekle yükümlü hâle gelen kuruluşun adı
nedir?

C) İnovasyonu, kuruluşlar arasındaki iş birliğini ve yerel paydaşların projelere katılımını teşvik eder.
D) Kalkınma projelerine kolaylık sağlamak
üzere hibe verir.

MU
RA

T

9.

1944-1973 yılları arasında etkili olmuştur.
Liberal bir ticaret düzeni benimser.
Devletlerin korumacı politikalarla uluslararası
ekonomide durgunluk yaratmalarını önlemeyi
amaçlamıştır.
IMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi uluslararası
ekonomik örgütleri içerir.
YANIT: D

YA

•

B) OECD

D) GATT

Temel amacı, Uluslararası Ticaret Örgütü’nü kurmak, birtakım anlaşmalarla ticarete yönelik bariyerlerin gümrük tarife indirimleriyle ortadan kaldırılarak uluslararası ticaretin geliştirilmesini sağlamak olan kuruluş GATT’dır.
YANIT: D

AÇIKLAMA
•
•
•

RI

 şağıdakilerden hangisi Bretton Woods
A
Sistemi için doğru bir ifade değildir?

LA

8.

E) Amacı, uluslararası parasal iş birliğinin
teşvik edilmesidir.

AÇIKLAMA

Dünya Bankası ile ilgili olarak;
• Gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmayı desteklemek adına kredi sağlar.
• Gelişmekte olan bölgelerdeki yatırımları teşvik
etme gayretini taşır.
• İnovasyonu, kuruluşlar arasındaki iş birliğini
ve yerel paydaşların projelere katılımını teşvik
eder.
• Kalkınma projelerine kolaylık sağlamak üzere
hibe verir.
• Amacı, yıkıma uğramış Batı Avrupa ülkelerine
ekonomilerini yeniden yapılandırmaları ve kalkınmaları için yardım dağıtmak olan ve daha
sonra dünyada yoksulluğu azaltmak (bununla
ilintili olarak borçları azaltmak ve iyi yönetişimi
sağlamak) ve gelişmeyi desteklemek misyonuna dönüşen göreviyle gelişmekte olan ülkelere
yatırım, yardım ve borç vermekle yükümlüdür.
YANIT: E

A) Dünya Bankası

B) Dünya Ticaret Örgütü
C) Birleşmiş Milletler
D) GATT
E) IMF

AÇIKLAMA

Kuruluş amacı, yıkıma uğramış Batı Avrupa ülkelerine ekonomilerini yeniden yapılandırmaları
ve kalkınmaları için yardım dağıtmaktı. 15 Kasım
1947’de Birleşmiş Milletler’in uzman kuruluşlarından biri olan banka, daha sonra dünyada yoksulluğu azaltmak (bununla ilintili olarak borçları azaltmak ve iyi yönetişimi sağlamak) ve gelişmeyi desteklemek misyonuna dönüşen göreviyle gelişmekte olan ülkelere yatırım, yardım ve borç vermekle
yükümlü hâle geldi.
YANIT: A
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12. Serbest piyasaya ve asgari devlet müdahalesine dayanan liberal görüşe göre piyasanın, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kendiliğinden ortaya çıkması ve
pazardaki değiş-tokuş işlemlerinin herhangi bir müdahale olmadan düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

ÇIKMIŞ SORU

2014-DÖNEM SONU

RI

14. Aşağıdakilerden hangisi merkantilizme
tepki olarak ortaya çıkan liberal iktisadi
bakış açısının savunucusudur?
A) İmmanuel Wallerstein

LA

B) Adam Smith

A) Görünmez el

C) Frederich Engels

B) Mutlak üstünlük

D) Karl Marx

C) Karşılaştırmalı üstünlük

E) Lenin

D) Bağımlılık kuramı

E) Milletlerin zenginliği

YIN

AÇIKLAMA

Adam Smith tarafından 1776’da yayımlanan ulusların (milletlerin) zenginliği adlı eser liberal iktisadın başlangıcı kabul edilir.
YANIT: B

AÇIKLAMA

YA

Serbest piyasaya ve asgari devlet müdahalesine
dayanan liberal görüşe göre piyasa, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kendiliğinden ortaya çıkar ve pazardaki değiş-tokuş işlemleri “görünmeyen el” ile düzenlenir.
YANIT: A

ÇIKMIŞ SORU
13. Temmuz 2007’de ABD’de başlayan ve domino etkisi yaratarak bütün dünya ekonomilerinde durgunluk ve ticarette daralmaya neden olan mali kriz aşağıdakileden
hangisidir?

T

15. 1990 yılında Latin Amerika ülkeleri için
önerilen Washington Konsensüsü adlı istikrar paketinde aşağıdaki ilkelerden hangisi yer almaz?

MU
RA

A) Büyük Buhran

2015-DÖNEM SONU

B) Petrol Krizi

A) Özelleştirme

B) Kamulaştırma

C) Deregülasyon

C) Doğu Asya Krizi

D) İktisadi liberalleşme

D) Dünya Finans Krizi

E) Mali disiplin

E) Euro Bölgesi Krizi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Williamson tarafından hazırlanan Washington
Konsensüsü, Latin Amerika ülkeleri için liberalleşme, mali disiplin, özelleştirme ve deregülasyon konularını içeren on maddelik bir pakettir.
YANIT: B

2008 Dünya Finans Krizi, Temmuz 2007’de ABD
de başlayarak domino etkisiyle Çin’den Güney
Kore ve Japonya’ya Rusya’dan Venezuela’ya kadar dünyada pek çok ülke ekonomisinde farklı düzeylerde finans krizine neden oldu.
YANIT: D
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4.

Dünya Ekonomik Buhran Dönemi hangi
tarihler arasında yaşanmıştır?

 z gelişmiş ülkelerdeki fakirliğin en
A
önemli nedeninin sömürgecilik olduğunu
savunan; iktisadi emperyalizmi dayanak
olarak alan ve az gelişmiş ülkelere yapılan yardımların amacının bu ülkeleri kendilerine bağımlı hale getirmek olduğunu
iddia ederek eleştiren kuramın adı nedir?

A) 1929-1933

A) Bağımsızlık Kuramı

LA

B) 1934-1937

B) Dünya Sistem Teorisi

C) 1938-1943

C) Bağımlılık Teorisi

D) 1944-1947

D) Küresel Eşitsizlik Teori

E) 1948-1953

5.

1870’lerden I. Dünya Savaşı’na kadar
(1914) geçen sürede, uluslararası ödeme
sisteminde altının sabit döviz kuru olarak edildiği dönemin ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bretton Woods Dönemi

 ltın Standardı döneminde belirleyici ülke
A
rolünde olan ve sermaye piyasasının merkezi olan ülke hangisidir?

YA

2.

E) Kısıtlar Teorisi

YIN

1.

RI

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

A) Paris

B) Britanya

C) Bahama

B) İki Savaş Arası Dönem

D) Venedik

C) Büyük Buhran Dönemi

E) Roma

D) Altın Çağı

3.

MU
RA

T

E) Altın Standardı Dönemi

 elirleyici özelliklerinden birisi, ekonoB
mik yapının devletler arasındaki ve devlet
içindeki siyaseti belirlediği görüşü olan
iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

6.

I. Devletlerin ekonomiye artan müdahaleleri

II. Serbest dış ticarette artan korumacı politikalar

III. İşsizlik oranları

A) Merkantilizm

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomik buhrana zemin hazırlamıştır?

B) Liberal bakış açıcı

C) Marksist bakış açısı

A) Yalnız I

D) Monetarist

C) I ve II

E) Neo Keynesyen iktisat

E) II ve III
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B) Yalnız II

D) I, II ve III
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10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Bretton
Woods kurumlarını içerir?

 eni uluslararası para sisteminin esaslaY
rını içeren Bretton Woods anlaşması kaç
yılında imzalanmıştır?
A) 1940

D) 1954

B) 1944

E) 1958

A) AB, IMF, DTÖ

C) 1948

B) Dünya Bankası, NAFTA, IMF

RI

7.

C) IMF, DTÖ, Dünya Bankası
D) DTÖ, ASEAN, NAFTA

11. GATT kaç yılında nerede imzalanmıştır?

 şağıdakilerden hangisi Bretton Woods
A
Sistemi’nin dayandığı unsurdur?
A) Altın para sisteminin terk edilmesi
B) İhracatın arttırılması
C) İşsizliğin giderilmesi

D) Liberal uluslararası ticaret düzeni

A) 1947 - Washington

YA

8.

YIN

LA

E) IMF, G20, BM

B) 1948 - Londra

C) 1947 - Cenevre

D) 1945 - Washington
E) 1951 - Torquay

9.

MU
RA

T

E) Ulusal para politikası

12. “ Üye ülkelerden biri diğer bir ülkeye herhangi bir gümrük vergisi indirimi ve formalite kolaylığı sağlarsa bu ayrıcalık otomatik olarak
diğer üye ülkeleri de kapsayacaktır.” şeklinde geçerli olan “en çok kayırılan ülke kuralı”
hangi anlaşmada söz konusudur?

Temmuz 1944’te 44 ülkenin katılımıyla
gerçekleşen konferans sonucunda imzalanan, II. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası para sisteminin esaslarını içeren
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması

A) Dünya Bankası

B) Dünya Bankası Anlaşması

B) GATT

C) Uluslararası Para Örgütü Anlaşması

C) OECD

D) Bretton Woods Anlaşması

D) Birleşmiş Milletler

E) Uluslararası Kalkınma Anlaşması

E) IMF
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13. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Ekonomik
Buhranı’nın temel sonuçlarından biri değildir?

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

RI

A) Büyük şirket ve bankaların iflası
B) İthalat ve ihracatın gerilemesi

D) Küresel işsizlik sorununun ortaya çıkması

1.

A Dünya Ekonomik Buhran Dönemi 19291933 arasında etkili olmuştur.

2.

E

1870’lerden I. Dünya Savaşı’na kadar
(1914) geçen sürede, uluslararası ödeme sisteminde altının sabit döviz kuru
olarak kabul edildiği dönemin ismi Altın
Standardı Dönemi olarak anılır Bu dönemde merkantilist görüşün yerini klasik liberal görüş almıştır. Dolayısıyla bu
dönemin belirleyici özelliği, maddi refaha
yol açan serbest piyasa ekonomisidir.

YA

YIN

E) Dünyada sanayi üretiminin gerilemesi

LA

C) Küresel terör olaylarının artması

C Belirleyici özelliklerinden birisi, ekonomik
yapının devletler arasındaki ve devlet
içindeki siyaseti belirlediği görüşü olan
iktisadi yaklaşım; marksist bakış açısıdır.

4.

C Az gelişmiş ülkelerdeki fakirliğin en
önemli nedeninin sömürgecilik olduğunu savunan; iktisadi emperyalizmi dayanak olarak alan ve az gelişmiş ülkelere
yapılan yardımların amacının bu ülkeleri kendilerine bağımlı hale getirmek olduğunu iddia ederek eleştiren kuramın adı
bağımlılık kuramıdır.

MU
RA

T

3.

14. Aşağıdakilerden hangisi Bertton Woods
Sistemi’nin temel amacıdır?
A) Liberal ekonomi poitikalarını yerleştirmek
B) Uluslararası ekonomik adaleti sağlamak
C) Uluslararası güvenliği sağlamak

5.

B Altın Standardı Döneminde belirleyici ülke rolünde olan ve sermaye piyasasının
merkezi olan ülke, Britanya’dır.

6.

D Ekonomik buhrana zemin hazırlayan nedenler:

D) Uluslararası gelir dağılımını eşitlemek

E) Ulusların ekonomik korumacılığını teşvik
etmek
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•

Devletlerin ekonomiye artan müdahaleleri

•

Serbest dış ticarette artan korumacı politikalar

•

İşsizlik oranları

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

B Yeni uluslararası para sisteminin esaslarını içeren Bretton Woods Anlaşması
1944 yılında ABD’de imzalanmıştır.

11. C GATT 1947 yılında Cenevre’de imzalanmıştır.

8.

D Bretton Woods Sistemi’nin dayandığı
iki unsur vardır:

12. B “Üye ülkelerden biri diğer bir ülkeye herhangi bir gümrük vergisi indirimi ve formalite kolaylığı sağlarsa bu ayrıcalık otomatik olarak diğer üye ülkeleri de kapsayacaktır.” şeklinde geçerli olan “en çok
kayırılan ülke kuralı” GATT’da geçerlidir.

Uluslararası para rejimi

YIN

•

YA

Liberal uluslararası ticaret düzeni

13. C 1929 Ekonomik Buhranı’nın yarattığı sonuçlara bakarsak işsizliğin artması, üretimin gerilemesi, şirket ve bankaların iflası
gibi sonuçları görürüz. Ancak küresel terör olayları çok daha sonra ortaya çıkan
bir olgudur.

D Temmuz 1944’te ABD’nin Bretton Woods
kentinde 44 ülkenin katılımıyla gerçekleşen konferansta, II. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası para sisteminin esaslarını içeren Bretton Woods Anlaşması
imzalanmıştır.

MU
RA

T

9.

•

LA

RI

7.

14. A II. Dünya Savaşı sonrası imzalanan
Bretton Woods Anlaşması ile amaçlanan
temel nokta, ekonomik liberalizmin teşvik
edilmesiydi.

10. C Bretton Woods Sistemi’nin temelinde,
BM’nin kardeş kuruluşları olarak anılan
üç ekonomik örgüt yer alır:
•

Uluslararası Para Fonu (IMF)

•

Dünya Bankası

•

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ, WTO)
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6

ÜNİTE
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER-BARIŞ VE GÜVENLİK

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Birleşmiş Milletler Örgütü’nün amaçları, hedefleri, örgüt yapısı, Uluslararası Ceza Mahkemesi hedefleri,
konuları ve NATO’nun yapısı amaçları üzerinde durulmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

Uluslararası örgütler:
➣➣ Bir araya getirdiği aktörlerin niteliği
➣➣ Örgütün sınırları
➣➣ Örgütün yapısı ve hedefleri
➣➣ Aktörlerin gücü özellikleri ile birbirinden ayrışırlar.
İş birliği Örgütü: Ulusal egemenlik haklarına dokunmadan etkinliklerini sürdüren uluslararası örgütlere; “iş birliği örgütü” denir.
İş birliği örgütlerinin özellikleri şunlardır:
➣➣ Üye statüsü müzakere ve ikna süreciyle gerçekleşir.
➣➣ Karar için oy birliğinin sağlanması gerekir.
➣➣ Örgütün hedefleri tartışmaya açılabilir.
➣➣ Bu örgütler üyeleri tarafından biçimlendirilebilirler.
➣➣ Ortak ilke ve hedef etrafında birleşirler.
➣➣ Üye ve devletler birbirlerinin politikasını yakından takip edebilir ve tanırlar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ - BM

➣➣ Birleşmiş Milletler Örgütü 1945 yılında 51 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
➣➣ Birleşmiş Milletler Örgütü’nün merkezi; New York’tadır.
➣➣ Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak ve korumak hedefleri çerçevesinde kurulmuş uluslararası bir örgüttür.
➣➣ Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bugün; 193 üyesi vardır.
➣➣ BM’nin kuruluşundaki en önemli etmen; Milletler Cemiyeti örgütünün dünya barışını ve güvenliğini koruyamamış olmasıdır.
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş amaçları:
➣➣ Barış
➣➣ Güvenlik
➣➣ Adalet
➣➣ Ekonomik kalkınma
➣➣ Sosyal eşitliği sağlama

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün hedefleri:
➣➣ Barışı bozacak saldırı ve eylemlere karşı ve başka girişimlere karşı önleyici bir güç olmaktır.
➣➣ Uluslararası sorunlara barışçıl çözümlerin bulunma arayışında da adalet ve hukuk ilkelerine uygun bir çalışma yürütme ilkesi savunulmuştur. Uluslararası eşitlik ve kendi kaderini tayin hakkı
temelinde dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak girişimlerde bulunmaktır.
➣➣ Herkesin ırk, cins, dil, din farkı gözetmeksizin sahip olduğu, yani insan olmaktan kaynaklanan
haklara ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirmek ve korumak için çaba göstermektir. Ekonomik,
toplumsal, düşünsel ve insani etkinliklere yoğunlaşarak uluslararası sorunları çözmenin barışçıl
yollarını bulmayı denemektir.
➣➣ Üye devletlerin eş güdümlü çalışmasını sağlayacak merkez gibi çalışmaktır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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YIN

LA

BM’ye bağlı uzmanlık kuruluşları ve ilişkili uluslararası örgütler:
➣➣ BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
➣➣ Uluslararası Tarımsal Gelişme Fonu
➣➣ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
➣➣ Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
➣➣ Uluslararası Para Fonu (IMF)
➣➣ BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)
➣➣ BM Kalkınma Programı (UNDP)
➣➣ BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
➣➣ Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
➣➣ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)
➣➣ Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
➣➣ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)
➣➣ Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
➣➣ Dünya Bilgi İletişim Örgütü
➣➣ Uluslararası Posta Birliği (UPU)
➣➣ Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
➣➣ Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
➣➣ Dünya Entelektüel Haklar Örgütü (WIPO)
➣➣ Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

RI
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YA

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Yapısı:

Genel Kurul: Tam üye devletlerin bir araya geldiği ve burada her üye ülkenin eşit statüsünün olduğu
BM organıdır. Üyelerin en çok beş temsilcisi bulunabilirse de her üye devletin tek bir oy hakkı vardır. Yıllık olağan toplantılar eylül-aralık döneminde yapılır, olağanüstü koşullarda gerek görülürse toplantı uzatılabilir ya da olağanüstü toplantılar veya olağanüstü acil toplantılar yapılabilir. Genel kurul, oturumları
yönetmek için bir başkan ve on üç yardımcı seçer. Kararlar basit çoğunlukla veya 2/3 çoğunlukla alınır.

