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FOREWORD 

 

Dear academics, diplomats and students, 

 

It is my great pleasure to welcome you to the 2nd International Conference on Globalization and 

International Relations here in Sanliurfa.  We are very grateful to the City of Sanliurfa for their 

tremendous support they have provided as host. Besides it’s historical and natural beauties, 

Sanliurfa’s   strategic location is also an important reason why this conference was performed 

here.  International relations are an exceptionally important aspect of citizenship in a global 

society. As our world becomes smaller and smaller through communication technology, rapid 

air transportation and a complex international economy, the value of peaceful and cooperative 

relationships between nations is increasingly important. Historically, one of the oldest 

expressions of international relations was the establishment of treaties and agreements between 

nations. Maintenance of these treaties ensured that ordinary people could go about their 

everyday tasks of earning a living and raising their families rather than dedicating themselves to 

armed conflict with neighbors. This function of international relations remains just as relevant 

today. Positive international relations also promotes effective trade policies between nations, 

both in terms of importing natural resources and finished products not available in one country 

and in terms of gaining access to the larger market afforded by exports to foreign countries. 

International relations define the requirements and limitations of cross-border trade. Besides 

the transport of goods over international borders, people also frequently migrate between 

countries, looking for opportunities to enhance their lives. This travel may be temporary or 

permanent, but in either case it must be regulated to ensure the rule of law--criminals must be 

kept out of the country while legitimate business, tourist and immigrant travel is preserved. 

International relations plays a key role in determining border control policies. Nations often face 

global issues that are larger than any specific country or even continent, such as concerns over 

the environment, pandemics and terrorism. Sound international relations are required for 

nations to cooperate effectively to meet these challenges, allowing nations to share relevant 

information quickly and pool resources. In that conference, our distinguished participants 

discussed about the headlines written above, and in workshops major global issues were studied. 

I would like to thank to Mr. Mustafa TALAS, the head of conference; to Dr. Huseyin ERIS, Dr. 

Hasan CIFTCI and Feray KABALCIOGLU BUCAK distinguished academic from Sanliurfa; to 

Rahmat ULLAH, coordinator of conference. Also I would like to thank our media partners. As 

you know, there are a range of reforms under consideration in Europe. The speakers in the 

programme are uniquely placed to debate these and highlight the key themes, trends and 

current practices for the audience. Especially interesting will be to learn the priorities and 

developments from several local, regional and international investors, companies, standard 

setters and other influencers. The wonderful thing about conference is the international 

perspective our members bring to these discussions. I am very glad we found a selection of them 

prepared to speak to you about their lessons learned over the past 8 years and also to look ahead 

in the panel after the opening key notes. And I already wish to note that we have something 

special in store for later today to recognise them. Before coming to a close of these remarks, I 

would also like to remind you and especially our moderators to strictly stick to our time schedule 

and not to let any session overrun. I sincerely hope you will enjoyed of debate and networking.  

 

Thank you for your participation. 

 

Mustafa Latif EMEK 

Head of Organizing Committe 
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ABSTRACT 

Globalization has increased the relationships among people living in different parts of the 

world. This has also accelerated the power and duration of political, social, and economic events in a 

society or geography to influence other communities. This process of transforming the world into a 

village and providing technological facilities has also brought about many negative events such as 

terrorism, war, natural disaster, social explosions. Especially in the post-11 September period, the 

discourse of terrorism has begun to appear clearly in the world. It has been emphasized in the world 

that a common global aggression against the events that have a global impact should be foregrounded 

and a more just, reliable and livable world demands are expressed more frequently. In order to prevent 

the negative consequences of these kinds of events showing its effect globally, international 

organizations have gone on to do some activities. The main purpose of these organizations is to bring 

this mission to international organizations for the purpose of contributing to peace and justice in the 

world. Recent developments, especially in the Middle East, called "Arab Spring", have increased the 

duties and responsibilities of international organizations and at the same time have raised the question 

of the efficiency level of international organizations in ensuring justice and peace in the world.  

In the first part of the work, basic information on the concepts of global peace and justice will 

be given and then information on international institutions and institutional structures operating in this 

context will be given. In the second part, the activities carried out by the other United Nations and 

other international organizations to solve the problem in the face of the events that took place in the 

last century will be examined in terms of the level of efficiency in providing global peace and justice. 

The conclusion will include the views and recommendations of global justice and the provision of 

peace. Study Middle East is as important as it is in the world as well as it is important that 

international institutions fulfill their duties and responsibilities at the competence level and reveal their 

reasons. 

 

Keywords: Globalization, International Organizations, Justice, Arab Spring, Peace 
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SİYASAL KÜRESELLEŞME BOYUTUNDA TÜRKİYE’NİN DÜNYA’DAKİ YERİ VE 

JEOPOLİTİK-BEŞERİ DEĞERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Atıl Cem ÇİÇEK 

Kafkas Üniversitesi, atilcemcicek@yahoo.com 

 

Öğr. Gör. Gökbörü ÖNALP 
Kafkas Üniversitesi, g.onalp@hotmail.com 

 

ÖZET 

1980’li yıllarla beraber ivme kazanan ve geniş bir etki alanı yaratan küreselleşme kavramı; 

siyasal, ekonomik, kültürel ve teknoloji boyutlarında yaşanan gelişmeler ile karşımıza çok boyutlu 

olarak çıkmaktadır. Siyasal alanda küreselleşme insanoğlunun genel anlamda yaşamsal zorluklarını 

yenmesi ve devletlerin belirli menfaatler altında uluslararası gruplaşmaların içine girmesi ile 

şekillenmektedir. Modernitenin beraberinde getirdiği entegrasyonun bir sonucu olarak insan hakları, 

demokrasi, özgürlük, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik politikaların normatif şekilde 

düzenlenmesi gerekliliği zorunlu bir süreç olarak belirlenmektedir. Küreselleşen siyasal alanda 

devletin rolüne ilişkin paradigma tartışmaları ise uluslararası platformda güç, işbirliği ve çatışma 

odaklı yöntemlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Bireyin toplumla, toplumun devletle ve devletin de 

uluslararası yapılar ile ilişkilerini saygı ve vizyon çerçevesinde geliştirebileceği küresel ortam 

oluşturma çabaları, liberal politika ve realizm çerçevesi içinde gelişmektedir. Bu bağlamda Birleşmiş 

Milletler, Avrupa Birliği, Ekonomik İş Birliği Örgütü, İslam Konferansı Örgütü ve Kuzey Atlantik 

Paktı gibi uluslararası örgütler ile bütünleşme yoluna gidilmiş ve ulusal sorunlara küresel düzeyde 

yoğunlaşılması hedeflenmiştir.  

Dış siyasette kişilik sahibi olan ve birey/toplum/devlet üçgeninde gelişme amacı taşıyan 

barışçı ve uzlaşmacı kimliğe sahip ülkeler, uluslararası organizasyonlarda yer almakla birlikte gelişim, 

dönüşüm, yenileşme hareketlerine katkıda da bulunmalıdır. Misyon ve amaçları ışığında sözü edilen 

kurum ve kuruluşlarda aktif görev alan ve almayı amaçlayan Türkiye de birlikteliğin getirdiği olumlu 

yansımaları verimli şekilde kullanmayı ilke edinen bir ülke konumunda bulunmaktadır. Sürdürülebilir 

gelişim ve küresel bir güç olma hedefi taşıyan Türkiye, ulusal siyasal ortamda çözümler üretmeye ve 

üretilen çözümlere ortak olmaya odaklanmış, potansiyeli kuvvetli ülkeler arasında uluslararası 

birlikteliklerini sürdürmektedir. Bu çalışmada, küreselleşen siyasal ortamda Türkiye’nin uluslararası 

kuruluşlar ile bağlantısı irdelendikten sonra bu ilişkilerin oluşumunda kritik öneme sahip jeopolitik ve 

beşeri özellikler küresel boyutta incelenecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Siyasal Küreselleşme, Türkiye 
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SURİYELİ SIĞINMACILAR İLE TÜRK VATANDAŞLARIN KARŞILIKLI ALGISININ 

İNCELENMESİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

 

Murat SERTPOLAT 

Adıyaman Üniversitesi, muratsertpolat@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Suriye’deki iç savaş nedeniyle, Adıyaman iline göç eden Suriyeli 

sığınmacıların, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kendilerine özgü yaşamsal alanını 

oluşturmaktadır. Suriyeli sığınmacıların yeni ikametgâh ettikleri illerde uyum sürecinde karşılaştıkları 

yeni ekonomik, sosyo-kültürel birçok problem yaşamaktadırlar. Bu durum göç ettikleri ülkenin 

vatandaşları ile karşılıklı olarak farklı bir algı oluşmasına neden olmaktadır. Suriyeli sığınmacıların 

belli konularda uyum sağlamada çok fazla zorluk yaşamadıkları görünse de; Suriyeli sığınmacıların 

geçici misafir olmaktan çıkıp kalıcı duruma geçmeleri nedeniyle, birçok ekonomik ve sosyo-kültürel 

sorunla karşı karşıya kalmasının yanında kent halkı üzerinde de benzer etkilere neden olmuşlardır. 

