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POLİTİKA  

ABD'nin S-400 tehditleri 

Ankara'yı korkutmuyor, 

Türkiye kazançlı çıkacak' 

ABD'nin Türkiye'yi S-400 füze savunma 

sistemlerinden vazgeçirmek için baskı 

uygulamasını yorumlayan Rus gazeteci 

Kotenok, Washington'un tehditlerinin 

Ankara'yı korkutmadığını, Türkiye'nin 

sürecin sonunda bazı hususlarda tamamen 

kazançlı çıkacağını vurguladı. 

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni 

karar tasarısında, Türkiye'nin S-400'leri 

alması durumunda F-35 programından 

çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve 

Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması 

talep edilmişti.  

Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin yeni 

girişimini değerlendiren segodnya.ru 

haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Yuriy 

Kotenok, "ABD, Türkiye'yi S-400 

anlaşmasından vazgeçirmek için tüm 

araçları kullanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk 

yetkililer, anlaşmadan 

vazgeçmeyeceklerini birçok dile getirdi. 

ABD ise azami baskı uygulamaya çalışıyor 

ve Temsilciler Meclisi'nin bu adımı, yeni 

bir ültimatom niteliğinde: Eğer 

vazgeçmezseniz, F-35 alamazsanız" 

ifadelerini kullandı. 

Kotenok'a göre ABD'nin tehditleri, 

Türkiye'yi korkutmuyor. 

"Türkiye'nin seçim yapma hakkı var zira 

Rusya, sadece S-400 sistemlerini 

önermiyor, yeni nesil savaş uçakları Su-

57'ler de konuşuluyor. Bu nedenle, eğer 

Türkiye F-35 almazsa bazı kayıpları olacak 

ancak bazı hususlarda da tamamen 

kazançlı çıkacak" diye devam eden 

Kotenok, Moskova'nın Ankara'ya sadece  

savunma alanında değil, Türk Akım ve 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi küresel 

enerji alanında da işbirliği paketi sunduğunu 

vurguladı.New York vekili Demokrat Eliot 

Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael 

McCaul, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin 

Dışilişkiler Komitesi‘ne bir karar tasarısı 

sunmuştu. 

Türkiye'nin Rusya ve İran ile işbirliği yaptığı 

belirtilen tasarıda, "Türkiye'nin almayı 

planladığı S-400'ler, ABD ve NATO 

ortaklarının güvenliğinin altını oyuyor, 

Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve 

Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını 

kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile 

uyuşmuyor" ifadeleri yer almıştı. 

https://tr.sputniknews.com/analiz/201905161

039074157-abdnin-s-400-tehditleri-ankarayi-

korkutmuyor-turkiye-kazancli-cikacak/ 
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ABD’nin İran’a olası askeri 

operasyonu: Irak üzerinden mi 

saldıracaklar? 

ABD’nin İran’a olası askeri 

operasyonunda Irak topraklarını kullanma 

ihtimalini değerlendiren İranlı uzman 

Zangane, Bağdat’ın buna izin 

vermeyeceğini ifade etti. 

İran’ın eski İslam İşbirliği Teşkilatı Elçisi, 

Arap dünyasının sorunları uzmanı Sabah 

Zangane, Sputnik İran’a açıklamasında, 

Tahran-Bağdat ilişkilerinin, İran’a saldırı 

için Irak topraklarının kullanımına engel 

olduğunu kaydederek, "Irak halkı, 

Amerikalıların iddialarına gereken yanıtı 

verecek. İran’ın Irak hükümetiyle bağları 

var ve bu ülkenin halkı İran’ın tarafını 

tutuyor. Hatta Amerikalılar, bu durumun 

onlar için ciddi engel oluşturmasından 

endişe ediyor" dedi. 

Irak’ta, bu ülkenin silahlı kuvvetlerine 

IŞİD’e karşı mücadelede yardımcı olan 

İranlı askeri uzmanların bulunduğu 

hatırlatan uzman, "Irak’ta, ABD’nin 

niyetine destek verecek tek bir güç bile 

yok. Misal bu günlerde bir Sünni 

ilahiyatçı, İran’ın bir tehditle karşı karşıya 

kalması durumunda, Sünni gençleri bu 

ülkeyi savunmaya mecbur eden bir 

fetvada yayınladı. İran ve Irak çok daha 

yakın ittifaka doğru hareket ediyor ve bu 

sadece dinle ilgili değil" ifadelerini 

kullandı. 

"Halihazırda ABD, İran’a karşı psikolojik 

savaş yürütüyor" diyen Zangane, sözlerini 

şöyle sürdürdü: 

"Gerçek savaş şu iki nedenden dolayı 

ABD’nin işine gelmiyor. Öncelikle, 

ABD’de başkanlık seçimlerine 1 yıl kadar 

bir süre kaldı ve şimdi savaş başlatmak, 

politik intihar ve ABD ile tüm uluslararası 

topluma büyük zarar vermek anlamına  

 

gelir. İkincisi neden şu ki, ABD defalarca 

stratejik ağırlık merkezini Ortadoğu’dan 

Uzakdoğu’ya taşımayı planladığını dile 

getirdi. Yani Ortadoğu’da, Körfez’de yeni bir 

çatışma çıkarmak, bu stratejiye aykırı olur ve 

ABD’nin rakiplerine yeni çatışmayı kendi 

amaçlarına ulaşmak için fırsat verir." 

 

https://tr.sputniknews.com/analiz/201905181

039089209-abdnin-irana-olasi-askeri-

operasyonu-irak-uzerinden-mi-saldiracaklar/ 
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FETÖ'nün askeri mahrem 

yapılanmasının iletişim modeli 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 

Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin, 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde 

hücre tipi yapılanmaya gittiği ve "sivil 

abiler/imamlar"ın sorumluluğunda "üst 

düzey komutanlar", "alt rütbede subaylar" 

ve "astsubay" şeklinde gruplandırıldığı 

tespit edildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 

Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığınca 

"FETÖ/PDY askeri mahrem 

yapılanması"ndaki şüphelilerin iletişim 

için kullandığı kontörlü sabit/ankesörlü 

telefon hatlarına ilişkin tespit ve 

değerlendirmelerin yer aldığı "Kontörlü 

(Büfe) Sabit/Ankesörlü Telefon Hattı ile 

İletişim Modeli Değerlendirmesi" raporu 

hazırlandı.Rapor hazırlanırken tüm 

kurum ve kuruluşlar ile İstihbarat, 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

(KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlıklarından TEM Dairesi 

Başkanlığına iletilen bilgilerin yanı sıra, 

soruşturmalarda şüpheli, tanık, müşteki, 

mağdur ve bilgilerine başvurulan kişilerin 

beyanları, raporlar, tahkikat evrakları, 

müfettiş raporları ve açık kaynaklardan 

faydalanıldı. 

Rapora göre, 1980'li yıllardan beri Türk 

Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmaya 

başlayan FETÖ, 1990'lı yıllardan itibaren 

bu sızmayı sistematik hale getirdi.Terör 

örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 1980'li 

yıllarda örgüt mensubu Hava Harp Okulu 

öğrencileriyle yaptığı bir sohbet 

toplantısında, "Bizim işimiz çok uzun 

soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi 

belli etmeyin. Askeriyede, maarifte, 

emniyette, yargıda ve bunların en etkin 

yerlerinde yerimizi alacağız. En az 20-30 

sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin  

 

yapacak bir şeyi kalmayacak zaten. İçki 

içebilirsiniz, amirinizin bütün işlerini 

halledin ki sizden vazgeçmesin." şeklindeki 

söylemleri doğrultusunda stratejisini 

belirleyen örgüt elemanları söz konusu 

kurumlara sızmaya başladı. 