MU
RA

T

BM’nin Genel Kurul’daki komisyonları:
➣➣ Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komisyonu
➣➣ Ekonomik ve Parasal İşler Komisyonu
➣➣ Sosyal ve İnsancıl İşler Komisyonu
➣➣ Kültürel Konular Komisyonu
➣➣ Vesayet İşleri Komisyonu
➣➣ Yönetim ve Bütçe İşleri Komisyonu
➣➣ Hukuk İşleri Komisyonu
Genel kurulun kendine özgü bir ağırlığı vardır. Barış ve güvenlik konusunun tartışılması ve bu alanda önerilerde bulunmak, ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozabilecek sorunlara barışçıl çözüm önerilerinde bulunmak, silahsızlanma, silah denetimi konularında önerilerde bulunmak, yeni üyelerin katılımı,
üyeliklerin askıya alınması konusunda karar almak, bütçeyi onaylamak gibi yetkileri vardır. Üyelerinin
katkı paylarını millî gelirlere göre belirler. Genel Kurul, Güvenlik Konseyin’in daimi olmayan üyelerini de
Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerini de seçer. Uluslararası Adalet Divanı’nın üyelerini ise Güvenlik
Konseyi’yle birlikte seçer. Vasi atama veya vesayet kaldırma yetkisi vardır.
Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler şartında belirtilmiş olduğu gibi dünya barışını ve güvenliğini
korumakla görevlidir ve bu konuda her an toplantıya hazır bir mekanizması vardır. Güvenlik Konseyi
üyesi on beş üyeden ABD, Rusya (SSCB idi), Fransa, İngiltere, Çin’den oluşan beş üyenin daimi üye
statüsü olup veto yetkisi vardır. Yani beş sürekli üyeden birisi olumsuz oy kullanırsa karar alınamaz.
Daimi olmayan üyeler iki yıl için genel kurul tarafından seçilir ve coğrafi dağılıma önem verilir. Kararlar
3/5 oy çokluğuyla alınır. Kararların yaptırım gücü vardır.
Güvenlik Konseyi, barışın tehlikede olduğu düşünüldüğü zamanlarda, anlaşmazlıkların barışçıl
yollarla çözülmesi, savaş ve saldırıların önlenmesi için çaba göstermektir.
BM Genel Sekreterliği: BM’nin idari organı olup etkinliklerini düzenleme ve yönetme görevini üstlenen organdır.
BM’nin etkinliklerini düzenleme ve yönetme görevini üstlenir. BM’nin en “yüksek memuru”, genel
sekreter, güvenlik konseyinin tavsiyesiyle genel kurul tarafından beş yıllık bir süre için atanır. BM Genel
Sekreteri, BM’nin çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporu yılda bir kez genel kurula sunar. Genel sekreterin siyasi gücü özellikle, uluslararası barış ve güvenliğin tehlikede olduğuna inanıldığı durumlarda
güvenlik konseyini konuya yönlendirebilme işlevinden kaynaklanır. BM örgütünün dünya sahnesindeki
simgesel temsilcisidir.
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YA

YIN

LA

RI

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Ekonomik ve sosyal alanlardaki etkinliklerin eş güdümünü sağlayarak dünya barışını koruma hedefine bir katkıda bulunma görevi gören BM organıdır.
BM organlarından birisi olarak genel kurula bağlıdır ve düzenli olarak bilgi vermekle yükümlüdür.
Değişik alanlarda oluşturulan işlevsel komisyonlar ve ayrıca bölgesel komisyonlar kurup incelemeler
yapıp raporlar hazırlar. Ayrıca özel uzmanlık kuruluşları arasında eş güdümü sağlar. Kararların oy çokluğuyla alındığı Ekonomik ve Sosyal Konseyde her üye devletin bir oy hakkı vardır. Üyeler genel kurul
tarafından üç yıl için seçilir, 18’i her yıl yenilenir.
Vesayet Konseyi: BM’nin manda rejimini vesayet rejimine çevirmesiyle, bu rejimin geçerli olduğu
ülkelerin bağımsızlığını hazırlamak için kurulmuş olan organıdır.
1994’te artık vesayet altındaki tüm ülkelerin özerklik aldıkları ya da bağımsızlıklarına kavuşmuş oldukları için de vesayet konseyi hedeflerini gerçekleştirmiş sayılmaktadır. Artık iç tüzüğünü değiştirerek
güvenlik konseyinin beş daimi üyesinden oluşan bir Konseye dönüşmüştür ve ancak gerek görüldüğü
zaman toplanır.
Uluslararası Adalet Divanı: Uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak üye devletler arasındaki
uyuşmazlıkları gidermek BM’nin hukuk sorunlarını ve uzmanlık kuruluşlarının danışma etkinliklerinden
doğan sorunları çözüme kavuşturmak amacını taşıyan organıdır.
Merkezi, Hollanda’nın La Haye kentindedir. 1945’te oluşturulmuş ve 1946’da çalışmaya başlamış
olan Uluslararası Adalet Divanı’nın amaçları, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak, üye devletler
arasındaki uyuşmazlıkları gidermek, BM’nin içi hukuk sorunlarını ve uzmanlık kuruluşlarının danışma etkinliklerinden doğan sorunları çözüme ulaştırmak gibi görevleri vardır. Kararları kesindir ve bağlayıcıdır.

Birleşmiş Milletler Örgütü ve Kıbrıs Sorunu Örneği
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Kıbrıs sorunu BM’nin müdahalesini gerektirmiş olan uluslararası sorun örneklerindendir. BM’de Kıbrıs sorununa ilişkin ilk kabul edilmiş başvuru, “halkların kendi kaderlerini belirlemeleri” konusunda Yunanistan tarafından 1954 yılında yapılmıştır. Ancak BM, bu yönde bir karar alamayacağını bildirmiştir.
1957’de BM Kıbrıs’ın statüsü konusunu özellikle barış ve güvenliğin sağlanması açısından tartışmaya
almıştır. Kıbrıs, 1959’da Londra ve Zürih Antlaşmaları çerçevesinde 1960’ta bağımsızlığını ilan edebilmiştir. Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur ama İngiltere, Türkiye ve Yunanistan anayasal düzenin
garantörü statüsü edinmişlerdir. Bununla birlikte bağımsızlık topluluklar arası gerilimi durduramamıştır.
1963’te Rum tarafı gerilimi sona erdireceğine inandığı anayasa değişiklikleri önermiştir ama Türk tarafı
bu değişiklikleri adada iyice dışlanacağı gerekçesiyle kabul etmemiştir.
15 Temmuz’da Atina’daki askerî rejim tarafından desteklenen aşırı milliyetçi EOKA-B lideri Nikos
Sampson’un önderliğinde askerî bir darbeyle Kıbrıs’ta Makaryos hükûmeti devrilmiştir. Türkiye garantör ülke statüsüyle Temmuz ve Ağustos 1974’te Kıbrıs’a iki aşamalı askerî müdahale gerçekleştirerek
Kuzey Kıbrıs’ı denetimine almıştır.
Anayasal düzenin yeniden oluşturulması, iki toplum arasında eşitlik ilkesi çerçevesinde görüşmelerin başlaması, mültecilerin dönüşü ve BM Barış Gücü ile iş birliği çağrılarında bulunulmuştur. BM Genel
Kurulu’nda 365 sayılı ve 3212 sayılı karar değiştirilmeden kabul edilmiştir. Makaryos’un adaya, cumhurbaşkanlığı görevine dönmesiyle taraflar arasında BM’nin ara buluculuk çabaları görüşmelerin sürdürülmesini sağlamıştır ama bir sonuç alınamamıştır. 13 Şubat 1975’te Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti, tek
taraflı olarak kurulmuştur. BM Genel Sekreteri ara buluculuğunda Rum kesimi ve Türk kesimi liderlerinin
yaptıkları görüşmelerde zaman zaman anlaşmaya varılsa da tam bir sonuca ulaşılamamıştır, Kıbrıs
Türkleri görüşmelerden çekilmiştir. BM Genel Kurulu 1983’te KKTFD’ne (Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti) son verilmesi ve Türk askerlerinin çekilmesi çağrısı yapmıştır. İzleyen dönemde BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri konuyla ilişkili yetkili bir konum almıştır. Türk tarafı bu sürece bir tepki gibi
de görülen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ni ilan etmiştir (1983) ve Türkiye KKTC’yi resmen tanımıştır.

Birleşmiş Milletler Örgütü ve Filistin Sorunu Örneği

BM, Filistin sorununu İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1947’de genel kurulun gündemine almıştır.
ABD ve SSCB’nin itirazı olmaksızın İngiltere’nin manda rejimi sona erdirilmiş ve Filistin bölgesinde iki
ayrı devlet kurulması kabul edilmiştir. Bununla birlikte 1948’de kurulan İsrail Devleti, Arap devletleri
tarafından kabul edilmeyerek Arap ordularının saldırılarıyla bölge çatışma ortamına sürüklenmiştir. Böylece dünya barış ve güvenliği açısından bir soruna dönüşerek konu, BM Güvenlik Konseyi’nin alanına
geçmiştir. Çatışmalar ve karşılıklı saldırılar Filistin bölgelerinin İsrail denetimine girmesiyle sonuçlanmış
ve bölgeden diğer Arap ülkelerine sığınmacı akını başlamıştır. BM’nin İsrail’in işgal ettiği topraklardan
çıkması çağrısının yanı sıra Filistin bölgesini terk etmiş sığınmacıların sorunlarının çözümü konusunda
da bir başarıya ulaşamamıştı.
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Suriye ile İsrail sınırına da 1974’te BM Ateşkes Gözlem Grubu yerleştirilmiştir. BM aynı zamanda
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) gözlemci statüsü vermiştir, ilk FKÖ lideri Yaser Arafat’ın BM Genel
Kurulu’ndaki konuşması tanınma sürecinin simgesi olmuştur. 1970’li yıllarda barış görüşmeleri çabalarında etkin bir güç sayılan BM, 1988’de genel kurulunda FKÖ yerine “Filistin” unvanını kullanma kararı
almıştır. On yıl sonra, 1998’de ise Filistin’e gözlemci statüsüyle BM’nin çalışmalarına ve uluslararası
konferanslara katılma hakkı tanımıştır.
1987’de Filistinlilerce birinci intifadanın (ayaklanma) ilan edilmesiyle yaşanan gerilim sürecinin ardından FKÖ ve İsrail arasında kayda değer bir uzlaşma 1993 I.Oslo Barış Anlaşması (Geçici Yönetim
Düzenleme İlkelerinin Bildirgesi) ve 1995 II. Oslo Anlaşması çerçevesinde yakalanabilmiştir.
1996’da Arafat, seçimlerde geçici yönetimin başına geçtiyse de bölgedeki karşılıklı çatışma ortamına geri dönülmüştür.
FKÖ Batı Şeria’da, Hamas İsrail’in çekilmiş olduğu Gazze Şeridi’nde iktidarını kurmuştur (2007).
Hamas’ın İsrail’e saldırıları yoğunlaşırken İsrail’in de Gazze’ye saldırıları yoğunlaşmıştır. Karşılıklı saldırılar (bölge ülkelerinin sınırlarını aşanlar dâhil) sivillerin ölümüne neden olurken barıştan uzak bir ortam
yaratmıştır.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ (UCM)

YA

➣➣ Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002’de kurulmuştur.
➣➣ Savaş suçları, insanlık suçları, dünya barışına karşı işlenen suçları yargılamak için kurulan kurum; Uluslararası Ceza Mahkemesi’dir.
➣➣ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin merkezi; LA HAYE’ dedir.
➣➣ Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma statüsünü imzalamış ve onaylamış; 120 üyesi vardır.
➣➣ Savaş suçlarının yargılanabilmesi için geliştirilmiş en önemli uluslararası hukuk adımı; CENEVRE SÖZLEŞMESİdir.

MU
RA

T

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin öncelikli konuları:
➣➣ Savaş suçları
➣➣ İnsanlığa karşı suçlar
➣➣ Soykırım suçu
➣➣ Saldırı suçlarıdır.
UCM’nin kovuşturma açma ve cezalandırma yetkileri vardır. Ayrımcı, insan onurunu zedeleyici çok
vahim suçlar işlemiş kişileri tarafsızlık ilkesine özen göstererek yargılama yetkisiyle UCM son başvuru
mercii olarak düşünülmüştür.
UCM’de açılmış davalar: Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin
hükûmetleri bizzat UCM’ye başvurmuşlardır. Darfur Sudan ve Libya gibi UCM’ye taraf olmayan ülkelerdeki sorumlu kişilere karşı açılan davalar BM’nin başvurusuyla açılmıştır. Kenya ve Fildişi Sahili konusunda ise doğrudan UCM savcısı dava açmıştır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin işleyişini sağlayan organlar:
➣➣ Başkanlık
➣➣ Başkan yardımcıları
➣➣ Yargılama bölümü
➣➣ Temyiz dairesi
➣➣ Savcılık bürosu
➣➣ Mahkeme sekretaryası
➣➣ Savunma avukatları
➣➣ Taraf devletler meclisi
Roma Statüsü’nü onaylamış devletler mahkemenin yargı alanı kapsamında işlenmiş suç ya da suçların duyurusuyla konunun soruşturulması için savcıya başvurabilirler.
BM Güvenlik Konseyi, suç ya da suçlara ilişkin durumlarda savcıdan soruşturma talebinde bulunabilir.
UCM savcısına sınırlar getirilmiş olsa da takdir yetkisini kullanarak soruşturma başlatabilir ya da
dava açmak için yeterli delil olmadığına karar verebilir. Savcı, suçu işlediği iddiası bulunan kişinin tutuklanmasına karar verebilir. Soruşturma aşamasında devletlerle iş birliği mekanizması işler, önce iç hukuk
yollarının aşılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra savcının kararlarına da itiraz yolu açıktır. Mahkeme
kararları temyiz edilebilir. Mahkemenin verebileceği en yüksek ceza 30 yıl ya da müebbet hapis cezasıdır (Gönüllü bir üye ülke, uygulamayı üstlenir).
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NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden biçimlenme ve kalkınma çabalarında
özellikle askerî alana odaklanmış örgütlenme örneğidir.
➣➣ NATO; 1949 yılında kurulmuştur.
➣➣ Türkiye NATO’ya 1952 yılında dahil olmuştur.
➣➣ II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı sürdürebilmek ve her çeşit saldırıyı caydırma yoluyla engellemek ve güvenliği sağlamak için kurulan örgüttür.
NATO’nun özellikleri:
➣➣ Siyasi, ekonomik, askeri ve bilimsel alanlarda iş birliği içindedir.
➣➣ Üyeleri çoğulcu demokrasiyi uygulamalıdır.
➣➣ Doğu-Batı ayrıştırmasını net yapar.
➣➣ Sovyetlere karşı caydırıcı askeri blok oluşturur.
➣➣ Temel ilke ve güvenliklerin bölünmezliğidir.
➣➣ Üyelerin bireysel ve toplu savunma hakları vardır.
➣➣ Caydırıcılık ilkesine uygun strateji geliştirir.
NATO Antlaşması ABD, Kanada, Fransa, Hollanda, Belçika Lüksemburg, İngiltere, İtalya, Portekiz,
Norveç, Danimarka, İzlanda tarafından imzalanmıştır. NATO’ya Türkiye ve Yunanistan 1952’de (1951’de
imzalanan Protokol), 1955’te de Almanya katılmıştır. Fransa 1966’da NATO’nun askerî kanadından çekilmiş olup 2009’da geri dönmüştür. Yunanistan da 1974’de askerî kanattan çıkmıştır (Türkiye’nin Kıbrıs
çıkartmasına tepki olarak), 1980’de geri dönmüştür. 1982’de İspanya NATO üyesi olmuştur. Soğuk Savaş’ın sonu olarak kabul edilen 1989’da 16 üye devletten oluşan NATO, aşamalı bir biçimde eski Doğu
Bloku ülkelerine de kapılarını açmıştır. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999’da; Bulgaristan,
Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Litvanya, Letonya 2004’te NATO’ya katıldılar. Son genişleme,
2009’da Hırvatistan ve Arnavutluk’un katılımlarıyla NATO 28 üyeye ulaşmıştır.
NATO’NUN ORGANLARI:
➣ Kuzey Atlantik Konseyi		
➣ Savunma Planlama Komitesi
➣ Nükleer Planlama Grubu		
➣ Askeri Komite
➣ NATO Genel Sekreteri
Kuzey Atlantik Konseyi: Üye ülkelerin bir araya geldiği Konsey, üyelere tartışma, diyalog için bir
altyapı sunar ve eş güdüm sağlar. Genel olarak yılda iki kez dış işleri bakanları düzeyinde toplanır.
Hükûmet ve devlet başkanlarıyla yapılan toplantılarına NATO Zirvesi denir. Konsey’e süreklilik kazandıran, üye ülkeleri temsil eden büyükelçi düzeyindeki ‘daimi temsilciler’dir. Konsey toplantılarına genel
sekreter başkanlık eder. Her yıl sırasıyla bir üye ülkenin dış işleri bakanı konsey Başkanlığı görevini
üstlenir. Uluslararası iş birliği örgütü olan NATO’nun konseyinde kararlar oybirliğiyle alınır. Dolayısıyla
oydaşma (Konsensüs) sağlama çabası çok önemlidir. Üye devletlerin birer oy hakkı vardır.
Nükleer Planlama Grubu: Güvenlik ve savunma politikasının nükleer güçlere ilişkin konuların tartışıldığı bir forumdur. Savunma bakanları düzeyinde ve savunma planlama komitesiyle beraber yılda iki
kez toplanır. Gerekli olursa elçiler düzeyinde de toplanabilir.
NATO Genel Sekreteri: Uluslararası sekreterliğin başkanı, örgütün en yüksek memurudur ve dört
yıllığına seçilir. Ana organ ve komitelere başkanlık eder. Yani, Kuzey Atlantik Konseyine hem de savunma planlama komitesine başkanlık eder. Ayrıca, genel sekreterliğe bağlı uzmanlık daireleri, siyasi işler
dairesi, savunma planlaması ve politikası dairesi, savunma desteği işleri dairesi, bilimsel işler dairesi,
altyapı, lojistik ve konsey harekât dairesidir.
Askeri Komite: Üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından ya da daimi görevli askerî personel-temsilcilerden oluşur. Askerî düzlemdeki en yüksek sorumluluk bu organdadır. Askerî Komite de Konseye
karşı sorumludur. Savunma ve planlama komitesini ve NATO Genel Sekreterini bilgilendirmek, danışmanlık yapmak ve eş güdümü sağlama görevleri bulunur. Komite, NATO kuvvetlerinin bölgeler arası eş
güdümünü sağlar.
Savunma Planlama Komitesi: (SPK)’nde ortak savunma yapısına katılan ülkeler NATO’nun askerî
politikasını tartışırlar. Fransa’nın 1966’da askerî yapıdan çekilmesinden sonra kurulmuştur. Büyükelçiler
düzeyinde de toplanan komite yılda iki kez savunma bakanları düzeyinde toplanır. NATO’nun askeri
yapısının en yetkili organıdır.
NOT:
➣➣ Sırbistan’ın 1990’da Kosova’yı topraklarına katması ve etnik temizlik yapmaya başlaması gerekçesiyle 1999’da NATO tek taraflı karar alarak askeri müdahalede bulunmuştur. Afganistan’da
görev yapan BM’ye bağlı ISAF (Uluslarası Dengeleyici Destek Gücü) Ağustos 2003’ten itibaren
NATO bünyesinde kurumsallaşmıştır.
➣➣ NATO’nun hedefi: İş birliği yoluyla bir savunma ittifakı oluşturmaktır.
➣➣ NATO’nun soğuk savaş stratejisi, kitlesel karşılık stratejisidir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

 am üye devletlerin bir araya geldiği ve
T
burada her üye ülkenin eşit statüsünün
olduğu BM organı hangisidir?
B) Genel Kurul

Aşağıdakilerden uluslararası iş birliği örgütlerinin ayırt edici özelliklerinden değildir?

C) Vesayet Konseyi

D) Uluslararası Adalet Divanı

E) Ekonomik ve Sosyal Konsey

A) Bağımsız, egemen devletlerce, ortak hedefler çerçevesinde kurulurlar.

AÇIKLAMA

B) Ulusal egemenlik haklarına dokunmadan
etkinliklerini sürdürürler.

Genel Kurul: Tam üye devletlerin bir araya geldiği ve burada her üye ülkenin eşit statüsünün olduğu BM organıdır.
Üyelerin en çok beş temsilcisi bulunabilirse de her
üye devletin tek bir oy hakkı vardır. Yıllık olağan
toplantılar eylül-aralık döneminde yapılır, olağanüstü koşullarda gerek görülürse toplantı uzatılabilir ya da olağanüstü toplantılar veya olağanüstü acil toplantılar yapılabilir. Genel kurul, oturumları yönetmek için bir başkan ve on üç yardımcı
seçer. Kararlar basit çoğunlukla veya 2/3 çoğunlukla alınır.
YANIT: B

YIN

C) Ulusal egemenlik hakkının örgüte devredilmesini öngörürler.
D) Üye devletlerin birbirlerinin politikalarını
yakından tanıma, tartışma ve birlikte hareket etme arayışının platformudur.