Gelen sığınmacı topluluklarıyla değişik kültür, sosyal ekonomik yapı, gelenek-görenek, adet, dil ve 

yaşantı sahip olan yerel karşılıklı olarak farklı algı yaratmaktadır. 

Kente yaşayan yerel halk ile Suriyeli sığınmacılar arasında ötekileştirmeme, dışlamama, 

kabullenme,  birlikte yaşama gibi durumlarda iki toplumda oluşan karşılıklı algı sosyal bütünleşmeyi 

engellemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların savaş öncesi ve sonrası Suriyeli vatandaşlar 

üzerinde nasıl bir algıya sahip oldukları incelenmiştir. Suriyeli sığınmacıların savaş öncesi Türk 

vatandaşları üzerindeki algısı ile iç savaş sebebiyle ülkemize gelen sığınmacıların birlikte yaşamaya 

başladıklarından sonra oluşan algı araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşaması ise uygulamalı olarak 

gerçekleşecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Algı, Suriyeli Göçü, Sığınmacı, Uyum 
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KÜRESELLEŞMENİN ENERJİ POLİTİK GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ ETKİNLİĞİ 

 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

İstanbul Teknik Üniversitesi, beril@itu.edu.tr 

 

ÖZET 

Küreselleşme, sanayi çağının bir sonucu olarak nitelense de esas itibariyle II. Dünya Savaşı 

sonrası kendini etkin şekilde hissettirmiş bir olgudur denebilir.Gerçekte küreselleşme;sosyal, 

ekonomik, teknolojik, politik, kültürel ve ekolojikbağlamda dünya ölçeğinde bütünleşmenin olması ve 

entegrasyonunu ifade etmektedir. Bir başka deyişle, küreselleşme veya globalleşme deyimi çok yönlü 

ve çok boyutlu bir olgu olmaktadır. 

Bu çalışmada, küreselleşmenin çıkış noktası enerji politik bağlamda ele alınmakta ve 

incelenmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki: globalleşme, tanımı itibariyle göz önüne alındığında 

konunun çok yönlü olması nedeniyle hayli spekülatif ve metafor yaratma potansiyeli bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, küreselleşmenin enerji politik çıkışı ve gelişimi üzerinde durulması gereken önemli bir 

konu olmaktadır. 

Enerji politik olarak irdelendiğinde I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı her ikisi de enerji 

politik yönü ağır basan dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük, kapsamlı ve bir o kadar tahripkar 

sıcak çatışmalardır. I. Dünya savaşında kömürün paylaşımı ve petrol bölgelerinin enerji politik olarak 

ulaşılabilir hale getirilmesi, II. Dünya savaşı ise petrol bölgelerine ulaşılması bağlamında yaşanmıştır. 

Ancak, ne var ki; her iki Dünya Savaşı sonunda da, büyük kayıplar verilmiş olmasına karşın enerji 

politik açıdan istenen seviyede neticeye ulaşılamamıştır. 

II. Dünya savaşından sonra, ekonomik yaklaşımın öne sürüldüğü ve enerji politik amaçlara 

ticaret ve ortaklıklar yoluyla ulaşılması yoluna gidildiği görülmektedir. Halen de böylesi aktivitelerin 

sürdüğü gözlenmektedir.Bu konuda hayli yol alındığı ve enerji bölgelerine ulaşmak isteyenler 

açısından hayli başarı sağlandığı da söylenebilir. Konu, bu bağlamda farklı gelişmeler ve enerji politik 

yansımalarıyla çalışmada ele alınmakta, tanıtılmakta ve irdelenmektedir. 

Günümüze gelindiğinde ise, küreselleşmenin etkinliğini sürdürüyor olmasına karşın, 

ekonomik metaforun siyasi ve toplumsal yansımalarının beklendiğinden de öte olduğu söylenebilir. 

Globalleşme ile gelir dağılımının daha homojen olması beklenirken, düşünülenlerin aksine olarak gelir 

dağılımı arasındaki farkların uçurum nitelemesi kazanacak şartlara evrildiği görülmektedir.  

Dolayısıyla, küreselleşme etkinliğini arttırdıkça, ortaya çıkan gelişmelere dirençler ortaya çıkmış olup 

bu dirençlerin siyasi ve ekonomik yansımalarıyla günümüzü etkiler olduğu gözlenmektedir. Tüm 

etkinliğine karşın sonuç olarak, küreselleşmenin giderek dejenere olduğu da söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Enerji Politikaları, Enerji Ekonomisi 
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KÜRESELLEŞMENİN KİLOMETRE TAŞLARI VE ENERJİ POLİTİK SONUÇLARI 

 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

İstanbul Teknik Üniversitesi, beril@itu.edu.tr 

 

ÖZET 

 

Sözlük anlamıyla, öz bir tanımla “dünyanın bütünleşmiş tek bir pazar durumuna 

gelmesi”olarak ifade edilen küreselleşme gerçekte hayli kompleks bir kavramdır. Giddens’e göre 

globalleşme; modernliğin sonucu olarak ortaya çıkmış olup uzak yerleşim bölgelerinin etkileşerek 

lokal oluşum ve şartların uzak coğrafyalardan şekillendirilmesi olarak nitelenmektedir. Bir başka 

deyişle küreselleşme ile; global bazda toplumsal etkileşimlerin yoğunlaşması kastediliyor olmaktadır. 

Küreselleşmeye salt enerji politik açıdan bakılacak olursa, II. Dünya Savaşı sonu küreselleşmenin 

kıyasıya etkinleştiği ve/veya etkinleştirildiği dönem olmaktadır.  Bu bağlamda, Yalta Konferansı 

küreselleşmenin ilk kilometre taşı olarak nitelenebilir. Gerçekten de Yalta Konferansı’nda tüm 

dünyayı etkileyenve savaş sonrasını dizayn edenkararlar alınmış ve savaş sonrasında da hayata 

geçirilmiştir. 

II. Dünya Savaşı sonrasında bipolar (iki kutuplu) dünyanın oluşması ve enerji kaynağı 

bölgelerin her iki kutup ülkeleri için de yadsınamaz önemi olması nedeniyle ilgili pek çok olay ortaya 

çıkmış ve öz olarak “Soğuk Savaş” olarak nitelenen dönem yaşanmıştır. Yaklaşık 45 yıl süren bu süre 

yaşandıktan sonra “Berlin Duvarının Yıkılması”yla beraber pollerden biri çökmüş ve önemli bir enerji 

kaynağı satıcısı durumuna gelmiştir.  

1990’dan sonra monopol dönem başlamış, ancakenerji kaynağı bölgelerine yönelik enerji 

politiğin, ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle süregitmesi gerekmiştir. Oysa, ortada karşı düşman 

görünmüyordu. İşte bu şartta “11 Eylül” olayı 2001 yılında yaşanmış ve asimetrik savaş bağlamında 

enerji kaynağı bölgelerine müdahale ve ataklar yaşanmıştır. Fazla olarak, enerji hattı geçiş bölgeleri de 

hedef bölgeler haline gelmiştir. 

Usame bin Ladin’in öldürülmesiyle, küreselleşme ve de enerji politikyansımaları yeni bir 

döneme evrilmiştir. Bu dönemde, artık liderin önemi azalmış ve çok sayıda terör örgütü savaşın tarafı 

olmuş hatta taraf değiştirmeleri ve bundan öte isim ve yapı değişimleri ile “Hibrit Savaş” veya 

“Vesayet Savaşları”na kendini dönüştürmüştür. 

Son olarak içinde bulunduğumuz dönemde küreselleşmenin enerji-politik bağlamda bir 

evrilmeye daha doğru gittiği görülmektedir. Dünya, “Multipol” döneme doğru gelişmeler göstermekte 

ve yeni ülkesel aktörlerin daha net olarak görülmeye başlandığı gözlenmektedir. Böylelikle, 

küreselleşme enerji-politik olarak güdümlenerek kilometre taşları bağlamında farklılaşmalarla tarihini 

yazmaktadır. 

 

Anahtar Kalimeler: Küreselleşme, Enerji Politikaları, Jeopolitik 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA HAKKI 

 

Arş. Gör. Furkan ŞAHİN 

Adıyaman Üniversitesi, fsahin@adiyaman.edu.tr 

 

ÖZET 

Günümüze kadar kuvvet kullanmanın meşruiyeti ilgili olarak çok çeşitli tartışmalar 

yapılmıştır. Esasen BM antlaşmasına göre kuvvet kullanmak ilkesel olarak yasaktır. Fakat yine aynı 

antlaşmaya göre iki istisnai durum vardır; Güvenlik Konseyi kararı ile kuvvet kullanma ve meşru 

müdafaa kapsamında kuvvet kullanma. Ancak önleyici müdahale veya önleyici meşru müdafaa 

söylemleri bu istisnaların içinde veya bunlardan bağımsız olarak kuvvet kullanmanın bir istisnası 

olarak değerlendirilebilir mi? 

Bu çalışmada öncelikle BM çerçevesinde kuvvet kullanımından bahsedilecektir. Günümüzde 

de halen geçerli olan bu sisteme göre ilkesel olarak kuvvet kullanmak yasak olmakla beraber bunun 

günümüzde geçerli iki istisnası bulunmaktadır. Bu bölümde bunlar üzerinde ayrıntılı olarak 

durulacaktır. 