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren 

FETÖ/PDY, TSK'deki yapılanmasını 

"mahrem hizmetler" olarak isimlendirirken 

bu yapılanmadaki mensuplarından gizliliğe 

azami derecede bağlı kalınmasını 

istedi.Askeri mahrem yapılanma içerisindeki 

bir örgüt mensubu, "Işık evi", "Hususi/özel 

ev", "Askeri okullardaki eğitim süreci" ve 

"Birim yapılanması" süreçlerinden geçti. 

Çocuk yaşta örgüte kazandırılan öğrenciler, 

talebe evlerinden alınarak sadece "mahrem 

hizmetler"de kullanılan özel evlere 

yerleştirildi. Bu evlerde düzenlenen 

toplantılara katılanlara örgüt elebaşının 

sohbet videoları izletilip kitapları okutularak 

örgütsel bir bakış açısı kazandırıldı. 

Söz konusu sohbet toplantılarıyla, örgüt 

elebaşı Gülen'in olağanüstü kişiliğe sahip 

olduğu bilincinin aşılanması, "kutsal dava" 

fikrinin yerleştirilmesi, kişilerin örgüt 

elemanına dönüştürülmesi, kişilere örgütün 

ideolojisi ile öğretilerinin empoze edilmesi, 

toplantıya katılanların bireysel 

dönüşümlerinin sağlanması ve 

radikalleştirilmesi, grup aidiyetinin 

keskinleştirilmesi, dayanıklılık, katı disiplin 

ve mutlak itaatin sağlanması, bağlılık, güven 

ve sadakatin oluşturulması, birlik ruhunun 

sağlanması ve hizmet uğruna ölmenin 

erdemi ve mükafatının cennet olduğu 

bilincinin yerleştirilmesi amaçlandı. 

Örgüt, askeri mahrem yapılanmada, özel 

olarak seçip yetiştirdiği elemanlarını askeri 

okullara sokarak "dikey büyüme stratejisi"ni 

takip etti.Mahrem yapılanmaya 

yerleştirilmesi planlanan bir öğrencinin, 

sınav öncesi gelişim aşamasını takip eden,  
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aksaklıkları gideren, "birim yapılanması" 

ile "bölge yapılanması" arasındaki 

bağlantıyı sağlayan, örgüt mensuplarının 

devlet birimlerine sızdırılmasına ve 

yerleştirilmesine işlerlik kazandıran ve 

mahrem yapılanmanın devamlılığına 

katkıda bulunan örgüt mensupları "gezici 

yapılanma"da yer aldı. 

Askeri mahrem yapıyla irtibatını koparan 

örgüt üyeleri, "arıza" olarak 

kodlandırılırken, "gezici yapılanma"da yer 

alan örgüt mensupları bu muvazzaflardan 

ve onların tekrar yapıya 

kazandırılmasından sorumlu "ümitçi 

yapılanma" mensuplarıyla yılda birkaç kez 

görüşme yaptı.FETÖ, birimden kopan 

öğrenci (askeri personel) hangi ilden 

askeri okula kazandırıldıysa o ildeki 

sorumlusundan, öğrencinin nerede, nasıl 

ve neden örgütten koptuğuna ilişkin rapor 

hazırlanmasını istedi.Söz konusu askeri 

personelle görüşen sorumlu, yeniden 

birim yapılanmasına kazandırmak için bu 

kişiyi ikna etmeye çalıştı. 

Askeri okulu kazanmasında çok sayıda 

kişinin emeğinin olduğu söylenerek 

psikolojik baskı altına alınan öğrenci, 

birim yapısına devam etmek istememesi 

halinde görev yaptığı yerdeki birim 

içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenciye 

zimmetlenerek takip edildi.Örgüte geri 

kazandırılamayan öğrenciye, örgüt 

tarafından "şefkat tokadı" olarak 

adlandırılan adli veya idari müeyyideler 

uygulandı. 

TSK içerisinde hücre tipi yapılanmaya 

giden FETÖ, buradaki mensuplarını "sivil 

abiler/imamlar"ın sorumluluğunda "üst 

düzey komutanlar" (General, albay, 

yarbay, binbaşı), "alt rütbede subaylar" 

(Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı) ve 

"astsubay" şeklinde gruplandırdı. 

Raporda, FETÖ/PDY askeri mahrem  

 

(birim) yapılanmasına ilişkin örgüt şemasına 

da yer verildi. 

Buna göre, yapılanmada, her askeri kuvvetin 

(kara, hava, deniz, jandarma) başında ayrı 

ayrı olacak şekilde "birim sorumlusu" yer 

aldı.Birim sorumlusunun altında bulunan 

"temsilci"ye, general rütbesindeki personel 

ve üst düzey subaylardan oluşan "temsilci 

öğrencileri", belge enformasyon yöneticisi 

olan "bey" ve "müdür" bağlandı. 

"Müdür"ün altındaki 3 müdür yardımcısına 

ise 3 gruba ayrılmış subay öğrenci 

gruplarından sorumlu 3 öğretmen grubu 

ilişkilendirildi.Veri toplama görevlisi olarak 

görevlendirilen müdür yardımcılarından 

birisi, aynı zamanda "bey"e karşı sorumlu 

olacak şekilde örgütlenildi.Birim 

yapılanmasındaki örgüt mensupları arasında 

düzenlenen toplantılarda, öğrencilerin 

durumunun ve örgüt mensubu olmayan 

personel hakkında bilgi toplanması için neler 

yapılabileceği ele alındı. 

Ayrıca bu toplantılarda genel gündem olarak 

gizlilik için yapılması gerekenler, örgüt 

elebaşı Gülen'den gelen örgütsel notlar, 

mevsimsel gündem olarak sene başı, tatiller, 

tayin dönemleri, sicil, okuyan öğrencileri 

illerinde ziyaret ve izdivaç gibi konular 

görüşüldü. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 

yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 

ifadesine başvurulan örgütün askeri mahrem 

yapılanmasında müdür, müdür yardımcısı 

ve öğretmen görevlerinde bulunan bir kişi 

örgüte dahil olduğunda kendisine içerisinde 

hat olan bir telefon verildiğini kaydetti. Söz 

konusu kişi bu telefonun sadece müdür, 

müdür yardımcıları ve öğretmenler arasında 

kullanıldığını ve öğrencilerin kesinlikle bu 

telefonla değil, sadece büfelerden arandığını 

belirterek yapılanmaya ilişkin şu bilgileri 

verdi: 
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"Öğretmen, örgütün hiyerarşik yapısında 

müdür yardımcısına karşı sorumludur, 

öğrencilerle direkt temastadır. Örgüt, iş 

bulana kadar öğretmene maaş vermek 

zorundadır. Öğrencilerle haftada bir 

görüşmek zorundadır. Görüşmeyi aksatan 

öğrenciyi müdür yardımcısına bildirmek 

zorundadır. İlgilendiği öğrenciler bekarsa 

ve bekar evinde kalıyorsa onların evinin 

temizliği ve tedbire uygunluğu 

öğretmenin sorumluluğundadır. Evlerde 

örgüt öğrencileri ile ayda bir yatılı kalarak 

kitap okumak zorundadır. Öğretmen, 

maaşını tam alıyorsa aylık, evli ise yüzde 

5, bekar ise yüzde 10 verir. 