YA

E) Bağlayıcı kararların alınabilmesi için oy
birliğinin sağlanması gerekir.
AÇIKLAMA

T

Ulusal egemenlik haklarına dokunmadan etkinliklerini sürdüren uluslararası örgütlere “İşbirliği Örgütü” denir. Yani üye ülkelerin ulusal egemenlik
hakkının örgüte devredilmesi söz konusu değildir.
YANIT: C

 oğuk Savaş döneminde “Batı Bloku”nun
S
savunmasına odaklanan, sonra da yerel
boyuttan çıkıp küresel boyutta dünya barışını ve güvenliğini kurma görevini üstlenen kuruluş hangisidir?

4.
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A) BM Genel Sekreterliği

1945’de Birleşmiş Milletler’in kuruluşuna katılabilmek için aşağıdaki devletlerden hangilerine savaş açmış olmak gerekmekteydi?
A) Avusturya ve Polonya

A) Birleşmiş Milletler Örgütü

B) Amerika ve Kanada

B) Uluslararası Ceza Mahkemesi

C) Almanya ve Japonya

C) Avrupa Birliği

D) Kuzey Kore ve İran

D) Avrupa Konseyi

E) Rusya ve Çin

E) NATO

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Bildirgesi’ni
kabul etmiş olan ve 1 Mart 1945’e dek Almanya
ve Japonya’ya savaş açmış devletler, 25 Nisan
1945’de toplanan San Francisco toplantısına katılabildiler.
YANIT: C

Soğuk Savaş döneminde “Batı Bloku”nun savunmasına odaklanan, sonra da yerel boyuttan çıkıp
küresel boyutta dünya barışını ve güvenliğini kurma görevini üstlenen kuruluş, NATO’dur.
YANIT: E
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 M’nin idari organı olup, etkinliklerini düB
zenleme ve yönetme görevini üstlenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Aşağıdakilerden hangisi UCM’nin üyesi
olmak için imzalanması ve onaylanması
gereken antlaşmadır?
A) Paris Antlaşması

C) Ekonomik ve Sosyal Konsey

C) Schengen Konvansiyonu

B) BM Genel Sekreterliği

RI

A) Genel Kurul

B) San Francisco antlaşması

D) Vesayet Konseyi

D) Roma Statüsü

E) Uluslararası Adalet Divanı

LA

5.

E) Lizbon Antlaşması

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 1998’de Birleşmiş Milletler’in girişimiyle imzaya açılan Roma
Statüsü’nün (Mahkemenin temel kaynağı)nün imzacı ülkeleri tarafından kurulmuş olup 2002’de daimi bir mahkeme olarak çalışmaya başlatılmıştır. Mahkemenin Roma Statüsünü imzalamış ve
onaylamış 124 üye ülkesi vardır.
YANIT: D

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesi – UCM’nin kuruluş hedefidir?

8.
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BM Genel Sekreterliği: BM’nin idari organı olup,
etkinliklerini düzenleme ve yönetme görevini üstlenen organdır.
BM’nin etkinliklerini düzenleme ve yönetme görevini üstlenir. BM’nin en “yüksek memuru”, genel
sekreter, güvenlik konseyinin tavsiyesiyle genel
Kurul tarafından beş yıllık bir süre için atanır. BM
Genel Sekreteri, BM’nin çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporu yılda bir kez genel kurula sunar.
Genel sekreterin siyasi gücü özellikle, uluslararası
barış ve güvenliğin tehlikede olduğuna inanıldığı
durumlarda güvenlik konseyini konuya yönlendirebilme işlevinden kaynaklanır. BM örgütünün dünya sahnesindeki simgesel temsilcisidir.
YANIT: B

 ATO’nun en yüksek karar alma organı
N
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Atlantik Konseyi

A) Avrupa’da haksız rekabetle savaşmak

B) Savunma Planlama Komitesi

B) Kültürler arası diyalog platformu oluşturmak

C) Nükleer Planlama Grubu
D) NATO Genel Sekreteri

C) Barış ve adaleti sağlamak

E) Askeri Komite

D) Göçmenlerin adalet sorunlarıyla ilgilenmek

AÇIKLAMA

E) Dünya güvenliğini sağlamak

NATO’nun en yüksek karar alma organı, Kuzey
Atlantik Konseyi’dir.
YANIT: A

AÇIKLAMA

Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluş hedefi, dünya barışı ve adaletini sağlamaktır. Mahkeme, savaş suçları, insanlık suçları, soykırım suçu ve saldırı suçlarına karşı, öncelikle önleyici bir mekanizma olarak düşünülmüştür.
YANIT: C
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 şağıdakilerden hangisi Birleşmiş MilletA
ler Örgütü’nün genel kurulunun işlevlerinden değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun Afganistan’daki yeni misyonudur?

A) BM örgütünün tüm üyelerini bir araya getirir.

B) Afgan güvenlik güçleri ve kurumlarına
yardımcı olmak

RI

A) Savaş suçlarını kovuşturmak

B) Bağlayıcı olan kararlar alabilir.

C) Afganistan’a yerleşmek

C) Silahsızlanma, silahların denetimi konusunda önerilerde bulunur.

D) Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını finanse etmek

D) Güvenlik konseyinin daimi olmayan üyelerini seçer.

LA

9.

E) Kültür alanında proje üretmek

E) Bütçeyi onaylama yetkisi vardır.

AÇIKLAMA

YIN

1 Ocak 2015’den itibaren Afgan güvenlik güçleri ve kurumlarına yardımcı olabilmek için yeni bir
misyon kurulmuştur.
YANIT: B

AÇIKLAMA

T

YA

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün genel kurulunun işlevleri:
• BM örgütünün tüm üyelerini bir araya getirir.
• Silahsızlanma, silahların denetimi konusunda
önerilerde bulunur.
• Güvenlik konseyinin daimi olmayan üyelerini
seçer.
• Bütçeyi onaylama yetkisi vardır.
YANIT: B

10. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş hedeflerinden değildir?

MU
RA

12. 2017’de katılan yeni üye ile NATO’nun kaç
üyesi olmuştur?
A) 12 üye

A) Bölgesel bir güç olmak

C) 29 üye

B) Dünya barış ve güvenliğini sağlamak

E) 27 üye

C) Dünya barış ve güvenliğini korumak
D) Çatışmaları engellemek

AÇIKLAMA

E) Uluslararası bir güç olmak

B) 193 üye

D) 47 üye

NATO’ya son katılan ülke Karadağ (05.06.2017)
ile üye sayısı 29 ülkeye ulaşmıştır.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, dünya barış ve güvenliğini sağlamak ve korumak adına kurulmuş uluslararası bir
örgüttür.
YANIT: A
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13. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun soğuk savaş stratejisidir?

ÇIKMIŞ SORU

A) Esnek karşılık stratejisi

2014-DÖNEM SONU

C) Kitlesel Karşılık stratejisi

RI

15. NATO, aşağıdakilerden hangisine karşı caydırıcı bir blok oluşturmak amacıyla
kurulmuştur?

B) Yeni strateji

B) Çin’e

E) Siyasal strateji

LA

A) İran’a

D) Çevik güç oluşturma stratejisi

C) Sovyetler Birliği’ne

D) Pasifik bütünleşmesine

AÇIKLAMA

E) Latin Amerika bütünleşmesine

NATO’nun soğuk savaş stratejisi, kitlesel karşılık
stratejisidir.
YANIT: C

YIN

AÇIKLAMA

YA

NATO, komünist sistemdeki SSCB’nin yayılmacı
tehditine karşı durmak için kurulmuştur.
YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU

2015-DÖNEM SONU

MU
RA

A) 51

T

14. Birleşmiş Milletler’in kurucu üye sayısı
kaçtır?
B) 45
C) 28
D) 12
E) 5

AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, 1945 yılında 51 ülke tarafından
kurulmuştur.
YANIT: A
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

 irleşmiş Milletler Antlaşması hangi topB
lantı ile imzalanmıştır?
A) Viyana Kongresi

C) Londra Konferansı

 irleşmiş Milletler Örgütü ne zaman kuB
rulmuştur?

D) New York Formu
E) Yalta Konferansı

LA

1.

A) 1948
B) 1952
C) 1945
D) 1967

YA

YIN

E) 1943

2.

RI

B) San Francisco Toplantısı

5.

Birleşmiş Milletler Örgütü aşağıdaki savaşlardan hangisinin ardından kurulmuştur?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) İkinci Dünya Savaşı

 irleşmiş Milletler’e Kıbrıs sorununa ilişB
kin olarak Yunanistan tarafından yapılan
ilk kabul edilmiş başvuru kaç yılında yapılmıştır?
A) 1974

C) Kurtuluş Savaşı

B) 1980

E) Kore Savaşı

D) 1960

C) 1975

D) Napolyon Savaşları

3.

MU
RA

T

E) 1954

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluşunda en önemli etmen nedir?

6.

A) Milletler Cemiyeti’nin dünya barışını sağlayamaması

 şağıdakilerden hangisi Uluslararası CeA
za Mahkemesi’nin işleyişini sağlayan organlardan biri değildir?
A) Başkanlık

B) I. Dünya Savaşı’nın sonuçları

B) Başkan yardımcıları

C) II. Dünya Savaşı’nın sonuçları

C) Yargılama bölümü

D) 1929 Ekonomik Krizi’nin sonuçları

D) Temyiz dairesi

E) Milliyetçilik akımının hızla artması

E) Bütçe bölümü
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7.

NATO ne zaman kurulmuştur?

12. Ü
 ye ülkelerin genelkurmay Başkanlarının
katıldığı daimi görevli askeri personelden
oluşan NATO organı kimdir?

A) 1959
B) 1945

RI

A) Kuzey Atlantik Konseyi

C) 1949

B) Savunma Planlama Komitesi

D) 1960

C) Nükleer Planlama Grubu

E) 1942

LA

D) NATO Genel Sekreteri
E) Askeri Komite

8.

Aşağıdakilerden hangisi NATO üyesidir?
A) Güney Afrika

B) Burkina Faso

YIN

13. İmzalanan NATO anlaşmasında aşağıdaki
ülkelerden hangisi bulunmaz?

C) Meksika

D) Hindistan

A) ABD

E) İngiltere

B) Kanada
C) Fransa

D) Belçika

 ükümet ve devlet başkanları ile yapılan
H
NATO Zirvesi denilen toplantılar NATO organlarından hangisi ile ilgilidir?
A) Kuzey Atlantik Konseyi

B) Savunma Planlama Komitesi
C) Nükleer Planlama Grubu

YA

9.

E) Afganistan

14. K
 osova’daki insan hakları ihlalleri NATO’nun tek taraflı kararıyla, askeri müdahale gerçekleştirmesiyle kaç yılında çözülmüştür?

D) NATO Genel Sekreteri
E) Askeri Komite

T

A) 1998

MU
RA

10. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kurluş temelindedir?
A) Roma Statüsü

B) 1999
C) 2000
D) 1997
E) 2001

B) AB Antlaşması

C) Milletler Cemiyeti Antlaşması

D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

E) Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi

15. B
 M’lerin barış gücü İSAF kaç yılında NATO bünyesine geçmiştir?
A) 2000

11. U
 luslararası Sekreterliğin başkanı, örgütün en yüksek memuru olup dört yılda bir
seçilen, ana organ ve komitelere başkanlık eden NATO organı hangisidir?

B) 2003
C) 2007
D) 2009
E) 2011

A) Kuzey Atlantik Konseyi

B) Savunma Planlama Komitesi
C) Nükleer Planlama Grubu
D) NATO Genel Sekreteri
E) Askeri Komite
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2.

B Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945’de dünya barışını ve güvenliğini sağlamak ve
korumak hedefleri çerçevesinde kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Örgütün kuruluş çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılmıştır.

8.

E

9.

A Hükümet ve devlet başkanları ile yapılan NATO Zirvesi de denilen toplantılar NATO organlarından Kuzey Atlantik
Konseyi’nde yapılır.

A Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluşunda en önemli etmen, Milletler Cemiyeti’nin dünya barışını sağlayamamasıdır.

NATO, Birleşmiş Milletler Şartı’nın bireysel ya da toplum savunma hakkını onaylayan 51. maddesi çerçevesinde oluşturulmuştur. Merkezi Brüksel’dedir.

B Birleşmiş Milletler Antlaşması, San Francisco Toplantısı ile imzalanmıştır.

5.

E

11. D NATO Genel Sekreteri: Uluslararası Sekreterliğin başkanı, örgütün en yüksek
memuru olup dört yılda bir seçilen; ana
organ ve komitelere başkanlık eden NATO organıdır.

T

4.

Birleşmiş Milletler’e Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Yunanistan tarafından yapılan
ilk kabul edilmiş başvuru 1954 yılında yapılmıştır.

MU
RA

6.

NATO Antlaşması ilk etapta ABD, Kanada, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, İtalya, Portekiz, Norveç,
Danimarka, İzlanda tarafından imzalanmıştır.

YA

10. E
3.

RI

C Birleşmiş Milletler Örgütü 1945 yılında
kurulmuştur.

C NATO, SSCB tehdidine karşı savunma ittifakı amacıyla 1949 yılında kurulmuştur.

LA

1.

7.

YIN

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

E
•

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin işleyişini sağlayan organlar:
Başkanlık

•

Yargılama bölümü

•
•
•
•
•
•

12. E

Askeri Komite: Üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı daimi görevli
askeri personelden oluşur.

13. E

NATO Antlaşması ABD, Kanada, Fransa, Hollanda, Belçika Lüksemburg, İngiltere, İtalya, Portekiz, Norveç, Danimarka,
İzlanda tarafından imzalanmıştır.

14. B Kosova’daki insan hakları ihlalleri NATO’nun tek taraflı kararıyla, askeri müdahale gerçekleştirmesiyle 1999’da yılında
çözülmüştür.

Başkan yardımcıları
Temyiz dairesi

Savcılık bürosu

Mahkeme Sekretaryası

15. B BM’lerin barış gücü İSAF 2003 yılında
NATO bünyesine geçmiştir.

Savunma avukatları

Taraf devletler meclisi
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7

ÜNİTE
ULUSLARARASI BÖLGESEL ÖRGÜTLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede Avrupa Birliği ve organları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ASEAN, NAFTA, APEC, İş birliği Örgütü gibi
uluslararası örgütler ve özellikleri önemlidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

Uluslararası bölgesel örgütlerin özellikleri:
➣➣ Kendilerine özgü hukuksal bir yapı kurgularlar, uluslararası hukuk kişiliğine sahiptirler.
➣➣ Birbirlerinden çok farklı hedefler etrafında kurulabilirler.
➣➣ Birbirlerinden çok farklı kurumları, işleyiş mekanizmaları, yaptırım güçleri olabilir.
➣➣ Üye devletlerce belirlenmiş resmî dilleri ve çalışma dilleri vardır, kendi yapıları içinde bağımsız
mahkemeler kurulabilir.
➣➣ Kendi hukuklarından doğan anlaşmazlıklar bölgesel örgüt düzleminde çözümlenebilir. Örnek:
AB örneğinde AB Adalet Divanı bu türden bir mahkemedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın parçalanmışlığını aşma çabaları sonrasında devletlerarası iş birliği hedefiyle kurulan bölgesel örgütler:
➣➣ Avrupa Ekonomik İş birliği Örgütü
➣➣ Avrupa Konseyi
➣➣ Batı Avrupa Birliği
Bütünleşme Örgütü: Kararların oy çokluğuyla alınabilmesi yönünde ilerleyerek ortak politikaları
derinleştiren yani geliştiren örgütlere, bütünleşme örgütü denir.

Bölgesel bütünleşme örgütleri:
➣➣ Avrupa Birliği
➣➣ ASEAN
➣➣ NAFTA
➣➣ APEC
➣➣ Avrupa Konseyi
➣➣ OECD
➣➣ Batı Avrupa Birliği
AVRUPA BİRLİĞİ: Barış ve istikrarın ekonomi alanında gerçekleştirilecek bütünleşme çabalarıyla
sağlamlaştırılabileceği inancıyla yola çıkan İkinci Dünya Savaşı’ndan sarsılmış, yıkılmış olarak çıkmış
Avrupa ülkelerin bölgesel iş birliği örgütlerinin hedeflerini yetersiz bulan ülkelerce kurulmuş uluslararası
bölgesel örgüt; AVRUPA BİRLİĞİdir.