İkinci bölümde Soğuk Savaşın sona ermesi ile beraber değişen tehdit algısı anlatılacaktır. 

Özellikle terörizm bağlamında güvenlik kavramı ve algısı bu dönemde ciddi anlamda değişikliğe 

uğramıştır. Küreselleşmenin etkilerine de paralel olarak devletlerden gelebilecek tehdit algısı ve 

güvenlik kaygıları yerini, bu dönemde terörizm gibi belli bir yeri ve milliyeti olmayan, nerede ve ne 

zaman ortaya çıkacağı belirsiz devlet dışı aktörlere bırakmıştır. Şüphesiz ki kaynağı, niteliği, yeri ve 

zamanı belirsiz, tanımı üzerinde dahi tam olarak mutabakat sağlanamayan, devletlerin algılarına 

yönelik birçok sübjektif unsur içeren bu yeni tehdit algısı devletlerin de buna yönelik güvenlik 

stratejilerini değiştirmeleri gereksinimi ve zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bunun en dramatik örneği 11 Eylül olaylarından sonra ABD’nin güvenlik yaklaşımındaki 

değişimdir. Dönemin ABD Başkanı Bush’un West Point Askeri akademisi mezuniyet törenindeki 

hukuki olmaktan uzak, günümüz BM sisteminde yeri olmayan ve literatürde Bush doktrini olarak 

adlandırılan bu siyasi açıklamaları ile beraber ABD tehdit ve güvenlik kavramlarını yeniden 

tanımlamıştır.  

Çalışmanın son bölümünde Bush doktrini ve sonrasında ABD’nin Irak’a müdahalesi 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda Yeni ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi ve bunun uygulanabilirliği 

tartışılacaktır. Bu uygulamanın bir örneği olarak ABD’nin Irak’a müdahalesi ele alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meşru Müdafaa, Kuvvet Kullanma, BM, ABD, Küreselleşme 
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SURİYE KRİZİNE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI VE RUSYA’NIN ROLÜ 

Arş. Gör. Ünal TÜYSÜZ 

Sakarya Üniversitesi, unaltuysuz@sakarya.edu.tr 

 

ÖZET 
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı küresel ve bölgesel aktörlerin dâhil olduğu bir kriz 

haline gelmiştir. Rusya en başından beri Esad yanlısı bir siyaset izlemenin yanı sıra 2015 yılında 

başlattığı hava harekâtlarıyla askeri olarak da Suriye krizine müdahil olmuştur. Rusya Ortadoğu’daki 

en önemli müttefiklerinden birisini ayakta tutma çabasında olmakla birlikte yaşanan kriz sayesinde 

Suriye’de yeni kazanımlar da elde etmiştir. Tartus’daki askeri üssün yanı sıra Hmeymim’de de bir 

hava üssü elde eden Rusya, Suriye’de askeri varlığını güçlendirmiştir. Barack Obama döneminde 

ABD’nin Ortadoğu sorunlarındaki çekimser tavrı Rusya’ya alan açarken, bölge ülkeleri ile birlikte 

hareket etme imkanı da sağlamıştır. 

Rusya’nın iç savaşa müdahil olurken üç hedefi vardı: Esad rejiminin devam etmesini ve 

sorunun çözüm aşamasında siyasi olarak güçlü bir şekilde çözüm masasına oturmasını sağlamak. 

Suriye’de askeri varlığını sürdürmek ve yeni üsler kurarak Ortadoğu’ya sağlam bir şekilde dönüşünü 

sağlamak. Son olarak da güvenliği için tehdit olan Kafkasya ve eski Sovyet coğrafyası kökenli 

savaşçılarla mücadele ederek ileride kendine yönelik tehdit olmalarının önüne geçmek. Bu amaçlarla 

Suriye’de bulunan Rusya rejimin yanında yer almış veİran’ın da desteği ile muhalifler üzerine 

harekatlarını yoğunlaştırmıştır. Batı bloğunun da İŞID üzerine harekatlarını yoğunlaştırmasıyla birlikte 

iç savaş belli bir aşamaya gelmesine rağmen kriz halen çözülememiştir. Başladığı günden itibaren 

gerek can kayıpları gerekse sığınmacı konumuna düşen Suriyelilerin sayısının her geçen gün artması 

soruna çözüm bulma çabalarını da artırmıştır.  

Rusya, Suriye krizinin çözümüne yönelik atılan her adımda var olmuştur diyebiliriz. BMGK 

Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Kofi Annan’ın Suriye sorununun çözümüne yönelik 

hazırladığı plana destek için yaptığı ziyaretlerin ilk durağı Moskova olmuştur. Rusya, krizin 

sonlandırılması için atılan ilk uluslararası adım olan Cenevre sürecinde yer almıştır. Moskova ve Soçi 

Zirvesine ev sahipliği yaparak sorunun çözümüne yönelik doğrudan inisiyatif almıştır. Rusya, 

2016’nın sonlarına doğru bölgenin en önemli iki ülkesi Türkiye ve İran’ı yanına alarak Suriye 

krizininsonlandırılması amacıyla siyasal sürecin yeniden başlatılmasına yönelik bir adım olarak 

Astana Görüşmelerine başlamıştır. Bu sayede Suriye’de siyasi çözüm için öncelik Batı merkezli 

Cenevre görüşmelerinden alınmış oldu. 

Bu çalışmada Suriye krizinin gelişimi anlatılmayacak, sorunun ortaya çıkışı genel olarak ele 

alındıktan sonra uluslararası alanda ortaya koyulan çözüm çabaları belirtilerek, Rusya’nın bu krizin 

çözümüne yönelik atılan adımlarda oynadığı role değinilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Rusya, Cenevre, Astana Görüşmeleri, Soçi Zirvesi 
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KÜRESELLEŞME VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ: BASKI VE ÇIKAR GRUPLARI 

ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM 

 

Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU 

Gazi Üniversitesi, fatihsaracoglu@yahoo.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Cem Barlas ARSLAN 

Kırıkkale Üniversitesi, barlasarslan@gmail.com 

 

Arş. Gör. Öner GÜMÜŞ 

Dumlupınar Üniversitesi, oner.gumus@dpu.edu.tr 

 

ÖZET 

Küreselleşme dünyada farklı şekillerde etkisini gösteren önemli bir husus olarak ortaya 

çıkmıştır. Bunun sonucunda çeşitli aktörler arasında güç dengeleri de sürekli bir değişim göstermiştir. 

Söz gelimi, küreselleşme etkin olduğunda ulus ötesi şirketler devletler karşısında daha güçlü bir hale 

gelirken, küreselleşmenin etkisini kaybettiği bir dönemde devletler diğer aktörlere karşı daha güçlü bir 

konumda bulunmuştur. Güç dengelerinin el değiştirmesi de çeşitli politik ve ekonomik olayları da 

beraberinde getirmiştir. Ulus ötesi şirketlerin devletlere karşı güçlü olduğu bir durumda, bir ulus ötesi 

şirket çalışma koşullarını zorlaştırdığında demokratik seçimler sayesinde seçmenler söz konusu 

duruma tepki gösterip oy vermeyi düşündükleri parti vasıtasıyla küreselleşmenin negatif etkisini 

ortadan kaldırabilmektedir. Devletlerin ulus ötesi şirketlere karşı güçlü olduğu bir durumda, devletler 

kamu kudretini haksız bir şekilde kullandıkları takdirde seçmenler yine oy vermeyi düşündükleri parti 

vasıtasıyla iktidar partisinin gücünü elinden alabilirler. Bununla birlikte bahsi geçen bu mekanizma 

ifade edildiği gibi basit değildir. Çünkü bu ilişkilerin içine sadece seçmenler veya siyasi partiler değil; 

bürokratlar ile baskı ve çıkar grupları da girmektedir. Dolayısıyla mekanizma daha karmaşık bir hal 

almaktadır. İşte bu noktada kamu tercihi teorisi bu karmaşık ilişkiyi çözmeye yardımcı bir araç olarak 

ortaya çıkar.  