Öğrenci, örgütün hiyerarşik yapısında en 

altta yer alan ancak en önemli kişidir. Orta 

üçüncü sınıftan itibaren örgüte 

kazandırılmış olabileceği gibi lisede de 

örgüte girmiş olabilir. Örgüt içerisindeki 

teslimiyetine göre subay ise yükselir, 

astsubay ise subay olur veya en iyi yerlere 

gelir. İş yapabilme durumuna göre 

örgütün şifreli USB'si verilir ve bunu 

kullanması söylenir. Askeri alan içerisinde 

etrafında bulunan askeri personelin 

bilgilerini öğretmene iletir. Bekarsa 

katalog evliliği yapması istenir. Mahrem 

yapının para kaynağı öğrencidir. Aldığı 

maaşın, bekar ise yüzde 10'unu evliyse 

yüzde 5'ini vermesi istenir. Nema, 

promosyon gibi paralara dokunması 

yasaktır. Bu paraları direkt öğretmenine 

teslim eder. Kurban, zekat, fitre, sadaka, 

medya paralarını öğretmenine verir. 

Örgütün belirlediği her türlü tedbir 

kuralına ve ima yöntemlerine koşulsuz 

uymak zorundadır." 

Örgüt öğrencilerinin ev tutarken dikkat 

ettiği hususlara ilişkin de yine aynı kişi şu 

bilgileri aktardı: 

"Ev ara kat olmalıdır, giriş katı 

olmamalıdır. Aynı binada başka bir askeri 

personel olmamalıdır. Binada kamera  

 

olmamalıdır. Girişte güvenlik olmamalıdır. 

Genelde eski eşya satanlardan eşya alınır. 

Evin girişine kesinlikle halı konmaz. Bundaki 

sebep eve girerken ayakkabı çıkarma 

süresini ortadan kaldırmak ve evin örgüt 

evine benzemesine engel olmaktır. Çünkü 

örgütün sivil yapılanmasındaki evlerde 

girişten itibaren hemen her yerde halı 

bulunur. Evde 'Nutuk' ve 1-2 tane Atatürk 

fotoğrafı bulunur. Bunlar belirgin 

yerlerdedir. Evde seccade, takke kesinlikle 

olmaz." 

İfadesine başvurulan kişi FETÖ'nün, 

Ankara'ya tayini çıkan öğrencinin lojmanda 

kalmasını istemediğini ancak tayini Doğu 

illerinden birine çıkan öğrencileri lojmanlara 

yönlendirdiğini de anlattı. 

Raporda, dünya genelinde 160 ülkede 

faaliyet gösteren ve binlerce mensubu olan 

FETÖ'nün, iç haberleşme, talimatlarının 

alınıp verilmesi, gelişmelerin güvenli ve hızlı 

aktarılması, faaliyetlerin sağlıklı şekilde 

yürütülmesine hayati derecede önem verdiği 

bildirildi. 

Rapora göre, birçok alanda faaliyet yürüten 

FETÖ, iletişim yöntemi olarak "yüz 

yüze/buluşma", "canlı kurye", "kriptolu IP 

hattı", "not ile haberleşme", "basın yayın 

üzerinden talimat verme", "sosyal medya", 

"telefon" (GSM, operasyonel hat, 

ankesör/büfe arama) ve 

"iletişim/haberleşme programları" (ByLock 

vb.) kullandı.Örgüt, diğer faaliyet 

alanlarındaki gibi haberleşmede de gizlilik 

içinde hareket etti.Canlı kurye kullanılması, 

örgüt içinde en sağlıklı haberleşme 

yöntemlerinden biri kabul edildi.Örgüt 

mensupları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 

"çok önemli hususların yüz yüze (Ru Be Ru) 

görüşülmesi" talimatına uygun davrandı.Bu 

kapsamda üst düzey örgüt üyeleri, talimat 

almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek 

için ABD'nin Pensilvanya eyaletine giderek 

Gülen ile görüştü. Kiralık hatlar aracılığıyla  
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kriptolu IP telefonlar, özellikle yurt 

dışındaki okullarla irtibatta kullanıldı. 

İnternet üzerinden iletişim kurulan 

programlar, şifreli ve düşük maliyetliliği 

nedeniyle sıklıkla tercih edilen haberleşme 

yöntemlerinden oldu. Bu tür programları, 

örgüt amaçlarına ve sistematiğine daha 

uygun hale getirmek için geliştirme 

yoluna da giden FETÖ, kriptolu 

haberleşme programlarını özellikle 17/25 

Aralık sürecinden sonra daha yaygın 

kullanmaya başladı. Süreç içinde önce 

"ByLock" sonra "Eagle", "Shu" ve "Falcon" 

programları öne çıktı.Gizlilik prensibini 

her yerde uygulayan örgüt, kullandığı 

haberleşme programlarının fark edilmesini 

engellemek amacıyla arayüzlerinde 

değişiklik yaptı.Bu kapsamda örgüt 

üyeleri, yazılım ve kullanımı SHU 

programına benzeyen şifreli haberleşme 

sisteminde "Facebook", "Google Chrome", 

"Internet Explorer" ve "Twitter" gibi 

uygulamaların ekran simgelerini 

kullandı.Örgütün, "Shu", "Tango", "Wiber", 

"Turkuaz", "Falcon", "Coco", "Kakao", 

"Tictoc", "Eagle", "Line", "Cover Me" gibi 

programları, farklı ara yüzlerle 

değiştirerek kullandığı dönemler de oldu. 

Haberleşme yöntemi olarak GSM hatlı 

telefonları da tercih eden örgüt, bu hatları 

tespit edilmeyi güçleştirmek için genellikle 

başkası ya da örgüt kontrolündeki 

kurum/kuruluş adına 

kaydettirdi.Genellikle üç ayda bir GSM 

hattı ile telefonu yenileyerek tedbir 

uygulayan FETÖ mensupları, 

parçaladıkları telefonları kameraların 

görmediği bölgelerdeki çöp kutularına 

attı.Örgüt, iletişim için şifreli programların 

kullanılmadığı dönemlerde akıllı 

telefonların kullanılmasını ve SMS 

atılmasını da yasakladı.  

 

 

Raporda, "Örgüt mensuplarının, başkalarının 

adına açılmış GSM hatlarını temin edip 

bunları belirli aralıklarla cihazlarıyla birlikte 

değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia 

ettikleri faaliyetlerinin illegal olduğunu ve 

bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya 

koymak açısından önemli bir veridir." 

ifadesine yer verildi. 

Türkiye'de bulunan örgütün sözde 

"abi"lerince Almanya, ABD ya da başka bir 

ülkeye kayıtlı GSM hatları kullanıldı.Telefon 

görüşmelerinde "hizmet, şakirt, Gülen, 

cemaat" gibi kelimelerin zikredilmemesine 

ve buluşma yerinin şifrelendirilmesine özel 

önem verilmesi istendi. 