Avrupa Birliğinin kurucu üye ülkeleri:
➣➣ Fransa
➣➣ Almanya
➣➣ İtalya
➣➣ Hollanda
➣➣ Belçika
➣➣ Lüksemburg
Simgesel bir önemi olan 9 Mayıs 1950 Robert Schuman’ın Avrupa bütünleşmesinin özünü ve önemini vurgulayan bildirisini sunduğu gün, Avrupa Günü olarak ilan edilmiştir
➣➣ Avrupa topluluklarının ilk adımı kömür ve çelik sektörlerinin yönetimini ulus üstü bir otoritenin
denetimine aktarma temelinde şekillenen Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu (AKÇT)’nu kuran
PARİS ANLAŞMASIyla atılmıştır. (18 Nisan 1951- Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg)
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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MU
RA

T

YA

YIN

LA

RI

Avrupa Birliği’nin temellerini oluşturan topluluklar:
➣➣ Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
➣➣ Avrupa Ekonomik Topluluğu
➣➣ Avrupa Atom Enerji Topluluğu
• Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT): Hedefi; kömür ve çelik sektörlerinde gerekli malların
ve bu sektörlerde çalışanların serbest dolaşımını sağlayacak ortak pazar oluşturmaktır.
• 1957 yılında, 25 Mart’ta Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(AAET); Roma Antlaşması’yla kurulmuştur.
• 1986’da Avrupa Topluluğunda tek pazarı oluşturmayı hedefleyen anlaşma, Avrupa Tek
Senedi’dir.
• Tek senet malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin üye ülkeler arasında dolaşımlarının
önündeki engelleri ortadan kaldırma hedefini “92 Programı” diye adlandırılan bir projeyle uygulamayı hedefliyordu. Bu adım aynı zamanda AT’nin etki alanını ekonomik ve sosyal bütünleşme, araştırma ve teknolojik gelişme, çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları, çevre politikaları
gibi alanlara doğru genişletti. Tek senetle iç pazara ilişkin alanları ilgilendiren konularda nitelikli
çoğunlukla alınan karar oranını arttırarak bütünleşme yönünde bir adım daha atıldı.
• AB’nin Başlıca Ortak Politikaları ve Ortak Politikaları Destekleyen Programları: Gümrük
Birliği, Tek Pazar, Ortak Tarım Politikası, Yapısal Politikalar, Ortak Ticaret Politikası, Avrupa
Yurttaşlığı, Ortak Eğitim, Bilim ve Kültür Programları, Tüketiciyi Koruma Programı, Araştırma
ve Çevre politikası, Sağlık politikası, Sosyal Politika, Bölgeler Politikası, Siyasal Sığınmacı,
Göçmen Politikası, Serbest Dolaşım, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası, Özgürlük, Güvenlik, Adalet Politikası
Karar alma biçimleri: Oy birliği ve basit çoğunluğun yanı sıra nitelikli çoğunluk ilkesi benimsenmiştir. Nitelikli çoğunluk oyu, Lizbon Antlaşması’ndan 2014’e dek geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Üye
ülkelerin çoğunluğu ilkesine uyum sağlanmışsa 345 oyun 255’idir.
Derinleşme: AB’nin federasyon çağrışımlı ortak politikaların oranının artması, ekonomik ve siyasal
bütünleşme yönünde ilerleme anlamına gelmektedir. Avrupalılaşmak da bu bağlamda kullanıldığında
AB’nin derinleşmesi ve bu alana katılmak için AB normlarına ve yasalarına uyum göstermek anlamına
gelmektedir.
➣➣ AB’ye üye ülkelerin bazı politikalara katılacak düzeyde olamamaları nedeniyle birtakım çekirdek
politikaların, önce bazı üyelerce geliştirilmesinin kabul edilmesine FARKLILAŞMIŞ BÜTÜNLEŞME denir.
➣➣ Avrupa Birliği’ni kuran anlaşma, Maastricht Anlaşması’dır.
➣➣ Maastricht Anlaşması 1 Kasın 1993 yılında yürürlüğe girmiştir.
➣➣ Avrupa Birliğinin hedefi; üye devletlerin ortak bir pazar oluşturarak kişilerin, malların, hizmetlerin
ve sermayenin serbestçe dolaşabilmesini sağlayabilecek bir yapıya yavaş yavaş ulaşırken siyasal bütünleşme sürecini ilerletmektir.
AB 1 Ocak 1999’da Avro’nun resmî para birimi olarak kullanımına 11 ülkenin katılımıyla geçti. Bugün 27 ülkenin 17’sinin para birimi Euro/Avro olmuştur. Avrupa Birliği Antlaşması ya da Maastricht
Antlaşması’yla AB, tek para birimine geçiş hazırlıklarının yanı sıra topluluğun etkinlik alanını eğitim,
mesleki eğitim, kültür, sağlık, tüketicinin korunması, trans-Avrupa ağları, endüstri alanlarına doğru genişletmiştir.
Yerindenlik ilkesi, “Avrupa yurttaşlığı” statüsünü, kurucu antlaşma metnine eklemesi federal çağrışımlı katkılarıdır. Ayrıca AB, 1993’te eski Doğu Avrupa ülkelerine genişleme tartışmaları sırasında “AB
Kopenhag Kriterleri” başlığı altında AB’ye katılımın zaten var olan koşullarını kağıt üzerine dökmüştür.
Dördüncü genişleme dalgasıyla 1995’te Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in de katılımıyla 15 üyeli AB,
Amsterdam Antlaşması’yla (1997- 1999’da uygulamaya girmiştir.) yurttaşlara yakınlaşma hedefine
odaklanmıştır. “Özgürlük ve Güvenlik ve Adalet” arayışında temel haklar ve ayrımcılığın engellenmesi
ve AB yurttaşlarının serbest dolaşımını kolaylaştıracak önlemler arttırılmıştır.
AB’nin özellikle 15 ülkeden 27 üye ve ötesine geçebilmesini sağlayacak kurumsal dönüşümü 2000
yılında imzalanan Nice Antlaşması’yla tasarlamıştır. 2003’te yürürlüğe giren Nice Antlaşması, AB’nin
asli birlik kurumları Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Adalet
Divanı, Sayıştay ve ayrıca birlik organları, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesinin üye sayılarında değişiklikler yapmıştır. Nice Antlaşması da birçok alanda kademeli olarak uygulamaya girecek
nitelikli çoğunluk oylamasının alanını genişletmiştir.
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Ekonomik ve parasal politikalar, uyum politikası, ulaşım politikası, kültür, özgürlük, güvenlik ve adalet alanları ve iç pazarı ilgilendiren bazı alanlarda nitelikli çoğunluk ilkesine geçiş kararlaştırılsa da ulusal
hassasiyet yaratacak alanlarda bu geçiş yapılamadı.
Nice Antlaşması uygulamaya girmeden 2001’de Laeken Zirvesi’nde AB antlaşmalarının birleştirilmesi konusu, Avrupa Anayasası Antlaşması projesiyle gündeme gelmişti. AB’yi anayasası olan federal
bir devlet aşamasına sıçratmak isteyenlerle, hükûmetler arası yapının korunduğu ve çok yavaş bir derinleşme düşünenler arasında yoğun tartışmalar yaşandı.

LA

AB ORGANLARI
AB’nin kuramsal üçgeni şu şekildedir:
➣➣ AB Konseyi
➣➣ AB Parlomentosu
➣➣ AB Komisyonu

YIN

AB KOMİSYONU

YA

AB Komisyonun özellikleri:
➣➣ Bütünleşme sürecinin merkezindeki kurumdur.
➣➣ AB hükümeti çağrışımı yapar.
➣➣ Brüksel’de konumlanır.
➣➣ Görev süresi 5 yıldır.
➣➣ Her üye komiser yollamak zorundadır.
➣➣ 27 komiser vardır.
➣➣ Anlaşma bekçisi olarak değerlendirilir.
➣➣ Komisyonun yetkileri: Yasama, Yürütme ve Temsil
➣➣ Komisyon AB’nin yasama sürecini başlatır yani, inisiyatif alma gücü vardır (Yasa önerilerini AB
Konseyine sunar). Aynı zamanda yürütme görevi de vardır. AB Bakanlar Konseyi ve AB zirve kararlarını uygulamaya geçirir. Ayrıca komisyon birçok uluslararası platformda ve üçüncü ülkelerle
ilişkilerde AB’yi temsil etmekle yükümlüdür.

AB KONSEYİ

MU
RA

T

Brüksel’de bulunur. AB üye devletlerin temsilcisi bakanları bir araya getiren Bakanlar Konseyi, AB
karar alma sürecinin merkezindeki kurumdur. Yasama yetkisini Avrupa Parlamentosu (AP) ile paylaşır.
AB’nin yıllık bütçesi Konsey ve AP tarafından onaylanır. Ekonomi politikalarının eş güdümünü sağlar.
AB’nin uluslararası antlaşmalarını imzalar. AB’nin dış politikasını ve savunma politikasını belirler. Yargı
organları ve polis güçleri arasındaki eş güdümü sağlar. Kararlar oy birliğiyle veya nitelikli çoğunlukla
alınır. Toplantılara katılacak bakanlar gündemle bağlantılı olarak belirlenir.
Avrupa Konseyi: Üye ülkelerin hükûmet veya devlet başkanları, komisyon başkanı, “AB dış ilişkiler
ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi”nin ve toplantıların başkanlığını üstlenen AB Konsey Başkanı’nın
katılımıyla toplanır. Yasama yetkisi yoktur ama AB’nin temel yapısı, yönelimi konsey toplantılarında
kararlaştırılır.

AB PARLAMENTOSU (AP)

Strazburg’da bulunur. Avrupa yurttaşlarının temsilcilerinden oluşur. 1979’dan beri üye ülkelerde yapılan AB Parlamentosu seçimlerinde genel oy ve doğrudan seçimlerde parlamenterler (27 üyeli AP’de
736 parlamenter) belirlenir. Üye ülkelerin AP’ye gönderecekleri parlamenter sayısı nüfus oranlarına
göre saptanır ancak AB parlamenterleri seçildikleri ülkeleri değil siyasal eğilimleri temsil ederler.
Ayda bir hafta Avrupa Birliği’nin parlamentosu genel kurul oturumlarını Avrupa Konseyi Parlamentosu’nda yapar. AP komisyon çalışmalarını ve kısmi oturumlarını Brüksel’de sürdürür. Sekreteryası ise
Lüksemburg’tadır. Görev süresi beş yıldır. Parlamento başkanı iki buçuk yıl için üyelerin salt çoğunluğuyla seçilir. Parlamentonun bir başkanı ve on dört başkan yardımcısı vardır. AP yasama işlevleri,
danışma rolü, görüş bildirme rollerinin yanı sıra ortak karar alma rolünü de elde etmiştir. AP’nin, AB
komisyon üyelerinin, komisyon başkanını atamalarını onaylamanın yanı sıra, denetleme yetkisiyle üçte
iki çoğunlukla komisyonu görevden alma yetkisi bulunur.
ADALET DİVANI: Lüksemburg’ta bulunur. AB’nin yargısal denetim organıdır. AB mevzuatının uygulamasını, AB antlaşmalarına, yasalara uygunluğu denetler. Uygulanma aşamasında tüm üye devletlerce aynı şekilde yorumlanmalarını da sağlamakla yükümlüdür, hukuk yaratma ve boşluk doldurma
işlevleri vardır. Üye devletler arasındaki AB kurumları arasındaki anlaşmazlıkların, AB kurumlarıyla üye
devletler arasındaki uyuşmazlıkların, çözümlenmesi konusunda yetkilidir. Ayrıca özel kişi ve şirketler AB
kurumlarının haksızlık yaptığı iddiasıyla Adalet Divanı’na başvurabilirler.
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AB’nin danışma kurumları:
➣➣ Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
➣➣ Avrupa Bölgeler Komitesi
➣➣ AB Yatırım Bankası
➣➣ Ombudsman

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM)

LA

RI

SAYIŞTAY: AB bütçesinin doğru bir biçimde kullanılmasını sağlamakla görevlidir. Her yıl bir önceki
yıla ilişkin rapor hazırlar. Merkezi Lüksemburg’ta olan sayıştay 1975’te kurulmuştur ve her üye devletin
altı yıl için atadığı birer üyesi bulunur. Konsey, AP’ye danışarak atamaları yapar.
AVRUPA MERKEZ BANKASI: 1998’de Frankfurt’ta kurulmuş bağımsız bir organdır. Avro’nun idaresinden sorumludur ve hükümetlerden bağımsız bir biçimde çalışır. AB üyesi ülkelerin Merkez Bankaları sistemiyle birlikte çalışır.

YIN

➣➣ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; 1959 yılında kurulmuştur.
➣➣ AİHM’nin hedefi; Avrupa Konseyi üyelerinin 1950’de imzaladığı -1953’te yürürlüğe girmiştir- “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”ne saygı göstermelerini sağlamaktır. AİHM, sözleşmede öngörülen, insan olmaktan ileri gelen hakları savunan uluslararası bölgesel bir mahkemedir.

YA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru unsurları:
➣➣ Bireysel başvurunun ilgili devlet tarafından tanınması gereklidir.
➣➣ Başvuru sözleşmesindeki haklardan biriyle ilişkili olması zorunludur.
➣➣ Kişi önce kendi iç hukuk sisteminde hakkını aramalıdır.
➣➣ Kişi önce kendi iç hukuk yollarını tüketip olumsuz bir karar durumunda başvuru yapabilir.
➣➣ Karar tarihinden 6 ay içerisinde yazılı olarak AİHM başvurabilir.

ULUSLARARASI BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTLERİ
ASEAN-GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ

MU
RA

T

ASEAN’ın kurucu ülkeleri: Singapur, Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya’dır.
8 Ağustos 1967’de Tayland’ın başkenti Bangkok imzalanan, ASEAN Bildirgesi’nde (Bangkok Bildirgesi de denir) birliğin hedefleri, bölge ülkelerinin barış ve güvenliğini sağlamak, ekonomik büyüme
hızlarına ivme kazandırmak, toplumsal ve kültürel alanlarda gelişim için iş birliğidir.
ASEAN, soğuk savaş ortamında kurulmuş uluslararası örgütlerdendir. Öncelikle bölgeyi yoğun bir
biçimde etkileyen siyasal gerilimi aşabilmek için Sovyet Bloku’na karşı bir ekonomik dayanışma alanı
oluşturmak ve komünist hareketleri engellemek, bölgedeki barış ve güvenliği sağlamak, istikrarı korumak gibi hedefler belirlemiştir.
İlk kuruluş döneminde bölgedeki yoğun siyasal gerilim nedeniyle ASEAN, öncelikle siyasi çatışmaların dışında kalma arayışına ağırlık verip ekonomik büyüme, toplumsal ve kültürel gelişme ya da bilimsel
ve idari alanlarda daha sınırlı bir etkinlik gösterebilmiştir. Bugün artık, ekonomik büyümeye önem veren,
toplumsal ve kültürel gelişimi destekleyen, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için iş birliği ve yardımlaşmayı ön plana geçirmiş bir örgüte dönüşmüştür
1997 ekonomik krizi nedeniyle gümrük duvarlarını önemli ölçülerde indirmeyi hedefleyen anlaşma
ancak 2002’de imzalanabilmiştir. Asya ekonomik krizi, 1997’de Tayland parasının devalüasyonuyla tetiklenen para kriziyle başlayarak Endonezya, Malezya başta olmak ASEAN ülkelerine yayılmıştır. Mali
krize dönüşen kriz ASEAN’in kriz çözümünde etkili olamadığının fark edilmesi ve krizlere karşı bir önlem
olarak “ASEAN artı üç”ü (ASEAN+3- ASEAN Plus Tree - APT) uygulamaya geçirmiştir. ASEAN zirve
toplantıları sırasında Çin, Japonya ve Güney Kore ile ASEAN’ı bir araya getiren bu toplantılar ilk kez
1997 Singapur Zirvesinde başlamıştır.
ASEAN’nin kuruluş amaçları:
➣➣ Sovyetlere karşı ekonomik dayanışmayı sağlamak
➣➣ Komünist hareketleri engellemek
➣➣ Bölgedeki barış ve güveni sağlamak
➣➣ Siyasal gerilimi azaltıp istikrarı sağlamak
➣➣ Ülkelerin bağımsızlıklarını ve özerkliklerini korumak
ASEAN’nın 2003 yılı etkinlik alanları:
➣➣ ASEAN Güvenlik Topluluğu
➣➣ ASEAN Ekonomik Topluluğu
➣➣ ASEAN Toplum ve Kültür Topluluğu
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ASEAN’ın karar alma sürecindeki en üst organı, yılda bir kez düzenlenen devlet başkanları ve Başbakanların katıldığı zirve toplantısıdır. Örgütün başkanlığı dönüşümlü olarak her yıl sırası gelen üye ülke
tarafından yürütülür. ASEAN ülkelerinin Dış işleri bakanları toplantısı her yıl yapılır, bakanlar düzeyinde
konferanslar, ayda bir kez toplanan daimi temsilciler komitesi ve çalışma grupları bulunur. Tarım ve
ormancılık, kırsal gelişim, çevre, sağlık, ticaret, endüstri, finans, yatırım, enerji, ulaştırma, turizm, telekomünikasyon, iş gücü, yoksullukla mücadele, uluslararası suç, hukuk, gibi üye ülkelerin ilgili bakanlarını
bir araya getiren gruplar sistemiyle işler yürütülür. Örgütün genel eş güdümünü sağlama görevini üstlenen genel sekreterliği Endonezya/Cakarta’dadır.

YA

YIN

LA

NAFTA - KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI:
➣➣ NAFTA’nın kurucuları: ABD, Kanada ve Meksika’dır. (1992)
➣➣ Kuzey Amerika’daki serbest ticaret anlaşmalarının geçerli olduğu birliktir.
➣➣ NAFTA’nın hedefi bölgesel serbest ticareti ve ekonomik bütünleşmeyi hedefler.
NAFTA’nın AB gibi bir bütünleşme örgütü değil, iş birliği örgütü olduğunu görürüz. İşbirliği yoluyla
ortak bir pazar kurma girişimi olan NAFTA’nın hukuksal yaptırımları olan ulus üstü kurumları yoktur,
ortak bir pazar oluşturma girişimi AB’nin tek pazarına dönüşmemiştir.
NAFTA üç üye ülkenin ticari engellerini yok edecek tarife ve miktar sınırlandırmalarını kaldırmayı hedeflemiştir. Anlaşmazlıkların çözümünde ortak bir yönetim mekanizmasıyla üçlü iş birliği öngörülmüştür.
NAFTA, bölgesindeki güvenli ticaret ortamını kurumlaştırarak ticari engelleri kaldırma hedefini on beş
yıllık bir geçiş sürecine yaymıştır.
NAFTA’nın 1994 yılından beri üç ülke arasındaki ticari alışverişi ve yatırımları önemli boyutlarda
arttırdığını, üç ülkenin de rekabet düzeylerinin artmış olduğunu ve bölge ülkelerinin dünyaya açılımını
hızlandırdığını ileri sürenler de (10 Ocak 2011 Meksika toplantısı) tam tersine krizleri aşmak için
NAFTA’nın daha da derinleştirilmesini savunurlar.
NAFTA’nın sekreterliği her üç üye ülkede kurulmuş birer bürodan oluşur. ABD Washington, D.C.,
Kanada-Ottawa ve Meksika-Mexico City bürolarının başkanları ülke hükûmeti tarafından seçilir. Büroların harcamaları da bulundukları ülkenin sorumluluğundadır. Sekreterlik ulusal sanayiciler veya devletler
arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları, tarafsız bir biçimde çözmekle yükümlüdür. Özel ticari anlaşmazlıkların çözümü, üye ülkelerin oluşturduğu bir danışma komitesinden beklenmektedir. NAFTA’nın işleyişi
komiteler, çalışma grupları ve yan kuruluşlarca sağlanır. NAFTA’nın en üst kurumu ise serbest ticaret
komisyonudur. Üç üyenin bakanlarından oluşan komisyon anlaşmanın uygulamalarını, yorumlarını ve
tüm komite, grup ve kuruluşlarını denetler. NAFTA Komisyonu yılda bir kez yapılan toplantılarla çalışmalarını sürdürür.

APEC - ASYA PASİFİK EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

MU
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➣➣ Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen ülkelerin bölgesel iş birliğini geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini bölgeye yerleştirmek amacıyla kurulan birliktir.
➣➣ Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği 1989 yılında kurulmuştur.
➣➣ APEC; Hükümetlerarası bölgesel ekonomik iş birliği forumudur.
➣➣ APEC üyeleri: Büyük Okyanus’u (Pasifik Okyanusu) çevreleyen ülkelerden ABD, Avusturalya,
Kanada, Brunei, Endonezya, Japonya Malezya, Filipinler, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayland’tan oluşan on iki ülkenin girişimiyle Avusturalya önderliğinde kurulmuştur. Asya ve
Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliği ve diyalog arayışındaki öteki bölge ülkelerinden APEC’e
sonradan katılan Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong, Çin, Tayvan, Meksika, Papua Yeni Gine,
Şili, Peru, Rusya Federasyonu, Vietnam’la birlikte yirmi bir üye ülkesi vardır.
1989’dan beri, yani soğuk savaş sonrası bir dünyada düzenlenen APEC toplantıları, özellikle de
1993’ten beri zirve toplantılarının taşıdığı önem nedeniyle dünyanın siyasal gündemi ve üye ülkelerin
siyasal öncelikleriyle ilişkili olarak toplantılar zaman zaman özellikle de 2000’li yıllarda siyasal diyalog
alanına da dönüşmektedir.
APEC’in kazandığı önemle de ilişkili olarak zaman içinde zirve toplantılarının simgesel önemlerini
arttırmışlardır. Dünya kamuoyunun gündeminde bir ağırlık kazanan zirveler, gösteri izni veren ülkelerde,
hükûmetler dışı örgütlerin küreselleşme karşıtı gösterilerine ya da bölgedeki otoriter baskı rejimlerinin
insan hakları ihlallerine karşı dikkat çeken gösterilere de sahne olmaktadır. APEC Liderler Zirvesi üye
ülkelerin devlet başkanlarını yılda bir kez bir araya getirir. Her zirve dönüşümlü olarak bir başka üye
ülkede yapılır. Her zirve sonunda, liderler zirvenin yapıldığı ülkenin ulusal kostümünü giyerek simgesel
bir dayanışma, yakınlaşma mesajını iletmiş olurlar. Ayrıca APEC çalışmalarını yüksek düzeyli memurlar
ve bakanlar düzeyinde yapılan toplantılarla da sürdürmektedir.
Ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji transferi, insan kaynaklarını geliştirme, enerji, telekomünikasyon,
deniz kaynaklarının korunması, balıkçılık ulaştırma ve turizm konularında çalışma grupları sistemiyle işler
yürütülür. 1992’de alınan kararla 1993’de işlerlik kazandırılmış olan APEC Sekreterliği, Singapur’dadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

 957 yılında, 25 Mart’ta Avrupa Ekonomik
1
Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (AAET) hangi anlaşmayla kurulmuştur?
A) Paris Anlaşması

B) Maastricht Anlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin niteliklerindendir?

