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Đzlence 
ULU 212 Uluslararası Politika 

 Yaz 2009 
TOBB-ETÜ 

 
Dr. Özgür Özdamar 
Oda No: 358 
Telefon: 312-292-4373 
E-posta: ozdamar (.a.t.) etu.edu.tr 
Görüşme Saatleri: Pazartesi 10.30-12.00 
 
Ders Yeri ve Saatleri  
 
Pazartesi 8.30-10.20 Kırmızı Amfi 
Cuma 13:30-15.20 Kırmızı Amfi 
 
Ders Planı 
 
Bu ders ULU-112 Uluslararası Đlişkilere Giriş dersinin devamı niteliğindedir. Uluslararası 
ilişkilerle ilgili temel kavram, kuram ve tartışmalara girişten sonra, uluslararası politikada en 
çok tartışılan konulara eğilecektir. Ders, uluslararası politik konuları bilimsel çalışmalar 
perspektifinden inceleyecektir. Bu anlamda bu ders, bir siyasi tarih veya güncel olaylar dersi 
değildir. Devletler ve diğer aktörler arasındaki işbirliği ve çatışmaları anlayabilmeniz ve 
bunları analiz edebilecek temel yeteneklerinizi geliştirmeniz bu dersin birincil amacıdır. Bu 
yüzden kavramsal ve teknik yaklaşımları olabildiğince uluslararası tartışmalarla birleştirmek 
önceliğimiz olacaktır. Derste izlenecek konular kısaca şöyledir: silahlı çatışmalar, kimlik ve 
etnik çatışmalar, terörizm, uluslararası ekonomi politik, insan hakları, göç-demografi, kuzey-
güney eşitsizliği, çevre sorunları, bilgi toplumu ve yeni aktörler, yeni dünya düzeni.  
 
 
Dönem boyunca işlenilen tüm konular, Goldstein ve Pevehouse’ın International Relations, 
Eighth Edition, 2008-2009 kitabı ile paralel gidecektir. BBC News web sayfasına uluslararası 
ilişkilerde çok tartışılan güncel konularla ilgili başvurulacaktır.  
 
Okumalar ve Ders Kitapları 
 
Her haftanın okumaları aşağıdaki ders planında belirtilmiştir. Haftalık okumalar çok makul 
düzeyde tutulmuştur. Okumaları her ders öncesi tamamlamak bu dersteki önceliğiniz 
olmalıdır. Okumaları ders öncesi tamamlamanın öğrenmenizi çok kolaylaştıracağını ve 
performansınızı yükselteceğini size garanti ederim.  
 
Lütfen aşağıdaki kitabı edininiz:  
 
Joshua Goldstein ve Jon Pevehouse. International Relations 2008-2009.  
 
Kitap Bilkent Üniversitesi içerisinde Meteksan Kitapevinde 60 liraya satılmaktadır. 
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Sınavlar ve Ödevler  
 
Ara Sınav       %50 
Final Sunumu (Tarih açıklanacaktır)    %35 
Katılım ve Kısa Sınavlar     %15 
 
 
Bu derste bir ara sınav ve bir final sunumu yapılacaktır. Ara sınav, dönemin sonuna doğru 
yapılacak ve o güne kadar işlenmiş bütün konuları kapsayacaktır. Final içinse sizlere bir 
sunum ödevi verilecektir. Bu sunumu ders saatinde yapacaksınız.  
 
Notunuzun %15’ini derse hazırlığınız, katılımınız (Dersteki mevcudiyetiniz değil, 
katılımınız) ve habersiz kısa sınavlardan alacağınız notlar belirleyecektir. Her öğrenciden o 
haftanın konusunun okumalarını yaparak derse gelmeleri beklenmektedir. Zaman zaman 
habersiz kısa sınavlarla derslere hazırlık yapıp yapmadığınız sınanacaktır. Ayrıca her ders o 
haftanın teorik yaklaşımlarını güncel uluslararası ilişkiler konularına bağlayan tartışmalar 
yapılacaktır. Bu tartışmalarda sizden, derste işlenenler, http://news.bbc.co.uk/ adresinden 
ulaşabileceğiniz haftanın en önemli olayları ve okumalarınızdan yararlanarak anlamlı katkılar 
yapmanızı bekleyeceğim. 
 
Üniversite kuralları gereğince her ders yoklama alınacaktır. Her derse katılım zorunludur. 
Derse gelemeyecek iseniz, nedenleriyle birlikte, bana e-postayla bildirmenizi rica ederim.  
 
 
Not Skalası  
 

Notlar AA BA BB CB CC DC DD FF 
Katsayı 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,00 
Sayısal Karşılığı 90-100 85-89 75-84 70-74 60-69 55-59 50-54 0-49 

 
 
Telafi Sınavı ve Ödevlerin Geç Teslimi 
 
Ciddi sağlık problemleri ve yakın ailenizdeki ölümler dışında bu dersin sınavları için telafi 
verilmeyecektir. Eğer sınavlara gelmenize engel çok ciddi bir hastalığınız var ise bir devlet 
hastanesinden alacağınız doktor raporunu sınavdan önce bana ulaştırırsanız telafi sınavı 
mümkün olabilir. Ölüm durumlarında gazetede ölüm ilanı ya da ölüm sertifikası istenecektir. 
Bu iki durum dışında telafi sınavı kesinlikle verilmeyecektir, sormayınız. Bu kurallar 
final sınavı için de geçerlidir.  
 
Ödevlerin geç teslimi durumunda, geç kalınan her gün için notunuzdan %20 ceza kesilecektir.  
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Sınıf Đçi Kurallar 
 

1. Lütfen sınıfa girdiğinizde cep telefonunuzu kapatınız ve çantanıza koyunuz. Telefonla 
konuşmak, kısa mesaj atmak ya da herhangi bir şekilde telefonla oynamak yasaktır.  