FETÖ'nün "askeri mahrem 

yapılanması"ndakiler, iletişimde öncelikle 

randevulaşma sistemini esas aldı.Bu 

doğrultuda örgüt mahrem sorumlusu, bir 

öğrenciyle (askeri personel) kontrol, buluşma 

ve toplantı amacıyla bir araya geldiğinde bir 

sonraki görüşmenin nerede ve ne zaman 

olacağını iletti.Olağan dışı bir durum 

gelişmesi veya buluşmanın gerçekleşmemesi 

durumunda farklı araç ve iletişim 

yöntemleriyle haberleşildi.Mahrem 

yapılanmanın sözde yöneticilerinin, öğrenci 

numaralarını telefonlarına yazmasının yasak 

olması, öğrencileri genelde dışarıdan bir 

telefon bulup araması gibi deşifre olmayı 

önleyici kurallar konuldu.Dışarıdan bir 

telefon bulup arama, örgüt içinde özel bir 

iletişim şeklinin ortaya çıkmasına neden 

oldu. 

İletişimde esas olan randevulaşma sistemi 

olsa da örgütün mahrem sorumlularının, 

sevk ve idaresi altındaki askeri personelin 

deşifre olmayı engellemek amacıyla irtibat 

kurma yollarından birisi de kamuya açık ve 

birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, 

şans oyunu bayisi ve lokanta gibi 

işletmelerde bulunan ve ücret karşılığı 

kullanılan sabit hat telefonlar ile ankesörlü 

telefonlar oldu. 
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Yürütülen soruşturmalarda elde edilen 

bilgiler doğrultusunda Emniyet Genel 

Müdürlüğünce, örgütün mahrem 

sorumlularının askeri personelle iletişimde 

kullandıkları büfe/ankesörlü sabit telefon 

hatlarına ilişkin çalışma başlatıldı. 

Yöntemin deşifresi ve şüphelilerin 

yakalanması için yürütülen çalışmalar, ilk 

olarak Tekirdağ'da başladı. Bu ildeki 23 

kontörlü telefon bayisine ait HTS 

kayıtlarının incelenmesi sonucu yöntem 

deşifre edildi. Polis ekipleri, 31 Mart 

2017'de ilk operasyon için harekete geçti. 

Söz konusu iletişim yöntemine ilişkin polis 

ekiplerince, yurt genelinde 5 Aralık 2018'e 

kadar 76 ilde 677 operasyon yapıldı. 

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 bin 352 

şüpheliden 3 bin 631'i tutuklanırken 5 bin 

10'una denetimli serbestlik cezası verildi, 

553'ü de serbest bırakıldı. Firari 

durumdaki 735 şüphelinin yakalanmasına 

yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerden 

yüzde 46'sı etkin pişmanlık 

hükümlerinden faydalanmak istedi.Ülke 

genelinde 11 Aralık 2018'e kadar 

askerlerden sorumlu sivil itirafçı kişilerin 

gösterdiği ve bunlara benzer nitelikte 3 bin 

817 sabit hat tespit edildi. 

FETÖ'cülerin kullandığı sabit hat ve 

ankesörlü hatların HTS kayıtlarının 

incelenmesinde aramaların, ardışık arama 

(yakın zaman diliminde birbirini takip 

eden peşi sıra), periyodik arama (farklı 

tarih ve zaman diliminde belirli gün 

aralığı dahilinde) ve tek arama şeklinde 

yapıldığı belirlendi. 

Söz konusu iletişim modelinde sadece 

sorumlu kişilerin arama yaptığı, 

görüşmenin tek taraflı ve kısa süreli 

olduğu ve bir görüşmenin ardından 

örgüte dahil bir başka kişinin ardışık 

arandığı anlaşıldı. 

 

 

Sorumlu kişi tarafından aranan askeri 

personelin rütbe olarak genelde eşit 

oldukları da yapılan tespitler arasında yer 

aldı." Askeri mahrem yapılanma"da sorumlu 

düzeyde faaliyet yürüten örgüt 

mensuplarının, bir başka kişi üzerine kayıtlı 

operasyonel hattın (patates hat) numarasını 

örgüt stratejisi içinde şifrelemek suretiyle 

örgüt üyelerine kaydettirdikleri ve acil 

konularda kontörlü/ankesörlü telefonlar 

üzerinden iletişime geçilmesi yönünde 

talimat verdikleri anlaşıldı. 

"Mahrem yapı" içinde sorumluların ve askeri 

personelin irtibat numaralarının, bir 

başkasının eline geçtiğinde deşifre olmasını 

önlemek amacıyla kağıtlara şifreli şekilde 

yazıldığı belirlendi.Ayrıca arama yapan 

FETÖ'cünün, görüşme yaptığı örgüt üyesinin 

ardından son aradığı numaranın telefon 

hafızasında kalmasını önlemek için ilgisiz bir 

numarayı arayarak tedbir uyguladığı da 

tespit edildi. 

"Mahrem yapı" içinde yer alan ve 

"hususiciler" olarak da adlandırılan 

FETÖ'cüler, kendi sorumlulukları altında 

bulunan kişilerin, telefon numaralarını "son 

iki rakamını 99'a tamamlama", "son iki 

rakamını 100'e tamamlama", "son dört 

rakama ait ikili blokları kendi içinde 100'e 

tamamlama", "son iki rakamı 10'a 

tamamlama", "son 4 rakamı 10'a 

tamamlama", "sondan iki rakamı yer 

değiştirme ve 10 rakamı ekleme", "son 

rakamı 9'a tamamlama", "son iki rakamı yer 

değiştirme", "sondan ikili rakam bloklarını 

çapraz yer değiştirme", "rakam bloklarını ters 

yazma", "sondan dördüncü rakamı 4 

artırma", "sondan ikinci ve dördüncü rakamı 

yer değiştirme", "rakamları bir artırma", 

"rakamlara bir ekleme, bir çıkarma", 

"rakamlara bir çıkarma, bir ekleme", 

"operatör kodunu il alan koduna 

değiştirme", "son rakamı bir artırma veya 

azaltma", "son iki rakamlara bir ekleme",  
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"operatör kodunun son rakamı ile telefon 

numarasının son rakamına bir ekleme", 

"son üç rakamlara bir ekleme veya 

azaltma", "rakamları başı ve sonuna rakam 

ekleyerek kredi kartı numarasına 

benzetme", "telefon numarasını T.C. 

kimlik numarasına benzetmek için bir 

rakam artırma ya da eksiltme" gibi 

şifreleme yöntemlerini kullanarak 

kaydetti. 

Raporda, FETÖ/PDY'ye müzahir sosyal 

medya hesapları ve internet sitelerinde yer 

alan "bir sabit/ankesör numarasının aynı 

anda birden fazla numarayla 

görüşmesinin mümkün olamayacağı"na 

ilişkin iddiaların boşa çıkarıldığına ilişkin 

tespite de yer verildi. 

Konferans görüşmeleriyle ilgili yapılan 

araştırmada, telekomünikasyon hizmeti 

sunan kurumların internet sitelerinde, cep, 

ev ve iş telefonundan aynı anda konferans 

görüşme yapılabileceği ve bu görüşmenin 

teknik olarak nasıl yapıldığının ayrıntılı 

açıklandığı vurgulandı.Bu kapsamda, 

GSM ve sabit hat fark etmeksizin belirli 

teknikler kullanılarak konferans görüşme 

yapılabileceği tespit edildi.Bu tespit 

doğrultusunda kontörlü (büfe), 

sabit/ankesörlü telefon hattı aramalarına 

ait HTS verileriyle ilgili iddialara ilişkin 

sosyal medya paylaşımlarının, soruşturma 

ve soruşturmacıları yıpratma, kamuoyunu 

yanlış yönlendirme ve kamuoyunda algı 

operasyonu yapma amacını taşıdığının 

değerlendirildiği belirtildi. 