C) Roma Anlaşması

LA

1.

RI

3.

D) Amsterdam Anlaşması

A) Uluslararası iş birliği örgütü

E) Lizbon Anlaşması

B) Bölgesel bütünleşme örgütü
C) Uluslararası mahkeme

AÇIKLAMA

D) Bölgesel sivil toplum örgütü

YIN

1957 yılında, 25 Mart’ta Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(AAET); ROMA ANLAŞMASIyla kurulmuştur.

E) Bölgesel devletlerarası iş birliği örgütü
AÇIKLAMA

YANIT: C

YA

Avrupa Birliği üyelerini siyasal ve ekonomik bütünleşme çerçevesinde bir araya getirmiş, bölgesel
bütünleşme örgütüdür.
YANIT: B

4.

Aşağıdakilerden hangisi AB’nin tam üyesi değildir?
A) İspanya

B) Yunanistan

D) Norveç

MU
RA

C) Estonya

T

2.

E) Hollanda

I. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu

II. Avrupa Ekonomik Topluluğu

III. Avrupa Atom Enerji Topluluğu

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Avrupa Birliği’nin temellerini oluşturan topluluklardır?
A) Yalnız II

AÇIKLAMA

B) Yalnız I

28 üyeli AB’ye İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve
Norveç üye değildir.
YANIT: D

C) I, II ve III
D) I ve II

E) I ve III
AÇIKLAMA

Avrupa Birliği’nin temellerini oluşturan topluluklar:
• Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
• Avrupa Ekonomik Topluluğu
• Avrupa Atom Enerji Topluluğu
YANIT: C
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A) Fransa

C) Portekiz

E) İngiltere

7.

 B yurttaşlarının siyasal katılım ve temsil
A
sorunlarını çözümleyebilecek denge arayışlarının odağındaki kurum hangisidir?
A) Komisyon

B) Belçika

B) Sayıştay

D) Letonya

C) AB Konseyi

D) Adalet Divanı

RI

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesinin tanıdığı hakkı
kullanarak AB’den ayrılma sürecini başlatmıştır?

LA

5.

E) AB Parlamentosu

AÇIKLAMA

Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesine uygun bir
biçimde 2017-2019 arası İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma süreci tamamlanacaktır.
YANIT: E

AÇIKLAMA

YA

YIN

AB’nin yurttaşlarının siyasal katılım ve temsil
sorunlarını çözen kurumu, AB PARLAMENTOSU’dur.
YANIT: E

6.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Komisyonu’nun işlevlerinden değildir?

T

A) Üyeleri AB politikalarının sorumluluğunu
üstlenir.
B) AB’ye üyelik başvurularını değerlendirir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç tüzüğünün 47. maddesinde yapılan değişikliğin hedefi nedir?
A) Başvuruları sınırlayarak etkili bir çalışmayı sağlamak
B) Başvuruları zorlaştırmak

E) AB antlaşmalarının bekçisidir.

E) Devletleri cezalandırmaktan kaçınmak

MU
RA

C) AB’nin yasama sürecini başlatır, inisiyatif
alır.

C) Kuruluş ilkelerinden uzaklaşmak
D) Mahkemenin önemini azaltmak

D) AB halklarını temsil eder.

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AİHM iç tüzüğünün 47. maddesinde yapılan değişiklikle başvuru koşulları zorlaştırılmıştır. Talepleri sınırlayarak mahkemenin etkili bir çalışma gerçekleştirmesini sağlama hedefi, başvuru formlarının öngörülen koşullara uyumlu olmasını zorunlu
kılmıştır.
YANIT: A

Komisyon, AB antlaşmalarının uygulamalarını tarafsızlık ilkesine göre gözetir ve denetler. Yaygın
deyişle “Antlaşmaların Bekçisidir.” Antlaşma ihlali soruşturması başlatma yetkisi vardır. Her komisyon üyesi, AB politikalarından biri veya birden çoğunun sorumluluğunu üstlenir. Komisyon AB’nin
yasama sürecini başlatır, yani inisiyatif alır. AB
halklarını temsil etme, Avrupa Birliği Parlamentosu’nun işlevidir.
YANIT: D
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde sürekli olarak görev yapan kaç yargıç vardır?
B) 27

C) 47

D) 57

I. ABD

II. Kanada

III. Meksika

E) 38

IV. Endonezya

RI

A) 28

11.

Yukarıdakilerden hangileri NAFTA’nın kurucularındandır?

AÇIKLAMA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürekli olarak
görev yapan ve sözleşmeci ülke sayısı kadar yargıçtan oluşur. Bugün 47 üye ülke vardır.
YANIT: C

A) I ve IV

C) I ve II

E) III ve IV
AÇIKLAMA

B) II ve III

LA

9.

D) I, II ve III

YA

YIN

NAFTA’nın kurucuları: ABD, Kanada ve Meksika.
YANIT: D

12. P
 asifik Okyanusu’nu çevreleyen ülkelerin
bölgesel iş birliğini geliştirmek ve serbest
piyasa ekonomisini bölgeye yerleştirmek
amacıyla kurulan birlik hangisidir?

10. A
 şağıdakilerden hangisi ASEAN’ın kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Sovyetlere karşı ekonomik dayanışmayı
sağlamak

A) ASEAN

B) Komünist hareketleri engellemek

B) NAFTA

C) Bölgedeki barış ve güveni sağlamak

C) APEC

T

D) Siyasal gerilimi azaltıp istikrarı sağlamak

MU
RA

E) Küresel kültürü oluşturmak
AÇIKLAMA

D) AB

E) WB

AÇIKLAMA

ASEAN’nin kuruluş amaçları:
• Sovyetlere karşı ekonomik dayanışmayı sağlamak
• Komünist hareketleri engellemek
• Bölgedeki barış ve güveni sağlamak
• Siyasal gerilimi azaltıp istikrarı sağlamak
• Ülkelerin bağımsızlıklarını ve özerkliklerini korumak
YANIT: E

Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen ülkelerin bölgesel iş birliğini geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini bölgeye yerleştirmek amacıyla kurulan birlik APEC’dir.
YANIT: C
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13. AB’nin “demokrasi açığı sorununu” özellikle meşruiyet açığı boyutunu tanımlamaya
çalışan kurumu hangisidir?

ÇIKMIŞ SORU

B) AB Konseyi

A) AB

C) AB Parlamentosu

B) ASEAN

D) Adalet Divanı

D) APEC

E) Avrupa Konseyi

AÇIKLAMA

AB’nin “demokrasi açığı sorununu” özellikle meşruiyet açığı boyutunu tanımlamaya çalışan kurumu, AB KONSEYİ’dir.
YANIT: B

YIN

AÇIKLAMA

YA

Bütünleşme örgütü, kararları oy çokluğu ile alabilen, ortak politikaları derinleştiren örgütlerdir. AB
bütünleşme örgütüne örnektir.
YANIT: A

2015-DÖNEM SONU

14. Aşağıdakilerden hangisi ASEAN üyesi ülkelerden biridir?
A) Afganistan
B) Tayland

C) Hindistan

MU
RA

AÇIKLAMA

T

D) Kuzey Kore
E) İran

LA

C) NAFTA

E) Sayıştay

RI

15. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel bütünleşme örgütüdür?

A) Komisyon

ÇIKMIŞ SORU

2013-DÖNEM SONU

Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya ve Singapur
tarafından kurulmuştur. Brunei. Vietnam, Myanmar ve Kamboçya birliğe sonradan dahil olmuştur.
YANIT: B
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

 şağıdakilerden hangisi AB’nin hedefine
A
ulaşmak için seçtiği stratejisidir?
B) Devrim yapmak
C) Darbe yapmak

I. Avrupa Ekonomik İş birliği Örgütü

D) Hızla federal bir yapı kurmak

II. Avrupa Konseyi

LA

E) Hükümetlerarası iş birliği

III. Batı Avrupa Birliği (BAB)

IV. NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması)
V. ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği)

Yukarıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın parçalanmışlığını aşma çabaları sonrasında devletlerarası iş birliği hedefiyle kurulan bölgesel
örgütlere örnektir?
B) I, II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve V

E) III, IV ve V

A) AB Parlamentosu
B) AB Konseyi

C) AB Komisyonu

D) AB Adalet Divanı

E) Avrupa Bölgeler Komitesi

 şağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne
A
üye ülkelerdendir?

MU
RA

A) İzlanda

T

2.

B) Türkiye

6.

C) İsviçre

D) Norveç

 şağıdakilerden hangisi AB organlarınA
dan biri olan komisyonun özelliklerinden
biri değildir?
A) Bütünleşme sürecinin merkezindeki kurumdur.

E) İtalya

3.

AB’nin kurumsal yasama mekanizmasında hangi kurum “halkların temsilcisi” olarak
adlandırılır?

YA

A) I, IV ve V

5.

YIN

1.

RI

A) Adım adım bütünleşmek

B) AB hükümeti çağrışımı yapar.
C) Brüksel’de konumlanır.
D) Görev süresi 5 yıldır.

E) Her üye komiser yollamak zorunda değildir.

 aastricht Anlaşması kaç yılında yürürlüM
ğe girmiştir?
A) 1990
B) 1991
C) 1992
D) 1993
E) 1994
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 B’nin yargısal denetim organı hangisiA
dir?

11. A
 şağıdakilerden hangisi ASEAN’ın kurucu ülkelerinden biri değildir?

A) Komisyon

A) Tayland

C) Adalet Divanı

C) Malezya

B) Sayıştay

B) Filipinler

D) AB Konseyi

D) Endonezya

 VRO’nun idaresinden sorumlu hüküA
metlerden bağımsız çalışan AB kuruluşu
hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi ASEAN’ın kuruluş hedefidir?

YIN

8.

E) Afganistan

LA

E) AB Parlamentosu

A) Bölgesel bütünleşme hedefi

A) Komisyon

B) Federasyon kurmak

B) Sayıştay

C) Konfederasyon kurmak

C) Adalet Divanı

YA

D) Bölgesel ekonomik iş birliği hedefi

D) AB Konseyi

E) Bölgesel bir askeri birlik kurma hedefi

E) Avrupa Merkez Bankası

13. A
 şağıdakilerden hangisi APEC üyesi değildir?

 vrupa insan hakları sözleşmesi ne zaA
man imzalanmıştır?
A) 1960

B) 1959
E) 1950

A) Şili

C) 1957

MU
RA

D) 1948

T

9.

RI

7.

10. A
 vrupa konsey üyelerinin Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne saygı göstermelerini sağlamak için kurulan kurumun adı
nedir?

C) Avustralya

E) ABD

B) Rusya

D) İngiltere

14. K
 uzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ne zaman imzalandı?
A) 1980

D) 2001

A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

B) 1995
E) 1992

C) 2000

B) Avrupa Konseyi
C) Adalet Divanı
D) Sayıştay

15. Aşağıdakilerden hangisi ASEAN’ın kuruluş tarihidir?

E) Avrupa Parlamentosu

A) 1951
D) 1989
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B) 2007
E) 1992

C) 1967
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9.

•

Batı Avrupa Birliği

E

11. E

AB’ne üye olan ülkeler; Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg’dur.

Singapur, Tayland, Filipinler, Malezya,
Endonezya’dır.

12. D ASEAN Soğuk Savaş döneminde Güney
Doğu Asya bölgesini etkileyen siyasi gerilimleri aşabilmek için bölgedeki barış ve
güvenliği sağlamak, istikrarı korumak gibi
hedeflerle kurulmuş bir uluslararası bölgesel ekonomik iş birliği örgütüdür.

D Maastricht Anlaşması 1 Kasım 1993 yılında yürürlüğe girmiştir.

4.

A AB’nin hedefine ulaşmak için seçtiği stratejisi, adım adım bütünleşmektir.

5.

A AB Parlamentosu, Avrupa yurttaşlarının
temsilcilerinden oluşur.

13. D APEC Asya ve Pasifik bölgesindeki ülkerce, bölgesel ekonomik iş birliğini geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini geliştirmek amacıyla 21 üye ülkeden
oluşturulmuş bölgesel bir forumdur.

T

3.

14. E

MU
RA

6.

ASEAN’ın kurucu ülkeleri:

YA

2.

Avrupa Konseyi

LA

Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü

•

Sözleşmesi

10. A Avrupa konsey üyelerinin Avrupa insan
hakları sözleşmesine saygı göstermelerini sağlamak için kurulan kurumun adı;
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’dir.

C İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın parçalanmışlığını aşma çabaları
sonrasında devletlerarası iş birliği hedefiyle kurulan bölgesel örgütler:
•

Avrupa İnsan Hakları
1950’de imzalandı.

YIN

1.

E

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

E Komisyonun özellikleri:

•
•
•
•
•
•
•

Bütünleşme sürecinin merkezindeki kurumdur.
AB hükümeti çağrışımı yapar.

15. C ASEAN’ın kuruluş tarihi, 1967’dir.

Brüksel’de konumlanır.
Görev süresi 5 yıldır.

Her üye komiser yollamak zorundadır.
27 komiser vardır.

Anlaşma bekçisi olarak değerlendirilir.

7.

C AB’nin yargısal denetim organı, Adalet
Divanı’dır.

8.

E AB’de avronun idaresinden sorumlu
olan; Avrupa Merkez Bankası’dır.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 1992 yılında imzalanmıştır. 1994
yılında kurulmuştur.
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8

ÜNİTE
ULUSLARARASI HÜKÜMETLER DIŞI ÖRGÜTLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede uluslararası hükümetler dışı sivil toplum örgütleri (Uluslararası Af Örgütü ve Greenpeace Örgütü), çok
uluslu şirketler (Shell ve IBM) ve küreselleşme karşıtı hareketler üzerinde durulacaktır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

Küreselleşme süreci ile meydana gelen değişiklikler:

➣➣ Devletlerarası ilişkilerin, devletler arası bağımlılık ilişkilerine dönüşmesini tetiklemiştir.
➣➣ Hükûmetler dışı sivil toplum kuruluşlarını geliştirmiştir.
➣➣ Çok uluslu şirketleri geliştirmiştir.

➣➣ Küreselleşme karşıtı hareketler ulus üstü ağlar geliştirerek bu süreci hızlandırmıştır

ULUSLARARASI HÜKÜMETLER DIŞI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Uluslararası hükümetler dışı sivil toplum kuruluşlarının özellikleri:

➣➣ Hükûmetlerin ve devlet kurumlarının ve kuruluşlarının dışında varlık gösteren özerk örgütlerdir.

➣➣ Dünya sahnesinde siyasal, sosyal, kültürel alanda, çevre sorunları çerçevesinde ya da hukuk
alanındaki adaletsizlik ve haksızlıklarla ilişkili alanlarda savaşım verebilmek gibi hedeflerle örgütlenmiş çok sayıda ve giderek de sayıları artan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bulunmaktadır.
➣➣ STK’lar yasal kuruluşlardır.

➣➣ Kâr amacı olmaksızın gönüllülük yöntemiyle etkinliklerini yürütürler.

➣➣ Bu tür kuruluşların çalışmalarını özgürce gerçekleştirmeleri için bağımsız gelir kaynaklarına gereksinimleri vardır
➣➣ Gelir kaynakları, bağışlar ya da üyelik aidatlardır.

➣➣ STK’lar dernek, sendika, vakıf, oda türü örgütlenmelerle topluma yarar ve hizmet ilkeleri temelinde etkinliklerini belirlerler.
Örnekleri:

➣➣ Uluslararası Af Örgütü (UAÖ)

➣➣ Yeşil Barış (Greenpeace örgütü )

• Ulus aşırı mekanizmalarla örgütlenerek çözüm çabalarını sürdürürler.

• Lobi çalışmaları, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekebilecek türden çeşitli eylem ve etkinlikler çabalardandır.

• Uluslararası STK’lar hem alanlarıyla ve sorunlarla ilişkili olarak hükûmetleri, uluslararası örgütleri doğrudan etkileme çabalarını sürdürürken hem de dünya kamuoyu oluşturma etkinliklerine
yoğunlaşarak ağırlıklarını arttırma çabasındadırlar.
• Hükûmetlerin ve devlet kurumlarının ve kuruluşlarının dışında varlık gösteren özerk örgütlerdir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ (UAÖ)

RI

1960 yılında iki Portekizli öğrencinin kadeh tokuştururken “özgürlük” diye bağırmış olmaları nedeniyle yedi yıl hapse mahkûm edilmeleri ve Peter Benenson tarafından bu olaya karşı yoğun bir tepki
hissedilerek kurulan örgüttür. 1961 yılında Londra’da kurulmuştur.

➣➣ Kâr amacı gütmez.

➣➣ Uluslararası hükümetler dışı örgüt örneklerindendir.
➣➣ Düşünce suçlularının serbest bırakılması,

➣➣ Siyasi suçluların adil bir biçimde yargılanması,

LA

➣➣ İnsan haklarını savunma hedefiyle kurulmuştur ve “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi”nce kabul
edilmiş ilkeler çerçevesinde etkinliklerini sürdürür.

YIN

➣➣ İşkence ve zulüm, idam cezasına karşı, siyasi cinayet, adam kaçırma ve her türlü insan hakları
ihlallerine karşı durulmasına katkıda bulunma,
➣➣ Hükûmetlerin hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri için kamuoyu baskısı oluşturmak.

➣➣ Uluslararası Af Örgütü’nün en önemli özelliği; dünyanın herhangi bir yerinde düşünceleri, inançları nedeniyle mahkûm edilen ya da tutuklu bulunan insanların serbest bırakılması için barışçıl
yollarla savaşmaktır.

YA

➣➣ Uluslararası Af Örgütü’nün temel ilkelerinin belirlendiği ilk uluslararası toplantı; Belçika, İngiltere,
Fransa, Almanya, İrlanda, İsviçre ve ABD’den gelen katılımcılarla gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası Af Örgütü’nün Tarihsel Süreci:
➣➣ 1961 yılında kurulmuştur.

➣➣ 1962’de Belçika’da bir konferans toplayarak Uluslararası Af Örgütü’ne uluslararası daimi bir nitelik kazandırma kararı alınmıştır.
➣➣ 1963’te örgütün merkezi olan Londra’da Uluslararası Sekretaryası kurulmuştur.
➣➣ Peter Benenson 1964’te örgütün ilk başkanı olarak seçilmiştir.