Kamu tercihi teorisinde ortaya çıkan olaylar pozitif ve normatif kamu tercihi teorisi 

kapsamında ele alınır. Pozitifi kamu tercihi teorisinde gerçek olaylardan yola çıkılarak oylamada rol 

alan aktörlerin davranışları ele alınırken, normatif kamu tercihi teorisinde ise söz konusu aktörler 

açısından olması gereken hususlar anlatılır. Buna ek olarak, kamu tercihi teorisinde siyasi partiler oy 

maksimizasyonu, seçmenler fayda maksimizasyonu, bürokratlar büro maksimizasyonu ve baskı ve 

çıkar grupları da rant maksimizasyonunu gerçekleştirmek arzusundadırlar. Bütün bu aktörlerin 

hedeflerini en üst noktaya aynı anda çıkarmaları olasılığı çok düşüktür. Toplum tercihlerini etkilemek 

yoluyla hedeflerin maksimizasyonu ise mümkündür. İşte bu noktada devletlerle baskı ve çıkar 

gruplarının arasındaki mücadele önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada küreselleşmenin devletleri nasıl etkilediği ve baskı ve çıkar gruplarının 

devletlerin izledikleri politikalar karşısında nasıl bir tutum sergileyecekleri kamu tercihi teorisinde yer 

alan aktörler kapsamında ele alınmış ve baskı ve çıkar gruplarının kamu kudreti olmaksızın ne kadar 

etkili olabildikleri teorik olarak ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kamu Tercihi Teorisi, Baskı ve Çıkar Grupları 
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KÜRESEL BİR VERGİLEME İHTİYACI OLARAK KARBON VERGİSİ 

 

Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU 

Gazi Üniversitesi, fatihsaracoglu@yahoo.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Cem Barlas ARSLAN 

Kırıkkale Üniversitesi, barlasarslan@gmail.com 

 

Arş. Gör. Öner GÜMÜŞ 

Dumlupınar Üniversitesi, oner.gumus@dpu.edu.tr 

 

ÖZET 

Dünyadaki ülkeler arasında sınırların ortadan kalkması olarak tanımlanan küreselleşme her 

yönüyle incelenmesi gereken bir olgudur. Diğer bir ifadeyle küreselleşme ekonomik, siyasi, 

teknolojik, kültürel ve çevresel bir bütünleşme sürecidir. Bu tanım her ne kadar olumlu olarak görünse 

de olumsuz olduğu yanlar da vardır. Nitekim küreselleşmeyle ulusal ekonomik yapılar değişime 

uğramış, sömüren-sömürülen ilişkisi ortaya çıkmış, iktisadi ayrım sosyal şiddete dönüşmüş, piyasada 

küreselleşme olgusu egemen hale gelmiştir. Ancak küreselleşmeyle birlikte son zamanlarda ortaya 

çıkan bir diğer önemli sorun da çevre sorunlarıdır. Gündelik hayatında çok sağlıklı yaşayan bir bireyi 

bile etkileyecek kadar önemli olan çevre kirliliği, bu yönüyle ülkelerin beşeri sermayesi olan insan 

kaynağı için de ciddi bir tehdit halini almıştır. Çevre kirliliği ise genel olarak küresel ısınma şeklinde 

gündeme gelmiştir.  

Sera gazlarının yoğunluğunun artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma iklim değişikliklerini 

ortaya çıkararak insan hayatına etki eden ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Bu tehdidin en önemli 

göstergesi ise Çin’in sera gazı emisyonunun % 19.1, ABD’nin ise % 18.3 olmasıdır.Söz konusu tehdit 

neticesinde ortaya birçok doğal afet çıkmış ve bu sorunlara küresel bağlamda bir çözüm bulmak 

ihtiyacı hasıl olmuştur. Kyoto protokolü ve onun devamı niteliğinde olan BM İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi yanında mali araçlar da değerlendirmeye alınmıştır. Mali araçlarla kastedilen 

husus ise ekolojik vergilerdir ve ekolojik vergilerden en popüler olanı da karbon vergisidir. Karbon 

vergisinin uygulanması birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu avantajlar gelir yaratması, 

gelirde adaleti sağlaması, sera gazı salınımını azaltması, kaynakların verimli kullanılması ve yeni 

teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasıdır.  

Bu çalışmada karbon vergisinin teorik yönü ele alınmıştır. Karbon vergisinin küresel bir 

ihtiyaç olduğu ve doğru kullanıldığı takdirde küreselleşmenin ortaya çıkardığı çevre kirliliğine de bir 

çözüm olabileceği değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, karbon vergisi uygulamasında etkinliğin 

sağlanması için siyasi manevraların ortadan kaldırılması, kalkınma amacına yönelik kullanılması 

gerekliliği, azalan oranlı bir vergi olması nedeniyle düşük gelirlilerin iktisadi durumuna dikkat 

edilmesi ve vergi matrahının doğru bir şekilde belirlenmesi önerilerinde bulunularak çalışma 

sonlandırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Karbon Vergisi, Küresel Isınma, Çevre Kirliliği 
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GÖÇ VE GÖÇMENLİK OLGUSU 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ  

Harran üniversitesi, hasanciftci@harran.edu.tr 

 

ÖZET 

Sosyal hareketlilik olgusu bağlamında göç, insanlığın var olduğu dönemlere kadar 

uzanabilmektedir. İnsanlar, yaşamın varoluşundan bu yana insanlar doğa olayları, dini nedenler, 

ekonomik sıkıntılar, çatışmalar, savaşlar vb. sebeplerle oldukları yerlerinden bir başka yere göç 

etmişlerdir. Göçmen ve göç, benzer anlamları olan ve kolayca karışabilen iki kelimedir. İkisi 

arasındaki ince farklar bulunmaktadır. “Göç” ve “göçmen” arasındaki farkı ele almadan önce “göç” 

kelimesine bakmalıyız. Göç etmek bir ülke veya bölgeden diğerine yerleşmek için gitmektir. Göçmen 

içinde bulunduğu durumu kapsayan dönemdir. Göç kavramı insanlara uygulandığında, genellikle 

kalıcı bir hareket anlamına gelir, ancak geçici bir yer değiştirme anlamına da gelebilir. Örneğin; birçok 

Suriyeli vatandaş Suriye savaşı sırasında dünya ülkelerine göç etti. Bu durum göçün kalıcı durumudur. 

Fakat Urfalı birçok tarım işçisi fındık sezonunun gelmesi ile birlikte Karadeniz’e göç etti. Bu da göçün 

geçici durumuna örnektir. “Göç”, kuşlar gibi hayvanlara da uygulandığında, genellikle yaşam 

alanlarında mevsimsel veya geçici bir değişiklik anlamına gelir.  

Göç etmek kendi ülkesini terk ederek bildiği veya bir başka yabancı bir ülkeye girmek ve 

yerleşmek, geçmiş yaşamını tamamı ile geride bırakmaktır. “Göç” ün “göçmen” den ayrılmasını 

sağlayan bir ana özellik daha vardır. “Göç”, bir birey veya bir grup insanın yeni, yabancı bir ülkeye 

taşındığı anlamına gelir. “Göçmen”, yabancı ülkelere taşınmayı gerektirmez; sadece hareket etmeyi 

ima eder. “Göçmen”, genellikle “göç” ün yeni bir bölgeye taşınabileceği bir politik sınırın (yeni bir 

ülkeye geçme) geçişini ifade eder. Göçmenlikte kalıcı olmaya gerek yoktur belli bir süre orada 

bulunma durumunu ifade etmektedir. Yeni yüzyılda eğitimin yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi ve 

ekonomik büyümelerin yaşanması ile birlikte göç ve göçmenlik sebepleri ve etkileri geçmişe nazaran 

farklılık göstermektedir.  

Bu araştırmanın amacı göçün sosyolojik ve kültürel etkilerini ele almak ve göçmenlerin 

yaşadığı sorunları, değişimleri tespit etmektir. Bununla birlikte en fazla göçün yaşandığı ülkelerin göç 

verme sebepleri ile en fazla göçmenlerin yer aldığı ülkelerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Buna bağlı 

olarak Göç ve göçmenlik araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları için şu anda ve gelecekte üzerinde 

çalışılacak konuların başında gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Göç,  Göçmen, Göç Hareketi, Suriyeli Sığınmacılar 
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GÖÇMENLER İÇİN BÜYÜK İLETİŞİM SORUNU: DİL 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ  

Harran üniversitesi, hasanciftci@harran.edu.tr 

 

ÖZET 
Göç hareketleri insanlığın var oluşundan günümüze kadar ekonomik, toplumsal, siyasal, 

kültürel vb. nedenlerle yüzyıllardan bu yana var olan bir olgudur. Göç, bireylerin veya grupların kendi 

ülkeleri dışında başka ülkelere, bilmedikleri yeni yerleşim alanlarına ve kültürlerinden faklı toplumlara 

doğru kalıcı hareketlerini içerir. Göç eden kişilere kavram olarak göçmen denilmektedir. Göçü 

gerçekleştiren göçmenler gittikleri ve yerleşme arzusu içinde oldukları yeni yerleşim yerlerinde 

adaptasyon problemleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar; önyargılar ve beraberinde gelen ayrımcı 

tutumlar, işsizlik problemleri, eğitim, sağlık, resmi işler, barınma, vatandaşlık, sosyal yaşama uyum 

sağlama iken bu sorunların başında . Bu sorunların başında göçmenlerin dil engeli ile karşılamaları 

onları yeni yerleştikleri coğrafyadaki toplumun bireylerinden uzaklaştırmaktadır.  