Aynı zaman dilimi içinde iki farklı aranma 

kayıt altına alındığından hareketle aranma 

kayıtlarının mükerrer oluşma ihtimalinin 

oldukça yüksek olduğu, bu ve benzeri 

durumların önüne geçmek için işlem 

yapılan sabit hat ile hedef şüphelilerin 

HTS kayıtlarının alınarak sabit 

telekomünikasyon hizmetleri (STH) 

verilerinin mutlaka karşılaştırılmasının  

 

uygun olacağının değerlendirildiği 

kaydedildi. 

Raporun sonuç ve değerlendirme kısmında 

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da 

gerçekleştirdiği darbe girişiminden önce 

anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı, bu 

doğrultuda hücre tipi örgütlenme modelini 

uyguladığı ve talimatların örgüt içerisinde 

gizli ve şifreli olarak iletildiği belirtildi. 

Raporda, "Günümüzde dahi örgüt 

yapılanması ve mensuplarının tamamıyla 

deşifre edilemediği, kamu görevlisi 

görünümündeki militanların örgütsel tabirle 

'tedbir' adı altında farklı yaşam tarzı ve siyasi 

görüşlere sahipmiş gibi maskeleme yapmaya 

çalıştıkları hususları bir arada 

değerlendirildiğinde bu yapının tamamıyla 

deşifre edilmesi milli güvenliğimiz açısından 

hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer 

verildi. 

FETÖ'cü askerlerin, gizlenme amacıyla içki 

içmenin yanı sıra eğlence hayatında da 

kendilerini sıkça gösterdiklerine işaret edilen 

raporda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 

içerisindeki örgüt mensuplarının, gizliliğe 

büyük önem verdiklerinden idari 

soruşturmalarla tespit edilmesinin çok zor 

olduğu belirtildi. 

Bu şüphelilerin, tespitinin ancak adli 

soruşturma ve istihbarat teknikleri ile ortaya 

çıkarılabileceği kaydedilen raporda, ardışık 

arama yönteminin deşifre edilmesi 

sonrasında FETÖ/PDY ile organik bağını 

devam ettiren binlerce TSK mensubunun 

aktif olarak görevlerine devam ettiğinin 

tespitinin, bu zorluğun göstergesi 

olduğunun altı çizildi.  

Rapora göre, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığının talimatıyla TEM Dairesi 

Başkanlığınca "FETÖ'nün askeri mahrem 

yapılanması"ndaki şüphelilerin kullandığı 

sabit/ankesörlü telefonların tespiti sonrası 

yürütülecek işlemlerin sağlıklı olarak  
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yapılabilmesi amacıyla "Historical Traffic 

Search" (HTS) hat içeriği veri havuzu 

oluşturuldu. 

TSK içerisindeki örgüt mensupları, dini 

inançlarını başkalarının önünde yaşamak, 

çocuklarını örgüte müzahir okullara veya 

dershanelere göndermek, Bank Asya'ya 

para yatırmak, "ByLock" kullanımı, şirket, 

dernek, gazete ve dergi aboneliği 

yaptırmak gibi her türlü faaliyetten 

genellikle uzak tutuldu. 

Örgütün mahrem sorumluları, genelde 

toplantılara gelmeyenleri uyararak 

toplantıya çağırmayı veya 

planlamalardaki değişikleri bildirmek 

amacıyla askeri personeli (öğrenci) ardışık 

olarak aradı. 

Sabit/ankesörlü telefon hattıyla arama 

yönteminin, özellikle 17/25 Aralık 2013-15 

Temmuz 2016 darbe girişimine kadarki 

süreçte yoğun olarak kullanıldığı, darbe 

girişiminden sonraki süreçte önceki 

döneme göre oldukça azaldığı ancak 

tespiti az da olsa kullanılmaya devam 

ettiği anlaşıldı. 

"FETÖ/PDY Askeri Mahrem 

Yapılanmasının deşifre edilmesinin, terör 

örgütüyle mücadelede önemli kazanımları 

da beraberinde getireceği 

kıymetlendirilmektedir." denilen raporda, 

örgütün TSK içerisinde yapılanmış 

kadroların tespit edilmesi sonucu elde 

edilecek kazanımlar da yer aldı. 

Buna göre, FETÖ'nün silahlı kanadının 

önemli bir kısmı deşifre edilerek 

yakalanacak, örgüt tarafından 

düzenlenecek yeni bir darbe eylemi 

ihtimali ortadan kaldırılacak. 

Örgütün en kritik ve yetişmiş kadroları 

olan ve gelecekte örgütsel yapıyı tekrar 

inşa edebileceği değerlendirilen mahrem 

yapı deşifre edilecek. 

 

FETÖ'nün, yapılan adli işlemlerin, örgütün 

yöneticileri ve gerçekten suça karışmış 

kişilere yönelik yapılmadığı, bunun yerine 

sıradan kişiler ve memurlara hatta masum 

insanlara yönelik yapıldığı yönündeki algı 

çabaları boşa çıkartılacak. 

Örgütün "mahrem yapılanması"nın 

deşifresiyle örgütün moral ve motivasyonu 

düşecek, örgütten kopmalar hızlanacak ve 

etkin pişmanlık/itiraf oranı artacak. 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetonun-
askeri-mahrem-yapilanmasinin-iletisim-
modeli/1482467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetonun-askeri-mahrem-yapilanmasinin-iletisim-modeli/1482467
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetonun-askeri-mahrem-yapilanmasinin-iletisim-modeli/1482467
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetonun-askeri-mahrem-yapilanmasinin-iletisim-modeli/1482467
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Yeni Asker Alma Sisteminin 

Detayları 

 

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine 

göre yeni askerlik sisteminde sürekli hale 

getirilecek bedelli uygulamasından, 

“bakaya ve asker kaçakları” 

yararlanamayacak. Yükümlüler “erteleme 

süreleri” içinde bedelli hakkını 

kullanabilecek. Cumhurbaşkanı ve AK 

Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın onayının ardından teklifin 

haftaya Meclis’e sunulması ve bayram 

tatili öncesi yasalaşması bekleniyor. AK 

Parti, Erdoğan başkanlığında 

gerçekleştirilen son Merkez Yürütme 

Kurulu (MYK) toplantısında Milli 

Savunma Bakanlığı’nın yaptığı sunumun 

ardından, askerlik süresini 6 aya indirecek 

ve bedelli askerliği sürekli hale getirecek 

yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarını 

yoğunlaştırdı. Beştepe’de gerçekleştirilen 

MYK’daki sunumun ardından önceki gün 

Milli Savunma Bakan yardımcıları, AK 

Parti’nin TBMM Milli Savunma 

Komisyonu üyeleri ile Meclis’te bir 

toplantı yaptı. Bu toplantının ardından da 

Komisyon Başkanı AK Parti Sivas 

Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı 

İsmet Yılmaz yine komisyonun AK Partili 

üyeleriyle bir araya gelerek, görüşlerini 

aldı. Bakanlık yetkililerinin dün de 

muhalefet gruplarıyla temasa geçerek, 

bilgilendirme yaptıkları öğrenildi. 