➣➣ Etkinlikleri ve getirdiği ses Af Örgütü’nün 1977’de Nobel Barış Ödülü’nü almasını sağlamıştır.
➣➣ 1978’de de BM’nin İnsan Hakları ödülünü kazanmıştır.

T

➣➣ Örgütün misyonu çerçevesinde sürdürdüğü etkinlikler insan olmaktan doğan hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmıştır.

MU
RA

➣➣ Etnik köken, cinsiyet, dil, renk, din, siyasi görüş nedeniyle özgürlüğü sınırlandırılanların özgür
bırakılması için çaba göstermek, işkence ve kötü muameleye son vermek için çaba gösteren
UAÖ’nün terörle mücadele etmek, kadınlara yönelik şiddeti durdurmak, yoksullukla mücadeleyi
insan onuru ve insan hakları alanıyla ilişkilendirmek, siyasal sığınmacılar, göçmenlerin haklarını
savunmak, siyasi mahkûm ve tutukluların hukuk devleti kuralları uyarınca yargılanmalarını sağlamak için çalışmak, idam cezasının kaldırılması için mücadele etmek, uluslararası silah ticaretine
düzenlemeler getirilmesi için çalışmak, yakın tehlike altındakiler için acil eylem çağrıları yapmak
gibi hedefleri bulunmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü’nün düzenlediği kampanyalardan örnekler:

Stop torture! (İşkenceyi durdurun!) kampanyası; siyasi cinayet, kayıplar ve yargısız infazlara karşı
kampanya; mayınlara karşı kampanya; mültecilere saygı göster! kampanyası; kadın hakları insan haklarıdır! kampanyası; kadına şiddetin durdurulması için kampanya; “Silahlar denetlensin/Bir milyon yüz”
kampanyası; terörle mücadele adalet kampanyası vb.
Uluslararası Af Örgütü’nün Kurumsal Yapısı: Uluslararası Af Örgütü’nün çalışmalarının yürütülmesinde en yetkili mercii; Uluslararası Konsey’dir
Uluslararası Konseyin İşlevleri:
➣➣ Örgütün stratejisine odaklanmak;

➣➣ UAÖ’nün vizyon, misyon ve temel değerlerini belirlemek;

➣➣ UAÖ’nün Entegre Stratejik Planı’nı (altı yıllık planlar) mali stratejisiyle belirlemek; hareket için
yönetişim ve delegasyon sistem ve organları oluşturmak,

➣➣ Delegasyon organlarının üyelerini seçmek ve bu organ ve üyelerin sorumlu olmasını sağlamak;
hareketin kabul edilmiş strateji ve planlarına ilişkin performansını denetlemek; şube, yapı ve
diğer organlarının sorumluluklarını belirlemektir.
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Uluslararası Yürütme Komitesi;
➣➣ Şube ve yapıların temsilcilerinden oluşur.

➣➣ İşlevi, dünyada UAÖ’ nün liderliğinin ve yöneticiliğini yapmaktır.

RI

➣➣ Kararlar salt çoğunluk tarafından alınmaktadır.

➣➣ Uluslararası Yürütme Komitesi ile birlikte çalışan Bakanlar Forumu anlaşmazlık durumlarında
Uluslararası Konsey’e başvurma hakkına sahiptir.

LA

➣➣ Komite en az iki yılda bir toplanır.

➣➣ Gündelik işler genel sekreter başkanlığındaki uluslararası sekretarya tarafından yürütülür.
Uluslararası Af Örgütü’nün Organları:
➣➣ Yapılar: Hedefi sürekli bir insan hakları etkinliği programını koordine etmektir.

YIN

➣➣ Şubeler: Örgütün kriterlerine uyuyorlarsa uluslararası yürütme komitesinin onayıyla dünyanın
herhangi bir bölgesinde ülkesinde kurulabilir, uluslararası sekretarya da bu şubeleri kayıtlara
geçirir.

➣➣ Uluslararası ağlar: En az beş farklı “şube”den veya “yapı”dan üye bulundurmak zorundadır ya
da en az iki uluslararası sekretarya programı bölgesinden UAÖ üyelerine sahip olmaları gerekir.
Bu türden kriterlere uyan “uluslararası ağ”lar, hareketin vizyon ve misyonunu belirli bir tema ve
kimliğe dayandırarak tanıtmak ve uygulanmasını sağlamak gibi önemli işlevler üstlenirler.

YA

➣➣ Bağlı gruplar: En az beş üyeden oluşurlar aidatlarını ödemek ve bir “şubeye” bağlı olmak koşuluyla uluslararası yürütme komitesinin onayını alarak çalışmalarını yürütebilirler. Tarafsız değerlendirme ve üyelerin güvenliği gibi değerlendirilebilecek nedenlerle hiçbir “bağlı grup”un kendi
ülkesindeki düşünce suçlularıyla ilgili çalışmamak gibi izlenmesi gereken ilkeler vardır.

➣➣ Bireysel Üyelik statüsü de UAÖ’nün hedeflerine uyumlu bir biçimde katkıda bulunmak isteyen
özerk bireylerin yıllık bir aidat ödeyerek örgütün üyesi olabilmelerini sağlar. Özgürlüğü için mücadele ettiği bireylere hesap verebilir olmak temelinde örgütlenen UAÖ’nün kurumsal yapısı şeffaflık, ”hesap verebilirlik” konusunda yasal bir sistem oluşturma çabasının ürünüdür.

GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)

MU
RA

T

Çevre sorunlarıyla küresel düzlemde mücadele eden hükûmetler dışı uluslararası bir sivil toplum
kuruluşudur.
Greenpeace; 1971’de ABD - Alaska’da yürütülmekte olan nükleer denemeleri protesto eylemi çerçevesinde örgütlenen 14 eylemci tarafından Kanada’nın Vancouver kentinde kurulmuş olan uluslararası
sivil toplum örgütüdür. Greenpeace’nin merkezi, Hollanda’nın Amsterdam kentindedir. “Dünyayı mekan edinmiş” olarak tanımlanan uluslararası sivil toplum kuruluşudur.
Greenpeace;
➣➣ Çevreye zarar veren etkinlikleri saptama,
➣➣ Ormanların korunması,

➣➣ Çevreye duyarlı tarımın yapılması,
➣➣ Toksik kirlenme ile savaşma,
➣➣ İklim değişimini engelleme,

➣➣ Nükleer silahlar ve nükleer kirlilikle savaşma,
➣➣ Okyanusların korunmasını sağlama,
➣➣ Zehirli kimyasallara karşı savaşma,

➣➣ Genetiği oynanmış organizmalarla savaşma,

➣➣ Yenilenebilir enerji üretimini destekleme görevleri vardır.

Greenpeace’in temel hedeflerini barışçıl araçlarla, çevreye zarar veren etkinlikleri saptamak, izlemek, bu gözlenen gidişin geleceğe yönelik olumsuzluklarına dikkat çekmek ve yetkilileri ve dünya
kamuoyunu buna son vermeye çağırmak olarak özetleyebiliriz. Örgütün dünyada kamuoyu oluşturmak
ve kamuoyu baskısını tetiklemeye yönelik eylemleri arasında son derecede yaratıcı protesto biçimleri
(direkt eylem) olduğu gibi bizzat karar alma konumundaki yetkili, temsilci, kurum ve kuruluşlarda lobi
çalışmaları yapmak da vardır.
101

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

Greenpeace örgütünün temel ilkeleri;
➣➣ Şiddete karşı olmak,
➣➣ Saydamlık,

RI

➣➣ Hesap verilebilirliktir.

YIN

LA

Greenpeace’in yapısı kâr amacı gütmeyen örgüt modeline uygun olarak belirlenmiştir. “Dernek maddeleri” karar alma sürecini ve “yönetişim” yapısını tanımlamaktadır. Merkez örgütte Konsey ve Yönetim
kurulu bulunur. Çeşitli ülkelere yerleşmiş ulusal ve bölgesel Greenpeace bürolarının hepsinin kendi
yönetim kurulu ve büro yöneticisi vardır. Bütün Greenpeace büroları uluslararası Greenpeace’e bağlıdır. Mali kontrol lisansı olan büro sorumluları tarafından yapılır. Dünyanın dört bir yanında açılan ve
Greenpeace adını kullanma hakkını alan büroların lisanslarının verilebilmesi için de derneğin belirlediği
ilkelere uygun bir talep sunulması gerekmektedir. Ayrıca, lisans alabilmek için izlenmesi gereken sürece
uyumlu bir biçimde gerçekleşmesi gerekmektedir.

ÇOK ULUSLU SERMAYE- Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ)

Çok Uluslu Şirketlerin varoluş koşulu, şirketlerin önündeki ulusal engellerin azaltılmasıdır.
ÇUŞ’ların nitelikleri:

➣➣ Şirketin bir merkezi vardır ama şirket birden çok ülkenin sermayedarlarına aittir.

YA

➣➣ ÇUŞ’ lar birden çok ülkede yatırım yapar.

➣➣ ÇUŞ’lar şirket çalışanlarının seçiminde belirli nitelikleri edinmiş olmak tek kıstastır.

➣➣ ÇUŞ’ lar neo-liberal dünya kapitalizminde yaygınlaşan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar” çerçevesinde ön planlarda yerlerini almışlardır.

➣➣ Sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir gelişme açılımları, çok uluslu şirketler tarafından da
ciddiye alınmaktadır.
Çok Uluslu Şirketlerin hedefleri
➣➣ Küresel düzlemde ticaret,

➣➣ Küresel düzlemde hizmet, mal ve emeğin dolaşımının önündeki ulusal engellerin azaltılması,
➣➣ Karlı yatırım olanaklarının arttırılmasıdır.

MU
RA

T

Dünyanın en büyük çok uluslu şirketleri ABD, Japonya ve AB kökenlidir.

SHELL

Enerji ve petrokimya alanında etkinlikler gösteren, çok uluslu şirket grupları örneğidir.

İngiliz Shell şirketinin Uzak Doğu’da ulaşım konusundaki başarıları ve petrol konusunda Rusya’ya
olan bağımlılığı azaltma projesi, başarılı Hollanda petrol şirketleriyle birlikte çalışmaya karar vermesiyle
sonuçlandı. Uzak Doğu’da rekabet etmek yerine İngiliz Hollanda şirketleri birlikte önce 1903’te Asya
Petrol Şirketi’ni kurdu. Ardından, 1907’de Royal Dutch/Shell şirketler grubunun birleşmesi söz konusu
oldu. Kısa bir zamanda Royal Dutch/Shell önemli bir uluslararası şirket olarak dünya pazarında önemli
bir yer edindi. 20.yy. başlarında otomobillerin seri üretime geçmesiyle şirket hızla Avrupa, Amerika ve
Afrika’da büyük gelişme göstermiştir.
➣➣ 1920’de Shell dünyadaki en büyük petrol şirketi olmuştur.

➣➣ Dünyadaki ilk ticari deniz petrol kuyusu, Shell tarafından 1947’ de açılmıştır.

➣➣ 1990’lardan itibaren dünyada çevre duyarlılığının gelişip yaygınlaşmasıyla, Shell’in etkinlikleri
de giderek daha çok uluslararası hükûmetler dışı örgütlerce mercek altına alınmaya başlandı.
Yine bu dönemde Shell’in yatırımlarında Rusya ve Çin açılımı gözlendi. Shell, %60’ı Royal/Dutch
Petroleum’a, %40’ı Shell Transport an Trading Company’ye ait 1700’den fazla şirkete ulaşmıştı.
2005’te Shell’in kurumsal şemasında gerçekleştirilen bir reformla tek şirket yapısına dönüştürüldü. Bugün de petrokimya alanında dünyanın en büyük çok uluslu şirketlerindendir.
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IBM
Bilişim teknolojileri alanında dünyanın en büyük çok uluslu şirketi, IBM’dir.

RI

➣➣ IBM, bilgisayar, bilgisayar donanım üretimi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve araştırma geliştirme alanlarında yer edinmiştir.

LA

➣➣ 1911’de kart “delici makine” patentini işletmek ve geliştirmek için ABD - New York- Armonk’ta kurulmuş bir şirkettir. IBM adını 1924’te almıştır. 100 yılı aşan tarihinde IBM bilişim teknolojileri alanında birçok yenilik getirmiştir. Uzun süre dünya pazarında edindiği büyük yerle ilişkili olarak IBM
bilgisayar ile özdeşleştirilmiştir. Ancak 80’li yılların sonlarında önemli rakipleri ortaya çıkmıştır.
➣➣ 2010 yılında yapılan bir sıralamada “2010 yılı dünyanın en değerli markaları” listesinde 2. sırada
yer alabilmiştir.

YIN

➣➣ Küreselleşme sürecini temellendiren önemli bir dinamik, bizzat bilişim teknolojisinin ulus-devlet
sınırlarını aşan bilgi ve iletişim akışını geliştirmesinden ve kolaylaştırmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda IBM, “Çok Uluslu şirket” olarak küreselleşme sürecinin ürünü ve tetikleyicilerindendir. IBM, sermaye gücünden yola çıkılarak yapılan sıralamalarda dünyada birçok ülkeden
daha güçlü-zengin şirketler arasında yer almaktadır.

GAFAM

Google

YA

Hızla küreselleşen pazarda yer edinebilmiş, “internet devleri” diye de adlandırılan çok uluslu sermaye şirketlerine bir örnek GAFAM kısaltması ile toparlanan Alphabet (Google), Apple, Facebook, Amazon, Microsoft 20.yy sonlarında 21. yy’ın başlarında ortaya çıkmışlardır.
Çok uluslu şirket örneklerinden Google, 1998’de Amerika’da kurulmuştur. Stanford Üniversitesi’nde
iki öğrencinin 1995’de başlayan çalışmalarının ürünüdür.

Apple

Elektronik ürünler alanında önemli bir ÇUŞ olan Apple, 1976’da ABD’de kurulmuştur. İlk kişisel bilgisayar 1977’de piyasaya çıkmıştır ve hızla küresel pazarda büyük bir yer edinmiştir.

Facebook

MU
RA

Amazon

T

2004’de “the Facebook” adıyla ABD’de kurulmuş ve yine hızla büyük bir yer edinmiş çok uluslu şirket
örneğidir. Sosyal medya alanında çok önemli bir yer edinen şirket, 2005’de “Facebook” olarak bugünkü
adını almıştır. 2016’da Apple, Google ve Microsoft’un hemen ardından, dünyanın en pahalı 4. Şirketi
olma konumunu kazanmıştır.
ABD’de 1994 yılında kurulmuş ve hızla büyümüş çok uluslu şirket örneklerinden Amazon, elektronik
ticaret ve “cloud computing” konularına yoğunlaşmıştır.

Microsoft

1975’de Bill Gates ve Paul Allen tarafından ABD’de kurulmuş bir enformatik, mikro-enformatik bilişim teknolojileri şirketidir. Bilgisayar yazılım şirketi olarak hızla büyümüştür. Windows, Microsoft Office
ürünleriyle tanınmıştır.

KÜRESELLEŞME KARŞITI HAREKETLER

Zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki farkların artması ve sosyal refah devletinin geliştiği birçok
ülkede eşitsizlikleri yumuşatan refah devletinin geri çekilmeye başlamasıyla birlikte “gelişmiş” ülkelerde
ortaya çıkan “yeni fakirler” ve/veya işsizlerin oranındaki önemli artış, genelleşen bir hoşnutsuzluğu da
küresel düzlemde arttırmaktadır. Devletin ekonomi alanından çekilerek küçülmesini, dayanışma yatırımlarının azaltılmasını destekleyen “sosyal Darvinizm”e yönelmiş olan ülkelerde aynı zamanda güvenlikçi
politikalar ve yatırımlar arttırılmıştır.

Sosyal Darvinizm: H. Spencer tarafından Darwin’in “doğada zayıflar ayıklanır” ilkesini sosyal alana
uyarlamasıyla ortaya çıkan sosyal Darwinizm, liberalizmin doğada var olan doğal ayıklanmayı sosyal
düzlemde destekleyen yorumuyla rekabetçiliği, bireyciliğin egoist yorumunu savaşçı bir güvenlikçilikle
bir araya getirmiştir.
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Küreselleşme karşıtı eylemlerin nedenleri;

➣➣ Neo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek

➣➣ Zenginlik simgesine dönüşen uluslararası toplantıları protesto etmektir.

RI

➣➣ Ekonomik zenginleşme ve küreselleşme ilişkisine karşı dayanışma ağları kurmak,
Neo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek, ekonomik zenginleşme ve küreselleşme ilişkisine karşı dayanışma ağları kurma çabasına küreselleşme karşıtı gösteri denir.

LA

Başlangıcı 1999’da Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü’nün toplantısına karşı geliştirilen gösterilerdir.

İşçiler, işsizler, gençler ve orta sınıfın bir kesiminden oluşan binlerce, bazen de on binlerce göstericinin tepki gösterileri (Washington, Davos, Quebec, Prag, Nice Bolonya ve Cenova vb.) son dönemde
“Wall Street’i işgal et” hareketiyle gündemdeki yerini korumuştur.

YIN

Kanadalı bir aktivist grup olan Adbusters’in başlattığı “Wall Street’i işgal et” hareketi 17 Eylül 2011’de
New York’ta küreselleşmenin yarattığı eşitsizliklerin ve ABD’nin zenginliğinin simgesi olarak kabul edilen, finans merkezi Wall Street’te düzenlenen uzun süreli işgal eylemiyle öncekilerden farklı bir tepki
biçimi geliştirmiştir.

Ayrıca, Avrupa’da birçok ülkede ekonomik krizle artan hoşnutsuzluk, benzer tepki hareketlerini tetiklemektedir. Kapitalizm karşıtı sloganlarla, kapitalizmdeki krizin faturasının yoksullara yüklenmekte
olduğunu ileri sürerek protesto gösterileri sıklıkla düzenlenmektedir.

YA

➣➣ Dünya Sosyal Forumu ilk kez 2001 yılında Brezilya’nın Puerto Alegre kentinde toplandı. Küreselleşme karşıtı bu hareketin hedefi, küreselleşen dünyadaki eşitsizlikleri protesto etmektir.
➣➣ Alternatif bir küreselleşme arayışını, küreselleşme karşıtı eğilimleri bir araya getirerek Kalıcı bir
hükûmetler dışı örgütlenmeye dönüştürme arayışı DÜNYA SOSYAL FORMU çerçevesinde geliştirilmiştir. Küreselleşmeye karşı alternatif arayışları “bir başka dünya mümkün” sloganıyla yola
çıkmaktadır.

MU
RA

T

➣➣ Avrupa Sosyal Forumu toplantıları ilk olarak 2002’de İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenmiştir.
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2.

AÇIKLAMALI SORULAR

RI

A) Hükûmetlerin ve devlet kurumlarının ve
kuruluşlarının dışında varlık gösteren
özerk örgütlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi devletler dışı
uluslararası sivil toplum kuruluşu örneklerindendir?

B) Dünya sahnesinde siyasal, sosyal, kültürel alanda, çevre sorunları çerçevesinde
yada hukuk alanındaki adaletsizlik ve
haksızlıklarla ilişkili alanlarda savaşım
verebilmek gibi hedeflerle örgütlenmiştir.

LA

1.

 şağıdakilerden hangisi uluslararası hüA
kümetler dışı sivil toplum kuruluşlarının
özelliklerinden biri değildir?

A) Uluslararası Af Örgütü

B) Birleşmiş Milletler Örgütü
C) Avrupa Birliği

C) Bu kuruluşlar yasal kuruluşlardır ve topluma yarar ve hizmet ilkeleriyle etkinliklerini uluslararası düzlemde gerçekleştirir.