Dil; duygu ve düşünceyi aktarmaya, dışa vurmaya, bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım 

yolu ya da aracıdır. Dil en önemli iletişim aracıdır. İletişim ise;  insan ilişkilerinin içinden geçerek var 

olduğu ve geliştiği mekanizma anlamına gelir. İletişim beraberlik, anlaşma ve paylaşmadır, iletişim bir 

süreçtir, iletişim mesaj gönderme ve alma sistemidir. Söylenen bir söz bir yazı, bir görüntü veya bir 

işarettir. Mesaj gönderenin gönderdiği sinyaldir. Bu sebeple iletişimin olgusu dil arcılığıyla 

gerçekleşir. Biz dil sayesinde bizden çok önce yaşamış insanlarla ilişki kurabildiğimiz gibi, bizden çok 

uzakta yaşayan insanlarla da anlaşılabilir. İlişki duygu ve düşünce ortaklığını gerçekleştiririz. Dil 

nesiller arasında iletişimi sağlamanın yanında millet birliğimizde sağlar. Düşünceyi varlık âlemine 

çıkaran iletişimin temel dilidir.  Farklı dilden insanlarla yaşam ve dil ortaklığının bulunmasına karşın, 

bireyler arasında yaşanan iletişim sorunlarının temelinde dilsel yetersizlikler yatmaktadır.  

Günlük yaşamda Türkçe dışında dil konuşan (Türkçe bilmeyen) kişiler yerli halkla ciddi 

iletişim problemleri yaşamaktadır. Kendilerini ifade edememekte, sosyalleşememekte, uyum 

konusunda problem yaşamaktadırlar. Yerli insanların farklı dildeki insanlara, kültürlere empatik 

yaklaşamamasının bir diğer nedeni dil probleminden kaynaklanan iletişim sorunudur. Tam da bu 

yıllarda Ortadoğu’da devam eden savaş, çatışma ortamında 3 milyon 500 kişiden daha fazla insana ev 

sahipliği yapan ülkemizde göçmenlerle iletişimde en büyük sorun dil problemidir.  

Çalışmanın amacı göçmenlerin yaşadıkları iletişim sorununu tespit etmek, konu ile alakalı 

çözüm önerileri üretmek ve aidiyet duygusundaki bağlayıcılığı arttırmanın yöntemlerini tespit etmek. 

 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Dil Engeli, Göçmen, Göç, Suriye 
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RUSYA UKRAYNA İLİŞKİLERİNDEKİ DIŞ POLİTİK ÖNCELİKLER 

 

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU 

Bitlis Eren Üniversitesi, asemnasuhabay@mail.ru 

 

ÖZET 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden yeni devletler uluslararası 

ilişkiler sistemine dâhil olmakmaksadıyla, devletlerinin çıkarları gereği kendi dış politika esaslarını 

belirlemişlerdi. Birçok devlet için, dış politika alanındaki öncelikler, genellikle bulunduğu coğrafi 

bölgeye yönelik olmuştur. Buna bağlı olarak, bu devletlerin komşu ülkelerle olan ilişkiler, söz konusu 

devletlerin dış politikalarında birincil yere sahip olmuştur.  

Rusya Federasyonu için Ukrayna Cumhuriyeti ile olan ilişkileri dış politikasında önemli yer 

tutmaktadır. Çünkü Ukrayna, Doğu Avrupa bölgesinde Rusya ile ortak sınırları bulunan, geniş toprak 

ve nüfusa sahip devlet olmakla birlikte sanayi ve askeri alanda da güçlü potansiyel taşıyan bir 

devlettir. Ukrayna, Rusya’nın dış politika statüsünün belirlenmesinde eşsiz bir rol oynamaktadır. 

Rusya’nın Avrupa işbirliği konusunda Kiev hem bir engel hem de bir köprü görevi görebilmektedir.  

Ukrayna Cumhuriyetinin de dış politika stratejisinde önceliği Batı ülkelerinden yana tercih 

etmesi iki devlet arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebebiyet vermiştir. Moskova ile Kiev arsındaki 

ilişkiler, Avrupa’daki siyasi-askeri duruma ve eski Sovyet alanındaki bütünleşme sürecini de etkileyen 

bir ilişki konumunda olmasından dolayı ikili ilişkilerin ötesinde değerlendirilmektedir. 

İlişkilerin, 2014 yılında Kiev Meydanında cereyan eden olaylar akabinde silahlı çatışmaya 

dönüşmesi, Ukrayna topraklarındaki Rus nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerin merkezden ayrılma 

isteklerinin duyurulması, Rusya’nın Kırım yarım adasının ilhakı, uluslararası kamuoyunun 

gündeminde önemli konu haline gelmiştir. Moskova’nın Kiev’e yönelik tutumunu eleştiren Batı 

devletleri, Rusya Federasyonuna yönelik yaptırımların uygulanması gerektiği çağrılarında bulundular.  

Bu kapsamda Rusya-Ukrayna ilişkilerinin tarihi arka planı dahilinde, mevcut durumu, sorunları ve 

gelecekteki beklentilerinin değerlendirilmesi, ileriki dönemde uluslararası ilişkiler sisteminin 

şekillenmesinde önem arz edecek konulardır. 

   

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Rusya, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler Sistemi 
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SURİYE’DE KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİ 

 

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU 

Bitlis eren Üniversitesi, asemnasuhabay@mail.ru 

 

ÖZET 

Orta Doğu coğrafyasında 2011 yılanda başlayan Arap Baharı ayaklanmaları bölgedeki birçok 

devletin düzeninin bozulmasına ve bazılarında da, iktidarın değişmesine neden oldu. Bölgedeki 

karışıklıklarda DEAŞ/İŞİD uluslararası terör örgütünün de faal yer alması, dünya kamuoyunun Suriye 

sınırları dahilindeki askeri çatışmalara ilgisini daha da artmıştır. 

Suriye’deki savaş durumu uluslararası alanda iki farklı görüşle gündeme gelmiştir. Bunlardan 

ilki Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki ülkeler tarafından savunulmaktadır. Bu görüştekiler, 

uzun yıllardır Suriye’de iktidar koltuğunda bulunan Esad rejimini devlet karar mekanizmasından 

uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Diğer görüş ise, Rusya Federasyonu ile ittifak anlaşması yapan 

devletlerin oluşturduğu gruptur. Onların savları, egemen bir devlet olan Suriye yönetiminin, dış güç 

müdahalesiyle iktidardan indirilmesini kabul etmeyecekleri yönündedir. Rusya ve taraftarları, mevcut 

Şam yönetiminin iktidarda kalmasını desteklemektedir. Yukarıda belirtilen görüşler ışığında hareket 

etmekte olan devletler, Orta Doğuda kendi stratejik çıkarları doğrultusunda politikalar izlemektedir ve 

uluslararası arenadaki güç dengesini yeniden düzenleme çabalarına da gayret sarf edilmektedir. 

Suriye topraklarında ve uluslararası alanda Suriye konusunda son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve 7 

Nisan 2018 gecesi Duma yerleşkesine yönelik kimyasal silah saldırısı dünyada çıkarları çakışan 

Washington ve Moskova ilişkilerini çatışma eşiğine getirmiştir. 

Suriye kriz özelinde, dünyadaki gelişmeler incelendiğinde, Rusya Federasyonu’nun Orta 

Doğuda bir bölgesel güç olmadığını, küresel bir güç olarak etkin olduğunu dünyaya kabul ettirmeye 

çalışacağı anlaşılmaktadır. İki kutuplu uluslararası sistem döneminde eski SSCB’nin kullandığı siyasi 

taktiği Moskova, 21 yüzyılda Suriye’de tekrar kullanmaktadır. Devletin elinde bulunan güçlü silahları 

Putin yönetimine Suriye savaşında sert politikalar yürütme imkanını sağlamaktadır. Bu bağlamda 

uluslararası güç dengesinin belirlenmesinde kilit rol oynayacak olan Suriye’deki Amerikan 

önderliğindeki Batılı devletleriyle Rusya Federasyonuyla ittifak haindeki grubun ilişkilerinin yeni 

dünya düzeninin oluşmasında son derece büyük önem arz edeceği açıkça görülmektedir. 
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ÖZET 

Ankara Anlaşması’nın devamı olan ve Son Döneme geçişin başlamasına neden olan Gümrük 

Birliği, Ortaklık Konseyi kararı ile Türkiye ve AET arasında oluşturulmuştur. Gümrük Birliği, AB ve 

Türkiye’nin ekonomik bütünleşmesine büyük katkı sağlamış fakat aradan geçen süre boyunca 

güncelliğini yitirmiştir. Dünya ticaretinde yaşanan değişim, AB ticaret politikasındaki yönelimler, 

Gümrük Birliği’nde oluşan yapısal sorunlar, AB’nin üçüncü ülkelerle oluşturduğu Serbest Ticaret 

Anlaşmaları, Kıbrıs sorunu,  kota ve vize sorunları nedeniyle Türkiye, Gümrük Birliği’nin getirmiş 

olduğu ayrıcalıklardan yararlanamaz olmuştur. Gümrük Birliği’nin tüm yaptırımlarından etkilenen 

fakat Gümrük Birliği ile ilgili karar alma sürecinde aktif bir rol alamayan Türkiye’nin aleyhine işleyen 

bir tablo oluşmaktadır. Serbest Ticaret Anlaşmalarının üstlenilmesinde yaşanan güçlükler ve 

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden yararlanmasına engel olan karayolu kotaları sistemik sorunlar haline 

gelmeye başlamıştır.  Yakın zamanda AB ve üçüncü ülkeler arasında imzalanacak olan serbest ticaret 

anlaşmaları ve AB ve ABD arsında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı sonucu 

ortaya çıkacak ekonomik blok içinde yer alma hedefi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine 

aciliyet kazandırmaktadır.  