 

 

 

Erdoğan’ın, 21 Mayıs Salı günü yapılması 

beklenen partisinin grup toplantısında 

detaylarını açıklayabileceği belirtilen 

düzenlemeye ilişkin teklifin aynı gün TBMM 

Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. AK 

Parti kurmayları, öngörülen takvimin 

işlemesinin düzenlemeyle ilgili halen parti 

ve hükümet kanadında iki konuda süren 

tartışmaların netleşmesi durumunda 

işleyeceğini vurguladı. “Çıkarılacak yasa 

hükümlerinin yasanın yürürlüğe girdiği 

tarih itibariyle silah altında bulunanlara 

uygulanıp uygulanmayacağı” ve “İçişleri 

Bakanlığı’na bağlanmasının ardından genel 

kolluk statüsünde değerlendirilen Jandarma 

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin 

yeni sistemdeki durumunun ne olacağı” 

konularındaki nihai karar Erdoğan’a 

bırakıldı. Yeni sistemde askerlik süresi 6 aya 

inecek. Parti kaynaklarının aktardığına göre, 

siyasi kanadın ağırlıklı görüşü, silah altında 

olanlardan 6 aylarını tamamlayanların yasa 

çıktığında isterlerse terhis olması yönünde. 

Önceden “silahlı, askeri güvenlik ve kolluk 

kuvveti” olarak tanımlanan Jandarma ve 

Sahil Güvenlik komutanlıklarının İçişleri’ne 

bağlanması sonrası, “silahlı genel kolluk 

kuvveti” biçiminde tanımlandığını bunun da 

rahatsızlık yarattığını belirten parti 

kurmayları, ilgili iki bakanın yapacakları 

görüşme sonrası hak kayıplarını da 

giderecek hükümlerin teklifte yer 

alabileceğini belirtti. 

İşte detaylar; 

- Askerlik süresi 6 ay, temel askerlik eğitimi 

süresi 1 ay olacak. Lise mezunu ve altı 

gençler 1 ay temel askerlikten sonra, 5 ay kıta 

görevi yapacak. 6 ayın sonunda isterlerse 

terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak 

maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. 

Sözleşmeli er-erbaş, uzman çavuş rütbesiyle 

orduda devam edebilecek. 

 



Haftalık Politika ve Ekonomi Bülteni – 20 Mayıs 2019 
 

11  

 

- Meslek yüksek okulu mezunları yedek 

astsubay olarak istihdam edilecek. 2 ay 

eğitimin ardından 10 ay maaş alacak. 12 

ayı tamamladıktan sonra isterse terhis 

olabilecek. Şartları uygunsa, astsubaylığa 

geçebilecek. 

- Lisans ve lisansüstü eğitimliler yedek 

subay olacak. 2 ay eğitimden sonra 10 ay 

kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Ama 

isterlerse ihtiyaca göre subaylığa 

geçebilecekler. 

- Zorunlu askerliğini tamamladıktan sonra 

6 ay daha devam etmek isteyenlere asgari 

ücret tutarında maaş ödenecek. 

- Bedelli uygulaması kalıcı hale gelecek. 

Bedelli ücreti 31 bin TL olacak. Parti içinde 

31 bin TL’lik ücretin düşürülmesi 

seçeneğinin de tartışıldığı ancak kabul 

görmediği öğrenildi. 

- Yeni sistemde erteleme süreleri lise 

eğitimi için 22 yaş, meslek liseleri için 25 

yaş, meslek yüksek okulu ve lisans eğitimi 

için 29 yaş, lisansüstü eğitim için 32 yaş, 

sporcular, doktora ve tıp eğitimi için de 35 

yaş olacak. Bu erteleme yaş hadleri, bedelli 

için de kıstas oluşturacak. Erteleme yaş 

sınırını aşanlar bedelli askerlik 

yapamayacak. 

 

https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-
yeni-askerlik-sisteminin-detaylari-o-kisiler-
bedelli-askerlik-yapamayacak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni sistemin ilk üniversite sınavı 

2024'te 

 

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan 

Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 

'Lisede ne yaptık' temalı Ortaöğretim 

Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda, eğitim 

sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi 

verdi. Bakan Selçuk'un konuşmasından satır 

başları şöyle:   

Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı 

sadece bir ders çizelgesi olarak görmek 

elbette mümkün değil. Bu Türkiye’nin bir 

gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir 

sosyal hayat projesi. Türkiye’nin dünyada, 

bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla 

haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin 

bir eğitimsel projesi. 

2023 Eğitim Vizyonu, Türkiye’nin eğitim 

sisteminin tamamını, bütün alt sistemleri ve 

birleşenleriyle beraber ele alındığı bir vizyon 

planı. Bu planın her bir alt sisteminin ve 

bileşeninin birbiriyle ilişkili ve bütünleşik 

olarak ele alınıyor. Ortaöğretim tasarımından 

söz ettiğimizde, okul profili değerlendirme, 

tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-

rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki 

eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu 

vizyonun parçaları. Bu parçaların da her 

birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani 

birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok 

önemli. 

 

https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-yeni-askerlik-sisteminin-detaylari-o-kisiler-bedelli-askerlik-yapamayacak
https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-yeni-askerlik-sisteminin-detaylari-o-kisiler-bedelli-askerlik-yapamayacak
https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-yeni-askerlik-sisteminin-detaylari-o-kisiler-bedelli-askerlik-yapamayacak
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Acele Etmiyoruz 

Yaptığımız bütün projelerin fizibilitesinin 

olması ve bütün ortaya çıkacak olan 

değerlerin ne şekilde çıkacağı, hangi ay, 

hangi sene nelerin yapılacağı ve bir 

belirsizlik ortamı olmaksızın, ülkemizin 

eğitim sistemi hakkında bir görüş ortaya 

koyma imkanımız var. Biz bu sistemi 

kurarken ekip arkadaşlarımızla beraber 

şöyle bir karara da varmıştık. Eğitim 

sisteminde, sistemlerin birbiriyle 

bağlantısını dikkate almadan asla 

herhangi bir değişiklik yapılamayacak ve 

bu değişikliklerin zamanı, zemini, yeri 

özellikle dikkate alınacak. Sürekli ifade 

etmeye çalıştığımız bir konu var. Diyoruz 

ki biz acele etmiyoruz. Çünkü acele 

edersek mevcut çözümlerimiz, bir sonraki 

problemlerimiz olur. Bundan dolayı eğer 

kendi iş ve işlemlerimizi yürütürken, acele 

edersek, bilimsel metot ve teknikleri, 

fizibilite raporlarını dikkate almaksızın, 

‘Şöyle yapsak iyi olur, böyle yapsak kötü 

olur’ gibi bir genellemeyle yola çıkarsak 

elbette birtakım sıkıntılarımız olacak. 

Bilimsel Metotlarla Neyi, Nasıl 

Yapabiliriz? 

Öğretmen eğitimine çok büyük yatırım 

yaptık, çünkü böyle bir sistemi ortaya 

koyabilmenin öğretmene bağlı olduğunu, 

eğer öğretmen eğitimi hakkıyla 

yapılmazsa böyle bir sistemi sürdürmenin 

çok mümkün olmadığını biliyoruz. Birkaç 

yıl sürecek öğretmen eğitimlerinden söz 

ediyoruz. Sınıfta öğretmen arkadaşlarımızı 

güçlendirmeden yine bu tasarımın 

işlemesi, hayata geçmesi mümkün değil. 

Bunun için de birtakım çalışmalar var. 

Önümüzdeki haftalarda, aylarda bunları 

da paylaşmamız söz konusu.  

Biz bu tasarımı yaparken, katılımı çok 

önemsedik. Çünkü bu tek başına bir 

akademik tasarım değil. Çünkü bu sadece 

deneyimlere bağlı bir tasarım değil.  