YIN

D) Avrupa Konseyi
E) NATO

D) Kâr amacı olmaksızın gönüllülük yöntemiyle etkinliklerini yürütürler.

AÇIKLAMA

E) Gelir kaynakları, ortakların koyduğu sermaye ve ihraç ettikleri tahvillerdir.

AÇIKLAMA

YA

İnsan haklarını savunma hedefiyle kurulmuş olan
Uluslararası Af Örgütü “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi”nce kabul edilmiş ilkeler çerçevesinde etkinliklerini sürdürür. Uluslararası hükümetler
dışı örgüt örneklerindendir ve kâr amacı gütmez.
YANIT: A

MU
RA

T

Uluslararası hükümetler dışı sivil toplum kuruluşlarının özellikleri:
• Hükûmetlerin ve devlet kurumlarının ve kuruluşlarının dışında varlık gösteren özerk örgütlerdir.
• Dünya sahnesinde siyasal, sosyal, kültürel
alanda, çevre sorunları çerçevesinde ya da hukuk alanındaki adaletsizlik ve haksızlıklarla ilişkili alanlarda savaşım verebilmek gibi hedeflerle örgütlenmiş çok sayıda ve giderek de sayıları artan STK bulunmaktadır.
• STK’lar yasal kuruluşlardır.
• Kâr amacı olmaksızın gönüllülük yöntemiyle etkinliklerini yürütürler.
• Bu tür kuruluşların çalışmalarını özgürce gerçekleştirmeleri için bağımsız gelir kaynaklarına
gereksinimleri vardır.
• Gelir kaynakları, bağışlar ya da üyelik aidatlardır.
• STK’lar dernek, sendika, vakıf, oda türü örgütlenmelerle topluma yarar ve hizmet ilkeleri temelinde etkinliklerini belirlerler.
YANIT: E
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Uluslararası Af Örgütü nerede kurulmuştur?

5.

A) Paris

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Af
Örgütü’nün hedeflerinden biri değildir?
A) Etnik köken, cinsiyeti, dil, renk, din, siyasi görüş nedeniyle özgürlüğü sınırlandırılanların özgür bırakılması için çaba göstermek

RI

B) Tokyo

C) Toronto
D) Londra

B) İşkence ve kötü muameleye son vermek
için çaba gösterip terörle mücadele etmek

LA

E) Zürih

C) Kadınlara yönelik şiddeti durdurmak,
yoksullukla mücadeleyi insan onuru ve
insan hakları alanıyla ilişkilendirmek

AÇIKLAMA

Uluslararası Af Örgütü, LONDRA’da kurulmuştur.
YANIT: D

D) Siyasal sığınmacılar, göçmenlerin hakların savunmak

YIN

3.

E) Uluslararası ilaç ticaretini destekleyici çalışmalar yapmak

AÇIKLAMA

YA

Uluslararası Af Örgütü’nün Hedefleri: Etnik köken,
cinsiyet, dil, renk, din, siyasi görüş nedeniyle özgürlüğü sınırlandırılanların özgür bırakılması için
çaba göstermek işkence ve kötü muameleye son
vermek için çaba gösterip terörle mücadele etmek,
kadınlara yönelik şiddeti durdurmak, yoksullukla
mücadeleyi insan onuru ve insan hakları alanıyla
ilişkilendirmek, siyasal sığınmacılar, göçmenlerin
haklarını savunmak, siyasi mahkûm ve tutukluların hukuk devleti kuralları uyarınca yargılanmalarını sağlamak için çalışmak, idam cezasının kaldırılması için mücadele etmek, uluslararası silah ticaretine düzenlemeler getirilmesi için çalışmak, yakın tehlike (immediate risk) altındakiler için acil eylem çağrıları yapmak gibi hedefleri bulunmaktadır.

 irleşmiş Milletler Örgütü, UNESCO, AB,
B
Amerika Devletleri Örgütü, Afrika Birliği Örgütü gibi uluslararası örgütlerin danışmanlığını yapan, 160’tan fazla ülke ve
bölgede etkinliklerini sürdüren; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunu yoğun bir biçimde teşvik eden ve destekleyen uluslararası sivil toplum örgütü hangisidir?

MU
RA

T

4.

A) Sınır Tanımayan Doktorlar
B) Avrupa Çevre ajansı

C) İktisadi Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı
D) Uluslararası Af Örgütü
E) Greenpeace

AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Örgütü, UNESCO, AB, Amerika Devletleri Örgütü, Afrika Birliği Örgütü gibi uluslararası örgütlerin danışmanlığını yapan, 160’tan
fazla ülke ve bölgede etkinliklerini sürdüren; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunu yoğun
bir biçimde teşvik eden ve destekleyen uluslararası sivil toplum örgütü Uluslararası Af Örgütü’dür.
YANIT: D
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YANIT: E

6.

Uluslararası Af Örgütü’nün misyonu çerçevesinde sürdürdüğü etkinliklere aşağıdakilerden hangisi uymaz?

8.

A) Kârlı yatırım olanakları aramak

RI

A) İnsan olmaktan doğan hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya
çalışmak

B) Kâr amacı olmaksızın çalışmak

C) Yaratıcı protesto biçimleri ile çevre felaketlerine dikkat çekmek

LA

B) İşkence ve kötü muameleye son vermek
için çaba göstermek

D) Yetkili temsilci, kurum ve kuruluşlarda
lobi çalışmaları yapmak

C) Terörle mücadele etmek

D) Kadınlara yönelik şiddeti durdurmaya çalışmak

AÇIKLAMA

Greenpece örgütünün çalışma yöntemleri:
• Kâr amacı olmaksızın çalışmak
• Yaratıcı protesto biçimleri ile çevre felaketlerine dikkat çekmek
• Yetkili temsilci, kurum ve kuruluşlarda lobi çalışmaları yapmak
• Çevre kirliliğine ilişkin bilimsel araştırmalar
yapmak yayınlamak şeklinde ifade edilebilir.
Örgüt kâr amacı gütmez.
YANIT: A

YA

AÇIKLAMA
Uluslararası Af Örgütü düzenlediği etkinlikler ile
özellikle, düşünce suçlularının serbest bırakılması, siyasi suçluların adil bir biçimde yargılanması,
işkence, zulüm, idam cezasına karşı ve insan hakları ihlallerine karşı durulmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
YANIT: E

E) Çevre kirliliğine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak yayınlamak

YIN

E) Çevreyi koruma önlemleri için mücadele
etmek

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace’in
“yeşil ve barış içinde bir gelecek” için çalışma yöntemlerinden değildir?

9.

T

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace’in
sürdürdüğü kampanyalardan değildir?

MU
RA

7.

A) “Akdeniz’i koruyoruz” kampanyası

A) NAFTA
B) NATO

B) “Nükleersiz gelecek” kampanyası

C) Greenpeace

C) “Gazetecilik suç değildir” kampanyası

D) Amazon

D) Tarım ve GDO kampanyası

E) İnsan Hakları İzleme Örgütü

E) Küresel ısınma enerji kampanyası

AÇIKLAMA

Aşağıdakilerden hangisi “çok uluslu şirket”
örneklerindendir?

AÇIKLAMA

Greenpeace örgütü, çevre sorunları ile küresel
düzlemde mücadele eden hükümetler dışı uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Dolayısıyla
kampanyaları çevre konuları ile ilgilidir.
YANIT: C

Amazon ABD’de 1994 yılında kurulmuş olan elektronik ticaret ve “cloud computing” konularına yoğunlaşmış çok uluslu bir şirket örneğidir.
YANIT: D
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A) Nobel Barış ödülünü kazanmak

RI

A) Şirketin bir merkezi vardır ama şirket birden çok ülkenin sermayedarlarına aittir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sosyal
Forumu toplantılarının hedeflerinden değildir?

B) ÇUŞ’lar birden çok ülkede yatırım yapar.

B) Güvenlikçi politikaları protesto etmek

C) Alternatif bir küreselleşme arayışını gündeme getirmek

LA

C) ÇUŞ’lar şirket çalışanlarının seçiminde
belirli nitelikleri edinmiş olmak tek kıstastır.

D) Zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki
eşitsizliğe dikkat çekmek

D) ÇUŞ’lar neo-liberal dünya kapitalizminde
yaygınlaşan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar” çerçevesinde ön planda yerlerini
almışlardır.

E) Sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir gelişme açılımları, çok uluslu şirketler
tarafından da ciddiye alınmamaktadır.
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Dünya Sosyal Forumu özgürlükler alanını genişletecek, katılımcı demokrasi deneyimini güçlendirecek bir tartışma formu oluşturma iddiasındadır.
Küreselleşmeye karşı alternatif arayışları “bir başka dünya mümkün” sloganıyla yola çıkmaktadır ve
özellikle neo-liberal kapitalizmin iddiası olan alternatifsizlik inancının yaygınlaşmasına karşı gelerek
daha adil ve daha demokratik bir dünyanın olabileceği iddiasını geliştirmektedir.
YANIT: A

MU
RA

T

YA

ÇUŞ’ların nitelikleri:
• Şirketin bir merkezi vardır ama şirket birden çok
ülkenin sermayedarlarına aittir.
• ÇUŞ’lar birden çok ülkede yatırım yapar.
• ÇUŞ’lar şirket çalışanlarının seçiminde belirli
nitelikleri edinmiş olmak tek kıstastır.
• ÇUŞ’lar neo-liberal dünya kapitalizminde yaygınlaşan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar” çerçevesinde ön planda yerlerini almışlardır
• Sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir gelişme açılımları, çok uluslu şirketler tarafından da
ciddiye alınmaktadır.
YANIT: E

E) Refah devletinin geri çekilmesinin yarattığı eşitsizliklere dikkat çekmek

YIN

10. A
 şağıdakilerden hangisi “Çok Uluslu
Şirketler”in niteliklerinden biri değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi bilişim alanında
yatırım yapan bir çok uluslu şirket değildir?
A) IBM		
C) Google		
E) Microsoft

B) Apple
D) Shell

AÇIKLAMA

Shell, enerji ve petrokimya alanında etkinliklerini yoğunlaştırmış olan “Çok Uluslu Şirket” grupları örneğidir.
YANIT: D
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I. Neo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek

II. Ekonomik zenginleşme ve küreselleşme
ilişkisine karşı dayanışma ağları kurmak

III. Çevre kirliliğini önlemek

IV. Kârı maksimum yapmak

ÇIKMIŞ SORU

14. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hükümetler dışı örgütlerin niteliklerinden biridir?
A) Bağımlı oldukları hükümetler için çalışmak

LA

V. Zenginlik simgesine dönüşen uluslararası toplantıları protesto etmek

B) Uluslararası düzlemde, kâr olanaklarını
geliştirecek etkinliklerde bulunmak

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme
karşıtı eylemlerin nedenleri arasında yer
almaz?

E) III ve V

C) Yasa dışı etkinlikler düzenleyerek örgüte
avantaj sağlamak
D) Çok uluslu şirketlere bağımlı olmak

B) III ve IV

YIN

A) I, II ve V

C) II ve IV

2013-DÖNEM SONU

RI

13.

E) Uluslararası düzlemde hükümetlerden
bağımsız çalışmak

D) II, III ve IV

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Uluslarası hükümetler dışı örgütler, uluslarası
düzlemde amaçları doğrultusunda hükümetlerden
bağmısız faaliyetlerde bulunurlar.
YANIT: E

MU
RA

T

YA

Küreselleşme karşıtı eylemlerin nedenleri:
• Neo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek
• Ekonomik zenginleşme ve küreselleşme ilişkisine karşı dayanışma ağları kurmak
• Zenginlik simgesine dönüşen uluslararası toplantıları protesto etmek
YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU

2014-DÖNEM SONU

15. 17 Eylül 2011’de New York’ta ortaya çıkan “Wall Street’i işgal et” hareketini başlatan Kanadalı aktivist grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adbusters

B) Anonymous
C) Femen

D) Greenpeace
E) Yes Men
AÇIKLAMA

Kanadalı aktivist grup Adbusters, küreselleşmenin
yarattığı eşitsizliklere dikkat çekmek için ABD’nin
finans merkezi Wall Street’i işgal eylemi düzenlemiştir.
YANIT: A
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 luslararası Af Örgütü’nün temel ilkeleriU
nin belirlendiği ilk uluslararası toplantıya
aşağıdaki ülkelerin hangisinden katılımcı
katılmamıştır?
A) Belçika

 reenpeace (Yeşil Barış) örgütünün ulusG
lararası nitelik kazandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

B) İngiltere

A) 2001

E) Almanya

2.

E) 1999

LA

D) 2017

B) 1979

C) Türkiye
D) Fransa

C) 1971

 luslararası Af Örgütünün (UOÖ) düzenU
lediği etkinliklerin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkisi yoktur?

5.

YIN

1.

RI

4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Af
Örgütünün hedeflerindendir?
A) Devletlerden bağımsız, insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak.

YA

A) Düşünce suçlularının serbest bırakılması

B) Okyanusların korunması için çalışmak

B) Siyasi suçluların adil bir biçimde yargılanması

C) İnsan hakları konusunda hükümetlerin
sözcüsü olmak

C) İşkence ve zulüm, idam cezasına karşı,
siyasi cinayet, adam kaçırma ve her türlü
insan hakları ihlallerine karşı durulmasına katkıda bulunma

D) Devletlerin yardımıyla insan hakları ihlalleri araştırmalarını yayınlamak
E) Kâr amaçlı araştırmalar yapmak

D) Hükûmetlerin hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri için kamuoyu baskısı
oluşturmak

3.

MU
RA

T

E) İşletmelerin piyasa değerini arttırıcı çalışmalar yaparak ekonomiye, piyasaya
katkıda bulunma

 977’de Nobel Barış Ödülü’nü alan ve
1
1978’de de BM’in İnsan Hakları Ödülü’nü
alan Uluslararası Sivil Toplum Örgütü
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

A) Greenpeace Örgütü

 şağıdakilerden hangisi Greenpeace örA
gütünün yöntemlerinden değildir?
A) Bilimsel verilere dayalı araştırmalarla
çevreye zarar veren etkinlikleri saptamak
B) Çevreye zarar veren gidişata dikkat çekmek

B) Dünya Sosyal Forumu
C) Uluslararası Af Örgütü

C) Kamuoyu oluşturmak için ses getiren
protestolar (direkt eylem) düzenlemek

D) Avrupa Sosyal Forumu

D) Çevre sorunlarına dikkat çekmek için şiddet eylemleri düzenlemek

E) Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü

E) Yetkili, temsilci, kurum ve kuruluşlarda
lobi çalışmaları yapmaktır
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 luslararası Af Örgütü’nün yapılanmasıyU
la ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9.

A) Yapıların hedefi sürekli bir insan hakları
etkinliği programını koordine etmektir.

B) Uluslararası Yürütme Komitesi’nin kıstaslarına uygun “yapılar”’ın en az bir kurulu ve etkinliklerini sürdüren gönüllüleri
bulunur.

LA

A) Greenpeace

B) İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı

C) Uluslararası ağlar, genel sekretaryanın
onayıyla kurulur.

C) Uluslararası Af Örgütü

D) Uluslararası ağlar, en az beş farklı
“şube”den veya “yapı”dan üye bulundurmak zorundadır ya da en az iki uluslararası sekretarya programı bölgesinden
UAÖ üyelerine sahip olmaları gerekir.

D) Dünya Sosyal Forumu

YIN

E) Avrupa Sosyal Forumu

YA

E) Bağlı gruplar, en az beş üyeden oluşurlar; aidatlarını ödemek ve bir “şubeye”
bağlı olmak koşuluyla Uluslararası Yürütme Komitesi’nin onayını alarak çalışmalarını yürütebilirler.

 şağıdakilerden
A
hangisi;
1971’de
ABD - Alaska’da yürütülmekte olan nükleer denemeleri protesto eylemi çerçevesinde örgütlenen 14 eylemci tarafından
Kanada’nın Vancouver kentinde kurulmuş olan uluslararası sivil toplum örgütüdür?

RI

7.

10. U
 luslararası bir örgüt olan Greenpeace’nin merkezi nerededir?
A) Paris

B) Londra

C) Norveç

D) Hollanda

8.

MU
RA

T

E) İspanya

 şağıdakilerden hangisi çevre sorunlaA
rıyla küresel düzlemde mücadele eden
hükûmetler dışı uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur?

11. A
 şağıdakilerden hangisi Greenpeace örgütünün etkinlik alanına girmez?

A) Sınır Tanımayan Doktorlar

A) “İklim değişimi”ni engellemek

B) Yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi
C) Ormanların, Okyanusların korunması

B) Greenpeace

D) Hükûmetleri hukukun üstünlüğüne saygı
göstermeye çağırmak

C) Dünya Sosyal Formu

D) İktisadi Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı

E) Nükleer silahlar ve nükleer kirlilikle savaşım

E) Uluslararası Af Örgütü
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14. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme
karşıtı hareketle bağlantılıdır?

A) ÇUŞ’lerin bir merkezi vardır ve çalışanların merkez ülkenin yurttaşı olması zorunludur.

A) Küreselleşen pazarda çok uluslu açılımlarla kâr oranlarını arttırmak

RI

Uluslu

12. A
 şağıdakilerden hangisi “Çok
Şirketler”in niteliklerindendir?

B) Küreselleşen dünyadaki eşitsizliklere
dikkat çekmek ve protesto etmek

B) ÇUŞ’lerin bir merkezi yoktur ve çalışanlarının merkez ülkenin yurttaşı olması
zorunludur.

LA

C) Savaş suçlarını uluslararası bir düzlemde yargılamak

C) ÇUŞ’ler kâr amaçlı kuruluşlar değildir.

D) Avrupa’da bütünleşme sürecini desteklemek

D) ÇUŞ’ler Birleşmiş Milletler Örgütü üyesidir.

E) Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak

YA

YIN

E) ÇUŞ’lerin bir merkezi olsa da birden çok
ülkeden sermayedarları, çalışanları vardır ve birçok ülkede yatırım yaparlar.

A) Opet

MU
RA

B) Motorola

15. N
 eo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek, ekonomik zenginleşme ve
küreselleşme ilişkisine karşı dayanışma
ağları kurma çabasına ne ad verilir?

T

13. 1947’de dünyadaki ilk ticari deniz petrol
kuyusu hangi işletme tarafından açılmıştır?

C) Caterpiller

A) Küreselleşme

B) Küreselleşme karşıtlığı
C) Küreselleşme yanlılığı

D) Shell

D) Sosyal darwinizm

E) Samsung

E) Liberalleşme karşıtlığı
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E
•
•
•

•

Uluslararası Af Örgütü (UOÖ);
Düşünce suçlularının serbest bırakılması,
Siyasi suçluların adil bir biçimde yargılanması,
İşkence ve zulüm, idam cezasına karşı,
siyasi cinayet, adam kaçırma ve her türlü insan hakları ihlallerine karşı durulmasına katkıda bulunma,
Hükûmetlerin hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri için kamuoyu baskısı
oluşturmak

LA

6. D Greenpeace örgütünün yöntemleri;
• Bilimsel verilere dayalı araştırmalarla çevreye
zarar veren etkinlikleri saptamak.
• Çevreye zarar veren gidişata dikkat çekmek.
• Kamuoyu oluşturmak için ses getiren protestolar (direkt eylem) düzenlemek.
• Çevre sorunlarına dikkat çekmek için basın ve
yayın organlarında ses getirici etkinlikler düzenlemek.
• Yetkili, temsilci, kurum ve kuruluşlarda lobi çalışmaları yapmaktır.