1996 yılında uygulamaya giren Gümrük Birliği’nin güncellenmesi özellikle Türkiye tarafından 

talep edilmektedir. Bu talep karşısında AB Komisyonu, 2015 tarihinde Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi kapsamında bir yol haritası çıkarmıştır. Bu çalışmayla ikili ticaret ilişkilerinin 

geliştirilmesine yönelik muhtemel seçeneklerin değerlendirilmesi ve Türkiye ile AB arasında Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi amaçlanmaktadır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle Türkiye’nin 

karşılaştığı haksız rekabetin giderileceği, Gümrük Birliği’nin kapsamı ile ticari entegrasyonun artacağı 

ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticaretin bir üst aşamaya taşınacağı, taraflara daha fazla 

ekonomik büyüme ve bütünleşme sağlayabileceği hesap edilmektedir. Avrupa Komisyonu bu yol 

haritasının öngördüğü prosedürlere uygun olarak 2016 tarihinde Konseye, Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesine yönelik müzakerelerin Türkiye ile başlatılabilmesine yönelik yetki talebinde 

bulunmuştur. AB tarafının yayınladığı yol haritası ve Türkiye’nin talepleri dikkate alınarak, Türkiye 

ile AB arasında yeni oluşabilecek Gümrük Birliği üyeliğinin neleri içerebileceğine yönelik bir tablo 

oluşturulmaya çalışılması, bu çalışmanın ana hatlarını oluşturmaktadır. 
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Dicle Üniversitesi, feratkaya@dicle.edu.tr 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze jeostratejik konumu nedeniyle önemli bir kavşakta yer alan Kıbrıs; 

ekonomi, güvenlik ve siyaset parametreleri açısından gücü elinde tutma arzusunda olan devletler için 

bir tutku haline gelmiştir. Sorunun tarafları esasen Kıbrıslı Türkler ve Rumlar iken, Kıbrıs’ın 

jeostratejik özelliklerinin etkisiyle büyük aktörlerin de müdahil olduğu görülmekte ve olayların daha 

karmaşık bir yapıya evirilmesinde bunun da etkisi olmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 tarihinde 

kurulmasıyla, garantör ülkeler olan Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir gündem ve sorunlar dizisi 

oluşmaya başlamıştır. 1981 yılında Yunanistan’ın ve 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 

(GKRY),AB’ye üyeliğiyle birlikte Türkiye’nin, AB üyeliği sürecine Kıbrıs başlığı da eklenmiştir. 

Avrupa Birliği, Türkiye'nin AB üyeliği ile Kıbrıs sorununun çözümü arasında doğrudan bir ilişki 

kurmaktadır. AB, Türkiye’nin üyeliksürecinde Müzakere Çerçeve Belgesi’ne uyum sağlamasının 

yanında, Kıbrıs sorununun da çözümlenmesini beklemektedir. Türkiye'nin AB üyeliği ile Kıbrıs 

sorununun çözümünün bu şekilde yakından ilişkilendirilmesi üye olan GKRY açısından sorun 

yaratmazken üyelik sürecinde bulunan Türkiye için şartların daha ağır hale getirilmesine neden 

olmaktadır. Katılım Müzakere Fasıllarından oluşan 35 başlıktan sekizi GKRY tarafından bloke 

edilmektedir. AB’nin yanlı tutumu ve GKRY’nin baskılarıyla Türkiye ile AB arasındaki müzakereler 

hızını kaybetmektedir.  

Türkiye’nin AB üyeliği yolunda daima önüne engel olarak çıkarılan Kıbrıs Sorunu 

başlangıcından günümüze kadar birçok kez şekil değiştirmiştir. Kendi içerisinde sorununu çözememiş 

bir Kıbrıs’ı üye olarak kabul etmesi, AB’nin ilkeleriyle uyuşmamaktadır. Kıbrıs’ta yaşayan Türkler ve 

Rumların tartışılmaz siyasal eşitliğe sahip olmaları gerekirken, AB sadece taraflardan birini muhatap 

olarak kabul edip, adayla ilgili kararlarda yetkili kılarak çözümsüzlüğe en başta katkıyı sunmuştur. 

Tüm Kıbrıs adası adına GKRY’yi üye olarak kabul eden AB, Kıbrıs sorununda çözümün değil 

çözümsüzlüğün temelini daha da derinleştirmiştir. Bu çalışma GKRY’nin üyeliğiyle birlikte 

Türkiye’nin önüne engel olarak çıkarılan siyasi olayları ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde 

Kıbrıs sorununun üyelik sürecine etkisini değerlendirmeye çalışmaktadır. 
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Dr. Erdal AYDIN 

Marmara University, erdalaydiner83@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

Today we have federal systems as well as unitary systems. Which one is more democratic? An 

answer to this question is not the first or the rest? Really it is not very easy to tell one exact true 

answer. In other words, to be a unitary or federal system is not enough parameter to measure and 

categorize as democratic or not? Contemporarily since we care everything in regards to democracy 

one of the important question comes to mind for those systems based on democratic standard. In this 

work, we elaborate UK system especially after Blair reforms of administrative structures which is 

cradle of democracy in respect of local government system. It is federal or unitary system or semi-

federal system.  

It has no doubt when we talk democracy UK is the first contemporary state that has very deep 

historical background in sense of adventure democracy. Like Edmund Burke emphasize conventional 

institutions are very important for social peace and progress. Instead of radical revolutions life French 

revolutions of 1789 it is better to make innovations and reforms. Thus, to be conservative means to 

preserve conventional institutions in forms but to change and reshape in sense of contents. Like 

Burkes approach, the UK is very important instance to examine and criticize federalism and unitary 

system. The UK is one of the most conservative countries in the modern World. The UK has Anglican 

Church and monarch is head of Canterbury church. Her famous flag is called Union Jack keeping three 

crusades symbolizing three important saints. In this study, we will focus on the state system of UK in 

respect of federalism and unitary system as well as democratic functions of it. Some of the political 

thinkers like Ruskin called new system as semi-federalism after Blair reforms. Thus, we will elaborate 

and criticize this subject from different perspectives. Hopefully, it may also add and guide our 

discussions in the context of distribution of power among Turkish local and central governments. 

 

Keywords: Federalism, Unitary System, Semi-Federalism, Local Governments, UK 
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ÖZET 

Dünya Bankası (WB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) dünyada 

yoksulluğun azaltılması amacıyla yoğun çaba sürdüren uluslararası kurumlardır. UNDP’nin 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) çerçevesinde, küresel çapta yoksullukla mücadele edilmesi 

sonucu mutlak yoksulluk sınırı altında (günde 1,25 dolar) kalan yoksul insan sayısı 15 yıl içinde yarıya 

indirilmiştir. Bununla birlikte, UNDP verilerine göre günümüzde dünyadaki mutlak yoksul sayısı (767 

milyon) halen çok yüksek düzeydedir. 

İnsanlar daha iyi yaşam imkânlarına kavuşmak, yoksulluktan kurtulmak, çatışma ve terör 

ortamlarından kurtulmak gibi amaçlarla bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmektedir. Dünya Bankası 

2016 yılı verilerine göre dünyada 247 milyondan fazla insan doğdukları ülkeden başka ülkede 

yaşamaktadır. Dünyada terör sorunun daha fazla hissedildiği Afganistan, Irak ve Suriye gibi 

ülkelerden milyonlarca insan komşu ülkelere ve bir kısmı da gelişmiş ülkelere göç etmektedir. 

Örneğin son dönemde Türkiye’ye 3,5 milyon, Ürdün’e 3 milyon insan göç etmiştir. Göçmenlerin 

barınma ve iaşe giderleri çok yüksek miktarlara ulaşmakta ve göçmen kabul eden ülkelerin 

bütçelerinde önemli yer tutmaktadır. Öte yandan çeşitli nedenlerle başka bir ülkeye göçen insanlar 

kazandıklarının bir kısmını kendi ülkelerine göçmen transferi olarak göndermektedir. Bu bağlamda 

dünyada son dönemde önemli miktarda göçmen transferleri gerçekleşmektedir. Örneğin düşük-orta 

gelirli ülkelere 2015’de yapılan göçmen transferleri (remittances) 438 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 

transferlerin yapıldığı ülkeler arasında Hindistan, Çin, Filipinler ve Meksika gibi ülkeler ilk sıralarda 

yer almaktadır. 

Bu bağlamda, bu çalışmada küresel yoksulluğun mevcut durumuna bakılmakta, ayrıca çeşitli 

nedenlerle ortaya çıkan uluslararası göç olgusu ve dünyadaki göçmen sayısının gelişimi üzerinde 

durulmaktadır. Çalışmada göçmen kazancı olarak görülebilecek göçmen-işçi transferleri ele alınmakta 

ve dünyada göçmen transferlerinin gelişimi çerçevesinde bu üç olgu arasındaki ilişkiler analiz 

edilmektedir. 
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Kafkas Üniversitesi, dozyakisir@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerini içine alan TRA2 bölgesi, 

tarıma dayalı ekonomik yapıya sahip, azgelişmiş bir bölgedir. TRA2 Bölgesi sosyo-ekonomik 

gelişmişlik endeksi (SEGE) kapsamında Türkiye’de bulunan 26 Düzey 2 bölgesi içinde 25. sırada 

bulunmaktadır. TRA2 Bölgesi, zayıf sanayi yapısına sahip, net göç veren bir bölge olarak öne 

çıkmaktadır. Bölgenin kalkınması açısından sanayinin geliştirilmesi yanı sıra bölge turizm 

potansiyelinden yararlanılması ve bölge dış ticaretinin artırılması önerilmektedir.  