 
2. Sınıfta yemek yemek, konuşmak gibi türlü rahatsız edici davranışlarda bulunmayınız.  

 
3. Sınıfa zamanında geliniz ve ders bittikten sonra ayrılınız. Eğer erken çıkmanız 

gerekecekse bana önceden haber veriniz.  
 

4. Sınıfta ders esnasında gazete veya herhangi bir başka yayın okumayınız. 
 

5. Dizüstü bilgisayarınızı sadece not almak için gerekli ise açınız. Bilgisayarı not 
almaktan başka bir amaç için kullanmayınız (Oyun oynamak, web kullanmak v.b.) 

 
Akademik Etik ve Kopya Çekme 
 
Akademik etik bir üniversitenin en önemli prensiplerindendir. Öğrencilerin işlerinin tamamı 
dürüstçe araştırılmalı, üretilmeli ve sunulmalıdır. Başka bir ifade ile yazdığınız her sınav, 
ödev veya yaptığınız tüm sunumlar sadece ve sadece kendinize ait olmalıdır.  
 
Öğrencinin sınavlarda kopya çekmesi veya ödevlerde intihal (‘aşırma’) yapması halinde 
öğrenciye dersten FF notu verilecek ve gerekli disiplin işlemlerinin (okuldan 1-2 yarıyıl ya da 
tamamen uzaklaştırma) başlatılması için üniversite yönetimine haber verilecektir.  
 
Daha fazla bilgi için: 
http://www.etu.edu.tr/mevzuat/YOK_yuksekogretim_kurumlari_ogrenci_disiplin_yonetmelig
i.doc 
 
Görüşme Saatleri  
 
Görüşme saati yukarıda belirtilmiştir. Bu saat dışında lütfen randevu almadan görüşmeye 
gelmeyiniz. Görüşme saatinde dersiniz varsa başka bir saat için e-mail ile randevu alınız.  

Ders Programı ve Okumalar  
 
 Đlk hafta giriş ve hatırlatma olarak Goldstein Chapter 1 okunacak.  
 

1. Uluslararası ilişkilerde silahlı çatışmalar ve çözüm yolları. 
 
Savaş, Đç savaş 
Savaşa yaklaşımlar (yapısal ve diğer teoriler) 
Uluslararası örgütler ve savaş 
Đttifaklar 
Ortak güvenlik politikaları  
Demokratik barış teorisi   
Okuma: Goldstein Chapter 5  

 
2. Uluslararası ilişkilerde kimlik, etnisite ve etnik çatışmalar  
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Kimlik nedir 
Etnisite ve din kavramları  
Etnoreligious çatışmalar 
Uluslararası ilişkiler ve dış politika yapımında etnik ve dini faktörler 
Okuma: Goldstein Chapter 5  
 

3. Terörizm 
 

Kavram, evrimi 
Mücadele yöntemleri 
Örgüt tipleri  

 Okuma: Goldstein Chapter 6 
 

4. Uluslararası siyasal iktisat. 
 

Uluslararası ticaret 
Para sistemi   
Küreselleşme  
Karşılıklı bağımlılık kuramı  
Hegemonya ve hegemonic istikrar yaklaşımı  
Küresel yönetişim ve uluslararası ekonomik örgütler  
 

 Okuma: Goldstein Chapter 8 ve Chapter 9  
 

5. Kuzey-güney eşitsizliği 
 
Üçüncü dünya ve ekonomik kalkınma  
Birikim teorileri: merkantalizm, kapitalizm, sosyalizm 
Emperyalizm  
Kuzey güney ticareti  
Değişik kalkınma modelleri: Doğu Asya, Güney Amerika 

 Dış yardım  
  

Okuma: Goldstein Chapter 12 ve Special Section: Empowering the Global South: 
A Rights-Based Approach to Development 

 
6. Çevre ve doğal kaynak politikaları  

 
Doğal kaynaklar ve çatışma ilişkisi (Enerji kaynakları, su, toprak ve mineraler)  
Enerjinin uluslararası ilişkilerdeki rolü 
Çevre sorunları ve ortak eylem problemleri.  

 
 Okuma: Goldstein Chapter 11 
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7. Demografi, göç ve mülteciler 
 
Demografi kader midir?  
Batı Avrupa, Çin ve Afrika  
Uluslararası göç 
Mülteciler problemi  
UNHCR 

 Okuma: Goldstein Chapter 11 
 
8. Đnsani problemler ve insan hakları 

 
Đnsan hakları kavramı ve gelişimi 
Đ.H. Evrensel Beyannamesi  
Uluslararası örgütler ve hakların korunması  
Avrupa Konseyi ve AĐHM  
 

 Okuma: Goldstein Chapter 7 
 

9. Uluslararası Entegrasyon 
 
Ulus-üstü aktörler, yapılar, kimlikler  
Đşlevsel işbirliği  
Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu  

 
 Okuma: Chapter 10  
  

10. Uluslararası Gelişme Ekonomisi   
 

Ekonomik gelişme 
Kuzeyden Güneye yardım 
Uluslararası Örgütler ve Ekonomi 
Çin, Hindistan ve diğer örnekler 
 

 Okuma: Chapter 13  
 

11. Yeni Dünya Düzeni?  
 
Tarihin sonu veya medeniyetler çatışması  
Teknolojini uluslararası ilişkilere etkisi 
KĐS, küresel terörizm ve güvenlik kavramının değişimi  
Geleceğin dünyası ve alteratif sistemler  

  

 
Şu an beklenmemekle birlikte, bu programdaki her konu dönem içinde 

değişebilir.  
 

 
 