 

Çünkü bu sadece kişisel bir bakış açısına 

sahip bir tasarım değil. Yüzlerce 

öğrencimizin, öğretmenimizin, okul 

yöneticimizin ve akademisyenlerin, 

dünyadaki baka lobi uzmanlarının, 

uluslararası birtakım uzmanların desteğiyle, 

bütün bunları birleştirerek, çok yüksek bir 

katılımla bir yere varmaya çalıştık. Çünkü 

sadece benim kişisel deneyimlerin ve 

arkadaşlarımın tecrübeleri yetmez bu işe. 

Toplumun paydaşlarının tamamının 

görüşlerinin dikkate aldığı bir bakış açısına 

ihtiyacımız var. Biz bir deneme tahtasıyla 

ilgilenmiyoruz. Bilimsel metotlarla, 

tekniklerle ‘neyi, nasıl yapabilirizin’ peşinde 

bulunuyoruz. 

Çocuklarımız İçin Öz Gelecek Yazmaktan 

Söz Ediyoruz 

Zamanın ruhu bizden başka bir şey 

yapmamızı istiyor. Bugün ilkokula başlayan 

çocuklar 2040’lara doğru iş hayatına 

atılacaklar. Çocuklarımızı o zamana 

hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de 

elbette zamanın ruhuna uymak 

durumundayız ve bunun için ne gerekiyorsa 

da tasarlıyoruz. Tabii bütün bunları belirli 

bir milli kimlik ve bir benlik ülküsü 

içerisinde de ele almak zorundayız. Çünkü 

eğitim, evrensel olmakla beraber yerel 

değerleri de içinde barındırması ve bu 

toprakların, bu coğrafyanın belli değer 

sistemlerini içinde tutması gereken bir 

kurumdur. O sebeple bunu milli bir benlik 

ülküsü çerçevesinde de ele alma zaruretimiz 

var. Biz çocuklarımıza bir öz geçmişten söz 

etmiyoruz, biz çocuklarımız için bir öz 

gelecek yazmaktan söz ediyoruz. 5 milyon 

liseli gencimizin sorusunu defalarca duyduk. 

Gençlerimiz bize bir soru soruyor. Siz, bizi 

neye hazırlıyorsunuz? Bizim de sorumuz bu 

oldu. Gençleri neye hazırlıyoruz? Eğer biz bu 

sorunun cevabını şimdiden vermezsek, neyle 

karşılaşacağımız son derece kritik.  
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Öğretmenlere de sorduk. Öğretmenler de 

elbette sorular sordu. Onlar da diyor ki 

‘Öğrenciler yıl içinde bu kadar çok dersi 

alarak öğrendiklerini içselleştiremiyor. 

Bunun çözümü yok mu?’ Neye 

hazırlıyoruz sorusu, bu soruyla o kadar 

bağlantılı ki... 

2040'lara doğru yeni ve çok farklı bir çağ 

geliyor. Tekillik dediğimiz; biyolojik, 

fiziksel, ve dijital olanı aynı bedende 

bütünlemeyi hedefleyen yeni bir çağ 

geliyor. Beynimize çiplerin konulduğu, 

damarlarımızda nano-robotların dolaştığı 

bir başka çağa doğru gidiyoruz. 'Neden 

başka ülkelerde 6-7 ders varken bizde 16-

17 ders var' diyorlar. Laboratuvarların 

artırılması, teorik matematik değil 

uygulamalarla karşılaşması son derece 

önemli. Bizim bütün derslerimiz belirli 

disiplinle yürüdüğü için. Bütün bunları 

parça parça, ayrık bir vaziyette almak 

çocukların zihninde bütünlük oluşmuyor. 

Kavram üzerinden disiplinler üstü bir 

eğitime gitmemiz gerekiyor. 

Eğitim, Ekonominin ve Demokrasinin 

Ayrılmaz Parçası 

Eğitim ekonominin ve demokrasinin 

ayrılmaz bir kurumsal parçasıdır. O 

sebeple yaptığımız eğitimin ekonomiyle 

bağlantısının ne olduğunu son derece 

önemsiyoruz ve öğretmenlerimizin sorusu 

da bu açıdan çok önemli. Diyorlar ki 

‘Neden dünyadaki gelişmiş dediğimiz 

birçok ülkenin liselerinde, ortaöğretim 

kurumlarında, 5-6-7 ders var da neden 

bizde 16-17 ders var’ sorusunu 

sorduklarında bunun bir cevabının olması 

gerekiyor. Bu cevabı verirken, ders 

sayılarında azalmanın olması, deneyime 

yönelik eğitimin olması yani çocukların 

tecrübe ederek bir şeyler yapmaları, 

sadece bilgiyi hazır olarak alıp bunu tekrar 

etme noktasında başarılı olup 

olmadıklarının hafızaları ölçerek test  

 

edilmesi elbette doğru değil. Burada atölye 

ve laboratuvarların gerçekten kullanılması, 

sayılarının artırılması ve çocukların sadece 

teorik olarak bir matematik dersi değil, 

matematik uygulamalarıyla da ilişkilenmesi 

gerçekten çok önemli. Disiplinler üstü bir 

yaklaşıma doğru gitmemiz şart. Çünkü zaten 

çok başarılı bildiğimiz ülke eğitim 

sistemlerinde bunun artık sıradan bir iş 

olduğunu görüyoruz ve bizim böyle bir 

geçmişe ihtiyacımız var.  

Ders Sayıları Azalacak 

9’larda 15-16 dersten söz ederken mevcut 

durumda şu andaki tasarımda 8 dersten söz 

ediyoruz. Bu 2 durum içinde rehberlik 

dersinin dahil edilmediği bir durum söz 

konusu. 10. sınıfta 15-16’dan söz ederken, 10 

dersten söz ediyoruz. Bu böyle devam ediyor 

11 ve 12. sınıflarda. Niye azaltıyoruz? Çünkü 

bir çocuğun 15-16-17 dersi anlaması ve bunu 

içselleştirmesi mümkün olmuyor. Bizim 

çocuklarımızın da ilgilerine, yeteneklerine ve 

hayatlarına uygun olan alanlarda 

derinleşmeye ihtiyaçları var. Anne babalar 

da soruyor. Diyor ki ‘Çocuklar sabahtan 

akşama kadar soru çözüyorlar. Peki günlük 

yaşamda bir sorunla karşılaşınca neden 

afallıyorlar?'  

Ezbere dayalı eğitim sisteminde öğrencilerin 

neyi çözdüklerini, ne şekilde yol aldıklarını 

tespit etmek zor. Gençlerin iş hayatına 

atıldıklarında karşılarına çıkan sorunların 

nedeni bu.  

Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) 

Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) uygulaması 

çocukların hayal kurmasına fırsat tanıyacak. 

İlkokul ve ortaokulda tasarım beceri 

atölyeleriyle yapmaya çalıştığımız ve birinci 

sınıftan itibaren mühendislik, dil atölyesi 

gibi atölyelerde binlerce defa denediği bazı 

süreçleri lisede devamı olarak bu tür 

aktivitelerle zenginleştirmeyi hedefliyoruz. 