TRA2 Bölgesinde bu bağlamda, kamu yatırım teşvikleri ile bölge sanayisinin geliştirilmesine, 

bölge turizm gelirlerinin yükseltilmesine ve dış ticaretinin artırılmasına çalışılmaktadır. Bununla 

birlikte bölgenin ihracat ve ithalatı oldukça düşük düzeydedir ve son iki yılda bölge dış ticarette açık 

vermektedir. Ayrıca TRA2 Bölgesi ihracat ve ithalatının Türkiye ihracat ve ithalatındaki payı, %0,10 

gibi çok düşük düzeydedir. 2017 yılı itibarıyla, Iğdır ili bölge ihracatının önemli kısmını (%70), Ağrı 

ili ise bölge ithalatının büyük bir kısmını (%85) tek başına gerçekleştirmiştir. TRA2 Bölgesi içinde 

Iğdır ve Ardahan illeri dış ticaret fazlası vermekte, buna karşılık Ağrı ve Kars illeri dış ticaret açığı 

vermektedir. 

Öte yandan bölgenin tamamına bakıldığında net göç verildiği görülmekle birlikte, iller 

düzeyinde Iğdır ili net göç almakta, diğer üç il ise net göç vermektedir. Iğdır ilinin net göç almasının 

bu ilin ihracat gücüne bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Bu çerçevede, bu çalışmada, TRA2 bölgesi dış ticaret özellikleri ve TRA2 Bölgesinden göç 

olgusu 2010-2017 dönemi için incelenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, öncelikle TRA2 bölgesinin 

sosyo-ekonomik durumu kısaca değerlendirilmekte, daha sonra TRA2 bölgesinin dış ticaret özellikleri 

ve TRA2 bölgesinden göç olgusu, hem bölgesel ve hem de iller düzeyinde 2010-2017 dönemi için 

analiz edilmektedir. 
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ÖZET 
2015 Paris İklim Anlaşması, küresel anlamda çevre ve iklim konusunda uluslararası toplumun 

göreli olarak uzun uğraşlar sonucu elde ettiği en önemli başarılardan birisi olarak görülebilir. Devletler 

için çevre konusu sürdürülebilir kalkınma bağlamında ele alınmakta ve bu yönüyle de maliyetli bir 

alan olduğundan sorunlu olarak görülmektedir. Bu bağlamda çevre konusunda bütün hedefleri 

sağlayacak uluslararası işbirliği mekanizmaları da yeterince gelişmemiştir. Bu çalışmada Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin çevre politikaları ve Paris İklim Anlaşması’na uyum koşulları tartışılmaktadır. Çin 

önceleri çevre konusundaki kısıtlayıcı uygulamalara isteksiz yaklaşırken özellikle 2004’ten sonra ilan 

ettikleri harmonik toplum politikası bağlamında çevre dostu toplumu oluşturma hedefi koymuştur. Çin 

söz konusu hedefi gerçekleştirmek için gerek ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası alanda 

gerekse de alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları ile 2020 yılına kadar yenilenebilir 

ve çevreci enerji kaynaklarını %16 seviyesinin üstüne çıkarmayı amaçlamıştır. Bu amacı için de son 

zamanlarda en çok çevreci yatırımlar yapan ülkelerden birisi olmuştur.  

Paris İklim Anlaşması da Çin için çevreye dost toplum oluşturma projesinin gerçekleşmesine 

destek olacak bir anlaşmadır. ABD’nin aynı Kyoto Protokolü’nden ayrıldığı gibi Paris İklim 

Anlaşması’ndan da çekilişi çevreci sürecin sağlıklı işlemesine zarar verecek bir gelişmedir. Çin ise en 

çok kirleten ülke olarak sürece sahip çıkmış ve ABD’den çevre konusunda liderlik rolünü almaya 

istekli görünmektedir. Çin zaten yaptığı çevreci yatırımlar ile bu liderliği de hak etmektedir. Paris 

İklim Anlaşması’na uyum süreci ülkelerin kendi koşullarına göre belirlediği bir takvim ve yol 

haritasına göre belirlenmektedir. Emisyon azaltıcı girişimlerin başarısı bu bakımdan her devletin 

verdiği sözlere uymak istekliliği ile doğru orantılıdır. Çin 2030 yılına kadar ekonomik büyüme odaklı 

bir yol haritası çizmiş ve ek yüksek emisyonunu 2030 olarak belirlemiştir. Her birim büyüme için 

emisyon oranları zaten 2005 yılından beri düşmekte olan Çin’in bu sözü Paris Anlaşması’nın hedefleri 

için önemli bir kazanımdır.  
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ÖZET 

Akdeniz gerek ticaret ve ulaşım anlamında gerekse son zamanlarda gündeme gelen enerji 

transferi anlamında önemli bir konumdadır. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun Doğu 

Akdeniz’de değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yataklarının ve 

yaklaşık değeri 400 milyar dolar olan 8 milyar varil petrolün olduğunun belirtmesi ile birlikte artık 

Akdeniz, sadece enerji kaynaklarının geçiş noktası olmanın yanı sıra önemli bir enerji kaynağı haline 

gelmiştir. Sekiz kıyı devleti bulunan Akdeniz’de bu gelişmeyle beraber petrol arama faaliyetleri büyük 

bir rekabete sebep olmuş ve bu uluslararası bir mesele olmuştur. Bu durum son zamanlarda Doğu 

Akdeniz’in yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları ve buna bağlı olarak ilan edilen arama-üretim 

ruhsatlarına konu olmasına sebep olmuştur. Ancak bölgeye dair en önemli mesele Münhasır 

Ekonomik Bölge (MEB)’dir. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi‘ne (BMDHS) göre  

“Her egemen devletin kıyılarından itibaren 200 deniz mili kadar deniz kaynaklarının araştırılması ve 

kullanması su, güneş ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu bölge” olarak 

tanımlanan MEB, Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunun asıl kaynağıdır.  

Türkiye 1982 BMDHS’ne taraf olmadığı gibi Akdeniz ve Ege’de de MEB ilan etmiş değildir. 

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tek taraflı olarak kendi MEB’ini bütün Kıbrıs adasının 

sahibi! olarak belirmiş,  bu konuda başka ülkelerle anlaşma yapmış ve bu alandaki deniz yatağında 

hakkı olduğunu iddia ederek ihale yoluyla yabancı şirketlere arama ruhsatı tahsis etmiştir. GKRY 

bölgeyi tek yanlı ve 5’i Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden toplam 13 parsele ayırmıştır. GKRY 

böldüğü parsellerde İtalyan ENI şirketinin sondaj çalışmaları yapmasına izin vermiş ancak bu 

faaliyetler Türk donanması tarafından engellenmiştir. Ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO), Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj yapacağı alanları 7 bölgeye ayırmış ancak GKRY’nin 

parselleri ile çakışan bölgelerin olması durumun çok daha karmaşık bir hal almasına sebep olmuştur.  

Türkiye, ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla petrol ve doğalgaz açısından zengin olan 

Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak ve bu alanlardaki 

kaynaklardan faydalanmak için harekete geçmelidir. Bu bağlamda Türkiye, biran önce BMDH 

sözleşmesine taraf olmalı ve sözleşmeden kaynaklanan haklarını korumak adına MEB ilan etmelidir. 