YIN

2.

B Greenpeace 1971’de ABD-Alaska’da yürütülmekte olan nükleer denemeleri protesto etmek için örgütlenen 14 eylemci tarafından Kanada’da kurulmuştur.
1979’dan itibaren ise uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

YA

1.

C 1977’de Nobel Barış Ödülünü alan ve
1978’de de BM’in İnsan Hakları ödülünü alan Uluslararası Sivil Toplum Örgütü; Uluslararası Af Örgütü’dür.

MU
RA

4.

T

7.

3.

A Uluslararası Af Örgütü, insan haklarını
savunma hedefiyle kurulmuş olan uluslararası hükümetler dışı bir örgüttür. Kâr
amacı gütmez. Hiçbir devlet ile bağımlılık
ilişkisi bulunmaz.

RI

5.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
YANITLARI

C Uluslararası Af Örgütü’nün temel ilkelerinin belirlendiği ilk uluslararası toplantı;
Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İrlanda, İsviçre ve ABD’de gelen katılımcılarla gerçekleştirilmiştir.
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C Uluslararası Af Örgütü’nün yapılanması;
• Yapılar’ın hedefi sürekli bir insan hakları
etkinliği programını koordine etmektir.
• Uluslararası Yürütme Komitesinin kıstaslarına uygun “yapılar”’ın en az bir kurulu
ve etkinliklerini sürdüren gönüllüleri bulunur.
• Uluslararası ağlar, Uluslararası Yürütme
Komitesinin onayıyla kurulur.
• Uluslararası ağlar; en az beş farklı
“şube”den veya “yapı”dan üye bulundurmak zorundadır ya da en az iki Uluslararası Sekretarya Programı bölgesinden
UAÖ üyelerine sahip olmaları gerekir.
• Bağlı Gruplar, en az beş üyeden oluşurlar aidatlarını ödemek ve bir “şubeye”
bağlı olmak koşuluyla Uluslararası Yürütme Komitesinin onayını alarak çalışmalarını yürütebilirler.
• Bireysel Üyelik statüsü de UAÖ’nün hedeflerine uyumlu bir biçimde katkıda bulunmak isteyen özerk bireylerin yıllık bir
aidat ödeyerek örgütün üyesi olabilmelerini sağlar.
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12. E
•
•
•
•

A Greenpeace, 1971’de ABD - Alaska’da
yürütülmekte olan nükleer denemeleri protesto eylemi çerçevesinde örgütlenen 14 eylemci tarafından Kanada’nın
Vancouver kentinde kurulmuş olan uluslararası sivil toplum örgütüdür.

•

ÇUŞ’lar birden çok ülkede yatırım yapar.

ÇUŞ’lar şirket çalışanlarının seçiminde
belirli nitelikleri edinmiş olmak tek kıstastır.
ÇUŞ’lar neo-liberal dünya kapitalizminde
yaygınlaşan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar” çerçevesinde ön planda yerlerini almıştır.

Sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir gelişme açılımları, çok uluslu şirketler
tarafından da ciddiye alınmaktadır.

YIN

9.

ÇUŞ’ların nitelikleri;
Şirketin bir merkezi vardır ama şirket birden çok ülkenin sermayedarlarına aittir.

RI

B Greenpeace; çevre sorunlarıyla küresel
düzlemde mücadele eden hükûmetler dışı uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

LA

8.

YA

13. D Dünyadaki ilk ticari deniz petrol kuyusu,
Shell tarafından 1947’de açılmıştır.

10. D Uluslararası bir örgüt olan Greenpeace’nin merkezi, Hollanda’nın Amsterdam
kentindedir.

MU
RA

T

14. B “Küreselleşme karşıtlığı” genel anlamıyla “neo-liberal” kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek, ekonomik zenginleşme
ve küreselleşme ilişkisine karşı dayanışma ağları kurma çabasını tanımlamaktır.

11. D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greenpeace;
Çevreye zarar veren etkinlikleri saptar.
Ormanların korunmasını sağlar.
Çevreye duyarlı tarımın yapılmasını destekler.
Toksik kirlenme ile savaşır.
İklim değişimini engelleme çalışmalarını
yapar.
Nükleer silahlar ve nükleer kirlilikle savaşır.
Okyanusların korunmasını sağlar.
Zehirli kimyasallara karşı savaşır.
Genetiği oynanmış organizmalarla savaşır.
Yenilenebilir enerji üretimini destekler.

15. B Neo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizliği eleştirmek, ekonomik zenginleşme ve
küreselleşme ilişkisine karşı dayanışma
ağları kurma çabasına küreselleşme karşıtı gösteri denir.
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LA

 istemsel dönüşümü aşağıdan yukarıya;
S
sınıflar, sivil toplum ve sosyal hareketlerin mücadeleleriyle mümkün bulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberalizm

A) Realizm

B) Merkantilizm

B) İdealizm

C) Marksist Bakış Açısı

C) Dünya sistemi

D) Neo Keynesyen Görüş

D) İnşa edici yaklaşım

E) Klasik iktisat

E) Eleştirel kuram

6.
 erlin duvarının yıkılışı ve Sovyetler BirB
liği’nin dağılışı ile “medeniyetler çatışması”
söyleminin yaygınlık kazanması hangi küresel alan içinde açıklanır?
A) Küresel göç

B) Kültürün küreselleşmesi

A) Dünya sistem teorisi

C) Küresel adalet

B) Bağımlılık teorisi

E) Küresel ekonomi

D) Engel teorisi

C) Pareto teorisi

D) Küresel ısınma

T

E) Fisher teorisi

 vrupa Ahengi Sistemi hangi olayın soA
nunda oluştu?

MU
RA

3.

7.

A) Viyana Kongresi

B) Napolyon Savaşları

B) Birleşmiş Milletler

D) Westphalia Barış Antlaşması

C) GATT

E) Fransız Devrimi

Hangi ülke üçlü ittifak içinde yer almaz?

 emel fonksiyonu, üye ülkelerin ödemeler
T
bilançosu açıklarını azaltmada onlara yardımcı olmak olan kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dünya Ticaret Örgütü

C) Utrecht Barışı

4.

 z gelişmiş ülkelerde sömürgeci Batılı
A
devletlerin açıkça siyasi olarak değil ama
ekonomik yaptırımlarla yönetimlerine karıştıklarını ve birinci dünya ülkelerinin pazarlarına yarayacak biçimde şekillendirdiklerini iddia eden ve yeni sömürgecilik
olarak anılan görüşün adı nedir?

YA

2.

YIN

1.

 500-1800 yılları arasında Batı Avrupa’da
1
ticaret faaliyeti yürüten devletlerin, gümrük vergileri uygulamasıyla ithalatı azaltıp
ihracatı artırarak değerli madenlerin (altın, gümüş gibi) rezervlerini artırarak zenginlik sağlamasına ve askerî gücü desteklemesine ve buna bağlı olarak millî ekonomisini güçlendirmesine dayalı olarak gelişen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

RI

5.

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

D) Dünya Bankası
E) IMF

8.

A) Avusturya

 şağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret
A
Örgütü’nün kuruluş anlaşmasıdır?

B) Almanya

A) Marakeş Anlaşması

D) İtalya

C) Maastricht Anlaşması

C) Macaristan

B) Paris Anlaşması

E) İspanya

D) Avrupa Tek Senedi
E) Lizbon Anlaşması
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 lusal egemenlik haklarına dokunmadan
U
etkinliklerini sürdüren uluslararası örgütlere ne ad verilir?

RI

A) Sivil toplum örgütü

13. K
 ararların oy çokluğuyla alınabilmesi yönünde ilerleyerek ortak politikaları derinleştiren yani geliştiren örgütlere ne ad verilir?

B) İş birliği örgütü

A) Bütünleşme örgütü

D) Devlet altı örgütler

C) Küreselleşme karşıtı örgüt

C) Devlet üstü örgütler

B) Sivil toplum örgütü

E) Uluslararası örgütler

D) Uluslararası Af Örgütü

LA

9.

E) Yakınlaşma örgütü

YIN

10. A
 şağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş amaçlarından birisi değildir?
A) Sağlık
B) Barış

D) Adalet

E) Ekonomik kalkınma

YA

C) Güvenlik

14. “ Simgesel bir önemi olan 9 Mayıs 1950 Robert Schuman’nın Avrupa bütünleşmesinin
özünü ve önemini vurgulayan bildirisini sunduğu gün” ne olarak kabul edilmiştir?

11. U
 luslararası hukuk kurallarına uygun olarak, üye devletler arasındaki uyuşmazlıkları gidermek BM’nin hukuk sorunlarını ve
uzmanlık kuruluşlarının danışma etkinliklerinden doğan sorunları çözüme kavuşturmak amacını taşıyan organ hangisidir?

B) Avrupa Günü

C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kuruluş Günü

T

A) Genel Kurul

A) İnsan Hakları Günü

D) Avrupa Derinleşme Günü

E) Avrupa Bütünleşme Günü

MU
RA

B) BM Genel Sekreterliği

C) Ekonomik ve Sosyal Konsey
D) Vesayet Konseyi

E) Uluslararası Adalet Divanı

12. A
 şağıdakilerden hangisi NATO’nun özelliklerinden birisi değildir?

15. A
 vrupa Birliğini kuran anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi, ekonomik, askeri ve bilimsel alanlarda iş birliği içindedir.
B) Üyeleri çoğulcu demokrasiyi uygulamalıdır.
C) Doğu-Batı ayrıştırmasını net yapar.

D) Sovyetlere karşı caydırıcı askeri blok
oluşturur.
E) Doğu-Batı ayrıştırmasını yapamaz.
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A) Paris Anlaşması

B) Maastricht Anlaşması
C) Avrupa Tek Senedi
D) Lizbon Anlaşması
E) Roma Anlaşması

19. U
 luslararası Af Örgütü’nün en önemli
özelliği hangisidir?

A) Hükümetlerarası bölgesel ekonomik iş
birliği forumudur.

A) Dünyanın herhangi bir yerinde düşünceleri, inançları nedeniyle mahkûm edilen
ya da tutuklu bulunan insanların serbest
bırakılması için barışçıl yollarla savaşmak

RI

16. Aşağıdakilerden hangisi APEC’i tanımlar?

B) Bölgesel nitelikli bütünleşme örgütüdür.

C) Bakanlar düzeyinde toplanan bir konseydir.

LA

B) Çevreye zarar veren etkinlikleri saptamak

D) Uluslararası bölgesel nitelikli askeri bir
örgüttür.

C) Az gelişmiş ülkelere düşük faizli kredi
alma imkanı sunmak

E) Bölgesel kalkınma bankasıdır.

YIN

D) Sağlık faaliyetlerini sınır ötesi ülkelere taşımak

YA

E) İnsan haklarıyla ilgili bildirgeleri kabul etmek

17. A
 şağıdakilerden hangisi uluslararası hükümetler dışı sivil toplum örgütlerine örnektir?

20.

A) Fitch

C) Standart and Poors

T

A) Yalnız I

MU
RA

E) Avrupa Konseyi

II. Saydamlık

III. Hesap verilebilirlik

Yukarıdakilerden hangileri Greenpeace
örgütünün temel ilkeleridir?

B) Uluslararası Af Örgütü
D) Birleşmiş Milletler

I. Şiddete karşı olmak

B) I ve II

C) Yalnız II

D) I, II ve III
E) II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Af
Örgütü’nün (UOÖ) çalışma hedeflerinden
değildir?
A) İnsan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak

B) “İklim değişimi”ne ilişkin sorunlara dikkat
çekmek

C) Hükûmetlerin hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri için kamuoyu baskısı
oluşturmak
D) İnsan hakları ihlalleri konusunda yaptığı
araştırmaları yayınlamak
E) Hak ihlalleri konusunda tarafsız ve sistemli araştırmalar yapmak
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1.
2.
3.
4.
5.

C
B
A
E
B

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
A
E
A
B
A

11.
12.
13.
14.
15.

E
E
A
B
B

16.
17.
18.
19.
20.

A
B
B
A
D
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İnsan güvenliğini, insan haklarını, demokrasiyi, hukuk devletini savunan; uluslararası ilişkiler içine insani durumu yerleştiren yaklaşım hangisidir?

A) Merkantilizm

LA

B) Marksist bakış açısı
C) Liberalizm

A) Realizm

D) Klasik iktisat

B) İdealizm

E) Neo klasik iktisat

C) Eleştirel yaklaşım

D) İnşa-edici yaklaşım

E) Dünya sistemi yaklaşımı
6.
 konomik olarak az gelişmiş şiddetin ve
E
savaşların yaşandığı ülkelerden gelişmiş
batı ülkelerine yaşanan göçler küreselleşmenin hangi sonucu içerisinde açıklanır?

 929 Ekonomik Buhranı’nın yol açtığı en
1
büyük ciddi ve siyasal etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthalatın artması

YA

2.

YIN

1.

 enginliğin bir ülkenin gücü açısından
Z
vazgeçilmez olduğunu; gücün de zenginliğin elde edilmesinde ve korunmasında önemli bir işleve sahip olduğunu iddia
eden iktisadi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

RI

5.

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

B) İhracatın artması

C) Kitlesel işsizliğin artması
D) Gelirin azalması

A) Küresel göç

E) Tasarrufun düşmesi

B) Küresel ekonomi
C) Küresel ısınma

D) Kültürel küreselleşmesi
E) Küresel adalet

Viyana Kongresi ne zaman yapılmıştır?

MU
RA

3.

T

7.

A) 1615

A) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
B) Uluslararası Kalkınma Birliği

B) 1715

C) Uluslararası Finans Kurumu

C) 1815

D) Dünya Ticaret Örgütü

D) 1915

E) Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

E) 1925

4.

 şağıdakilerden hangisi Dünya Bankası
A
grubunda bulunan kuruluşlardan biri değildir?

 angi ülke üçlü itilaf ülkelerinden birisiH
dir?

8.

A) Fransa

B) Osmanlı İmparatorluğu

 emel ilkelerinden en önemlisi, üye ülT
keler arasındaki dış ticarette ayrımcılığın
önlenmesi için kabul edilen “en çok kayırılan ülke” kuralı olan anlaşma hangisidir?
A) Dünya Bankası

C) İtalya

B) GATT

D) Almanya

C) OECD

E) Avusturya-Macaristan

D) Birleşmiş Milletler
E) IMF
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A) Üye statüsü müzakere ve ikna süreciyle
gerçekleşir.

13. A
 şağıdakilerden hangisi bölgesel bütünleşme veya iş birliği örgütüne örnek verilemez?
A) Avrupa Birliği

B) Karar için oy birliğinin sağlanması gerekir.

B) ASEAN
C) NAFTA

C) Örgütün hedefleri tartışmaya açılabilir.

D) APEC

D) Bu örgütler üyeleri tarafından biçimlendirilebilirler.

E) Greenpeace

A) Barışı bozacak girişimleri engellemek

14. A
 vrupa topluluklarının ilk adımı kömür ve
çelik sektörlerinin yönetimini ulus üstü
bir otoritenin denetimine aktarma temelinde şekillenen Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) hangi anlaşma ile atılmıştır?

YA

B) Uluslararası dostluk ilişkilerini geliştirmek

YIN

E) Kararda oy birliği esas değildir.

10. A
 şağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün hedeflerinden biri değildir?

RI

 şağıdakilerden hangisi iş birliği örgütleA
rinin özelliklerinden biri değildir?

LA

9.

C) İnsan hak ve özgürlüklerini korumak ve
geliştirmek

A) Paris Anlaşması

D) Üye devletlerin eş güdümlü çalışmasını
sağlayacak merkez gibi çalışmak

B) Maastricht Anlaşması

C) Amsterdam Anlaşması

E) Kültürel alanlarda gelişimlere öncülük etmek

E) Roma Anlaşması

MU
RA

T

11. S
 avaş suçları, insanlık suçları, dünya barışına karşı işlenen suçları yargılamak
için kurulan kurum hangisidir?

D) Lizbon Anlaşması

A) Uluslararası Ceza Mahkemesi

15. A
 vrupa Birliği’nin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üye devletlerin ortak bir pazar oluşturarak kişilerin, malların, hizmetlerin ve
sermayenin serbestçe dolaşabilmesini
sağlayabilecek bir yapıya yavaş yavaş
ulaşırken siyasal bütünleşme sürecini
ilerletmektir.

B) NATO
C) BM

D) APEC

E) NAFTA

B) İnsan hakları ve özgürlüğün savunulmasını sağlamaktır.

12. II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı sürdürebilmek ve her çeşit saldırıyı caydırma yoluyla engellemek ve güvenliği sağlamak için kurulan örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) UCM

B) NATO
C) AB

D) BM

E) AİHM
119

C) Ortak para birimi kullanılmasını yaygınlaştırmaktır.
D) Küreselleşme karşıtı eylem yapmaktır.

E) Az gelişmiş ülkelere yardımda bulunmaktır.
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16. Aşağıdakilerden hangisi NAFTA’nın hedefidir?
A) Soğuk savaş ortamında dayanışmayı hedefler.
B) Siyasal bütünleşmeyi hedefler.

19. Aşağıdaki örgütlerden hangisi misyonu
çerçevesinde sürdürdüğü etkinlikler insan olmaktan doğan hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmıştır?
A) Greenpeace

C) Serbest iş gücü dolaşımını sağlamayı
hedefler.

B) İktisadi Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı
C) Uluslararası Af Örgütü

D) Bölgesel serbest ticareti ve ekonomik bütünleşmeyi hedefler.

D) Dünya Sosyal Forumu

E) Üyelerinin para politikasının eşgüdümünü gerçekleştirmeyi hedefler.

17. A
 şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının (STK) niteliklerinden değildir?
A) Kâr amacı yoktur.

B) Gönüllülük yöntemiyle etkinliklerini yürütür.

E) Avrupa Sosyal Forumu

20. A
 şağıdakilerden hangisi Greenpeace örgütünün temel hedeflerinden biri değildir?

C) Sınır ötesi ticari faaliyetler yürütür.

A) Çevreye zarar veren etkinlikleri saptamak
B) Ormanların korunması

D) Devletlerden bağımsızdır.

E) Gelir kaynakları bağışlar ve üyelik aidatlarından oluşur.

C) Çevreye duyarlı tarımın yapılması
D) Toksik kirlenme ile savaşmak

E) Kimyasal ürünlerin üretimini arttırmak

18. 1
 960 yılında iki Portekizli öğrencinin kadeh tokuştururken “özgürlük” diye bağırmış olmaları nedeniyle yedi yıl hapse
mahkûm edilmeleri ve Peter Benenson
tarafından bu olaya karşı yoğun bir tepki hissedilerek kurulan örgütün adı nedir?
A) Greenpeace

B) Uluslararası Af Örgütü

C) Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri
Federasyonu
D) İnsan Hakları Gözlem Örgütü
E) Birdlife İnternational

1.
2.
3.
4.
5.

D
A
C
A
A

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
C
D
B
E
E

11.
12.
13.
14.
15.

A
B
E
A
A

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Y Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası İlişkilere Giriş ders kitabı.
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16.
17.
18.
19.
20.

D
C
B
C
E