Ayrıca Türkiye ve KKTC, öncelikle TPAO’ya gerekirse de diğer petrol şirketlerine arama ve sondaj 

izni vererek bölgedeki etkinliğini artırmalıdır. 
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ÖZET 

Turizm şehirlerinin göç aldıkları bilinen bir gerçektedir. Önemli sonuçları doğuran göç olgusu 

bu yönüyle turizmi etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm şehirleri bir yandan 

gelişirken bir yandan da nüfusu hızlı oranda artmaktadır. Bu çalışma ile önemli turizm merkezi olan 

Antalya ilinin yıllara göre ülke içi göç yani iç göç oranları ve Antalya'nın turizm potansiyelini yıllara 

göre değişimini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla birlikte ilin göç aldığı iller ve bu illerin 

ekonomik durumlarını incelemek hedeflenmektedir. Bu amaç kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu 

(TUİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığından elde edilen ikincil veriler araştırma kapsamında 

kullanılmıştır. Araştırma çerçevesinde 80 ilin Antalya’ya göçle ilgili verileri incelenmiş en fazla göç 

veren iller araştırma kapsamında tablolara yansıtılmıştır. 1965 yılından 2000 yılına kadar genel nüfus 

sayımı 2007-2016 yılları arası adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile Antalya’nın nüfus verileri 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda ise; Antalya’nın sürekli olarak nüfusunun arttığı, net göç hızının ise 

sürekli olarak artı yönde olduğu görülmektedir. Antalya ili en fazla İstanbul, Konya ve Ankara'dan göç 

almaktadır. Isparta, İzmir, Hatay, Burdur, Mersin, Adana ve Van Antalya'ya en fazla göç veren diğer 

önemli iller arasında yer almaktadır. İlin daha çok büyük şehir, çevre ve yakın illerden göç aldığı 

dikkat çekicidir. 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Antalya ilinin nüfusunu toplam 

2.328.555 kişi oluşturmaktadır. Sadece 1.056.897 kişinin ilin nüfusuna kayıtlı olduğu görülürken 

Antalya dışında ilk sırada 87.737 ile Konya ikinci sırada 75.055 kişi ile Burdur üçüncü sırada 57.919 

kişi ile Isparta nüfusuna kayıtlı kişilerin ilde ikamet ettiği görülmektedir. Göçle artan nüfusunun 

yanında ilin yıllara göre turizm tesis sayıları, yatak sayısı ve ile gelen ziyaretçi sayısının olumlu yönde 

geliştiği de görülmektedir. 
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ÖZET 

Makale, politik küreselleşme ile ilgili çeşitli teorileri analiz etmektedir. Küreselleşmenin 

politik süreçlerdeki sorunları ve özellik kazanan devletin dünyaya başarılı politik, ekonomik ve sosyal 

entegrasyonu konuları incelenmiştir. Siyasi meseleler konusundaki tartışmalarda ulusal devletin rolü, 

devletlerin küreselleşmeyi kullanabilmesi için devlet yapılarını iyileştirilmesi, devlet fonksiyonları 

üzerindeki tekellerin kaybedilmesi, ulusal devletin merkezi konumunu güçlü bir rekabet ortamında 

sürdürülmesi, submilli zeminde sorunların çözümünde devletlerin konsolidasyon konumu, 

küreselleşmede devlet egemenliğine karşı önemli tehditler, küreselleşmenin karar verme seviyesine, 

demokratik kurumlara, devletlerin güvenlik politikalarına, iç ve dış politikalara etkisi; silahsızlanma, 

uluslararası terörizmle mücadele, ortak işbirliği, barışın teşviki, yabancı savunma ve yatırım, dış 

ticaret problemleri veb bu gibi soruları  araştırıyor. 

Gösterilir ki, uluslararası ilişkilerin küreselleşmesi, ulusal politik arazilerin ve artan 

farkındalığın uluslararasılaşması politikada yeni önemli işlevlerin yaratılmasını gerekli ediyor. Siyasal 

alanda, küreselleşme ulusal devlet, ulusal-ahlaki değerler sorunuyla karşı karşıyadır. Analiz edilen 

teorilerin karakteristik özellikleri, gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunu dünya ekonomisinde ve 

politik sistemde bütünleştirmenin yolları ve yöntemleri için teorik araştırmanın politik değerlendirmesi 

ile belirlenir. Ayrıca, modern devletin siyasal işlevinin ana yönlerini ve egemenlik sorununun 

uygulanmasını ve küreselleşme alanında uluslararası örgütlerin faaliyetlerini analiz eder. 

Sonuç olarak, yeni politik kurumların ortaya çıkması ve var olanların dönüşümü, dünyanın 

hızlanan politik küreselleşmesiyle bağlantılı olarak gerçekleşmektedir. Devlet dışında kalan daha 

önemli siyasi kurumlar ortak genel bir siyasi ve ekonomik standartı ve kolektif bir güvenlik sistemi 

oluşturur. Siyasi alanda, uluslararası örgütlerin faaliyetleri, dünyadaki siyasal süreçlerin 

düzenlenmesine odaklanır ve bu modelin yalnızca bir grup devletin çıkarına değil, aynı zamanda tüm 

dünya devletlerinin yararına hizmet etmesi gereken bir uluslararası ilişkiler modeline dayandırılmalı 

ve dünyadaki tüm ülkelerde insan haklarını korumalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, NATO ve Rusya Federasyonu’nun 20. Yüzyıldaki ilişkilerinden 

başlayarak günümüz kadar uzanan süreçte birbirlerini anlamlandırış ve algılayış biçimlerini 

açıklamaktır. Soğuk Savaş’ın öncesinden başlayan ilişkilerle birlikte, günümüzde gelinen noktanın 

dünya açısından doğurduğu ve doğuracağı senaryolar üzerinde durulmaktadır. Soğuk Savaş’ın bitişiyle 

birlikte NATO’da ortaya çıkan misyon krizinin ne gibi adımlarla aşılmaya çalışıldığı, bu adımların 

sisteme ne gibi etkilerinin olduğu ve tarihsel olarak benzer süreç olan Viyana Kongresi ile ortak 

noktaları incelenmiştir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönem irdelenmiş ve Rusya Federasyonu 

liderlerinin NATO ve dolayısıyla Batı karşısındaki manevralarına yer verilmiştir. Batı ile Rusya 

Federasyonu arasındaki ihtilaflı meselelerin üzerinde durulmuştur.  

Soğuk Savaş’ın hemen ardından Rusya tarafından izlenen Atlantikçilik politikasının yerini 

Avrasyacılığa nasıl bıraktığı, Avrasyacılık akımının tarihsel ve teorik çerçevesi ve Rus dış 

politikasındaki kurumsallaşma süreçleri irdelenmiştir. Özellikle 11 Eylül 2001 yani küresel çatışma 

dönemi diye adlandırılabilecek dönemde iki yapının birbiriyle girdiği mücadele üzerinde araştırmalar 

yapılmıştır. Irak ve Afganistan müdahaleleri, Gürcistan Savaşı, Ukrayna Krizi ve Suriye İç Savaşı ile 

birlikte süregelen küresel çatışma döneminde, uluslararası sistemde güvenlik ve tehdit algılamasının 

değişimi üzerine çıkarımlarda bulunulmuştur. Bir geçiş süreci olarak Yeltsin döneminin ardından, 

yeniden ayağa kalkış dönemi olarak Putin döneminde, dış politika stratejisinin eklektik ve pragmatik 

yapısı üzerinde durulmuştur.  

Sonuç itibariyle iki güç arasındaki çekişmenin Soğuk Savaş bitmiş olmasına rağmen devam 

ediyor olması ve sistemin en büyük güvenlik kaygılarından birisi olması dolayısıyla bu konu üzerinde 

araştırma yapılmıştır. 
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ABSTRACT  

The speedy change of international relations has brought serious debates on the changing 

nature of international legal order, especially the concept of humanitarian intervention which is being 

frequently revised. Humanitarian intervention has become a much-debated subject after the Cold War. 

However, there is still no explicit definition of humanitarian intervention under international law. 

Some scholars attempt to define this concept, for example, Stein roughly defines the term as: 

“humanitarian intervention as the use of armed force by a state, beyond its own borders, that has as a 

purpose or an effect the protection of the human rights of noncitizens or the reduction of the suffering 

of noncitizens”.
1
From this definition, two conflicting subjects arise: on the one hand, UN Charter 

Article 2(4) which arguably prohibits the use of armed force against another state and on the other, the 

obligation to prevent human rights abuses.A question arises from this concept whether humanitarian 

intervention can be justified under international law. As the content of the UN Charter is contentious 

as legal basis; it does not directly refer to humanitarian intervention as an exception to the use of force. 

Thus, it can be said that the main problem is the UN Charter which arguably do not allow 

humanitarian intervention. On this ground, this paper firstly questions whether the interpretation UN 

Charter may permit states to use armed force to stop human rights violation in a foreign state. The 

second part of the paper will be arguing whether Just War Theory can be applied to justify 

humanitarian intervention in our time. Considering these two subject matters, this paper will be 

looking at both legaland ethicalconcepts of humanitarian intervention to see the current situation 

regarding intervening into another state in the name of humanity. 
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Stein, M. S. (2004). "Unauthorized humanitarian intervention."Social Philosophy and Policy 21(1): 14-38. 
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ABSTRACT  

 

Turkey’s engagement with international criminal law and international institutions has 

intensified considerably since its application to join the European Community in 1987. Twelve years 

after its application, the European Union (EU) decided to designate Turkey a candidate country for full 

European Union membership. This designation has led Turkey to make legal reforms at the national 

level and drastically emphasised the question of Turkey’s compliance with international law. For 

example, the Turkish Penal Code (TPC, Law No. 5237) has, since 2005, included provisions relating 

to the crime of genocide, as well as crimes against humanity.   

Nonetheless, Turkey has not incorporated all the crimes listed in the Rome Statute into 

domestic law. Consequently, although the Europeanisation process has played an indirect role in 

altering Turkey’s attitudes towards international criminal law and international institutions, it has not 

resulted in it joining the ICC by 2018. The reasons behind Turkey’s attitude towards the ICC can be 

approached from different perspectives. Yet, this paper aims to see Turkey’s attitudes towards the 

Court from a state interest point of view. Thus, in the case of Turkey, it will be questioned the extent 

to which joining the ICC may be considered to run counter to its national interest. 
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