Bir çocuğun muhakkak suretle sanatla ve  
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sporla ilgilenmesi lazım. Sanatın ince 

ayarından geçmeyen bir çocuğun 

şahsiyetinin oluşması gerçekten zor 

oluyor. Odalarına kapanan çocuklarımız 

için hayatın başka beklentileri var. Çocuk 

topluma hizmet etmiyorsa, yaşlılarla 

ilgilenmiyorsa, onlara hürmet etmiyorsa, 

hayvanlara ilişkin birtakım hizmet 

faaliyetleri yürütmüyorsa, yoldan geçen 

birinin ayağına değebilecek bir taşı 

ortadan kaldırmıyorsa o zaman çocuğun 

toplumla alakasını ve şahsiyetinin 

oluşmasını güçleştirmiş oluyoruz. Bir 

çocuğun fiziksel aktivite yapmaması 

halinde normal kişilik gelişiminin de 

sekteye uğraması söz konusu. Bu yüzden 

bir lise öğrencisinin bu faaliyetlerin 

tümüyle karşılaşmasını çok önemsiyoruz. 

Çünkü biz çift taraflı bir çocuk istiyoruz. 

Yani maddeyi ve manayı birlikte 

kuşatarak, aynı zamanda da çocuğun 

sadece kağıt üzerinde soru çözerek değil, 

hayatın içinde pratikler yaparak 

tecrübelerle bir yere varmasını 

önemsiyoruz. O yüzden kuşak son derece 

kritik ve önemli.   

Öğrencilerin 'Ben neye yatkınım' 

sorularının çözümü de bu modelle 

mümkün. Çocuğun ilgi alanlarını 

ölçmeliyiz. Çocuğun tüm özelliklerini 

testlerle, araçlarla ölçmek istiyoruz. Daha 

ilkokuldan itibaren kendisini tanımakla 

ilgili ölçekleri görerek kendisini tanıma 

imkanı bulacak. Bunun altyapısı hazır. 

Önemli Olan Değiştirmek Değil Ne 

Yaptığını Bilmek 

Kariyer yönetiminde tasarı beceri 

atölyelerindeki deneylerin çok önemli bir 

yeri olacak. Bu atölyeler aracılığıyla 

öğrenciler yeteneklerine uygun meslekler 

ve alanlar seçecek. Eğitimle ilgili 

beklentiler hemen birkaç ayda değişsin 

isteniyor. Nurettin Topçu’nun tabiriyle 300 

yıllık bir maarif davamız var. Dolayısıyla  

 

neden eğitim sistemi değişiyor, değişince de 

neden değişiyor sorularıyla muhatap 

oluyoruz. Önemli olan değiştirmek değil, ne 

yaptığını bilmek. Bizim 2023 vizyonuyla 

yapmaya çalıştığımız şey bütüncül bir 

fotoğraf vermek. Her adımı stratejik olarak 

atıyoruz. Bu bizi güçlendiriyor. Bunun için 

biraz zamana ihtiyacımız var. 3 yıllık bir 

takvim yayımladık. ‘Şu ay, şu yıl şunları 

yapacağız’ dedik ve ayrıntılı olarak 

açıkladık. ‘Hemen niye yapılmıyor’ diye 

soruluyor. Toplum istese de yapmayız. 

Çünkü öğretmen eğitimine yatırım 

yapmadan bir sistem değiştirilmesi doğru 

değildir. İçerik için yeterince hazırlık 

yapılmadan değişiklik yapılması doğru 

değildir. Her şeyin bir zamanı ve zemini var. 

Bu değişim için birtakım temel kavramlara 

da ihtiyacımız var. 

Çocukların sistem kavramıyla ilgilenmesini 

çok önemsiyoruz. Sistem kavramı çocuğun 

hadiselere ve eşyalara bir bütün olarak 

bakmasını kolaylaştıracak bir şey. Örneğin; 

bir küçük çocuk için inekten söz ettiğimizde 

‘İnek de bir sistemdir.’ diyebilmeliyiz. 

Kuyruğunu arkadan öne alırsanız bu sistem 

bozulur. Niçin, şundan dolayı, şundan 

dolayı. Çocuğun etrafında gördüğü her şeyin 

aslında bir sistemle ilişkili olduğunu 

kavraması lazım. Eğer bu sistemin kesitlerini 

ayrık bir biçimde anlamsız olarak verirsek o 

bu parçayı ezberlemekle yetiniyor. Yani bu 

sisteminin bir parçası ve biz şununla şunu şu 

şekilde ilişkilendirebiliriz, şöyle bağlantılar 

diyemez çocuk. 

Yaptığımız Şey Çocuğun Toplumla İlgisini 

Sağlamak 

Çocuk öğrendiklerini sınavda tekrar 

ettiğinde başarılı sayılıyor. Başarılı olmakla 

muvaffak olmak ayrı şeyler. Başarı sınav 

sonuna kadar olan şeylerle ilgili daha çok. 

Muvaffakiyet; bir şeye vakıf olmak, 

içselleştirmek ve ömrünce öğrendiği şeylerin 

icraatlarına yansıması ve öğrendiği şeylerin  
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ona yoldaşlık etmesi demek. Bu sebeple 

çocukların muvaffak olabilmeleri için ‘Ne’ 

sorusunun yanı sıra ‘Ne öğrendin, nasıl 

öğrendin, ne biliyorsun, nasıl biliyorsun, 

nasıl bildiğini nereden biliyorsun, yani 

bildiğini nasıl biliyorsun’ sorularını 

önemsiyoruz. Bu programı yaparken 1 ve 

8. sınıf arası için de program hazırladık. 

Onun da zamanı geliyor. Çünkü ilkokul, 

ortaokul, lise hatta yükseköğretimle 

ilişkilendirip bir yol harikası çıkardık. 

Bütün eğitim basamaklarının birbiriyle 

işlevsel olarak ilişkilendirilmesi gerekiyor 

ki yaptığımız şey o. Yaptığımız şey 

çocuğun toplumla ilişkisini sağlamak. 

Etkin Bir Yönlendirme Sistemine 

İhtiyacımız Var 

Öğretmenlerimiz de çocukların meslek 

seçmekte çok zorlandığını söylüyor. 

Bunun için etkin bir yönlendirme 

sistemine ihtiyacımız var. Bunun için 

öğretmen eğitimlerinin bir noktaya 

gelmesi gerekiyor, kariyer ofislerinin 

biçimlendirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar 

yapılırsa etkin yönlendirme olur. Bütün 

bunları tabii ki yaparız. Okul profili 

meselesi, portfolyo meselesi, e-rehberlik 

sistemi zaten yapıp bitirdiğimiz meseleler. 

Seçmeli alan dersleri, kariyer ofisinin 

olması, kariyer rehberlik çalışmalarının 

yaygınlaştırılması ve bunun için bir 

yazılım altyapısının oluşturulması da son 

derecek kritik. Bütün bunları devreye 

sokabiliriz ki çalışmalar sürüyor. 

Toplumun Bütün Paydaşlarının 

Katılımıyla Hazırladık 

Bu çalışmayı toplumun bütün 

paydaşlarıyla beraber ve uluslararası 

alanda çalışmalar yapan uzmanlarla 

istişare ederek hazırladık. Tüm yapılanları 

sadece bir ders çizelgesi değişimi olarak 

yorumlamak doğru olmayabilir. Bir ekip 

olarak aylarca beraber çalıştık. Taksonomi  

 

bilmeyi, birtakım uluslararası derece 

sistemlerini bilmeyi, program geliştirmenin 

birçok boyutunu bilmeyi gerektiren bir iş bu. 

Bu sadece çizelgeye bakıp şunlar varmış, 

bunlar yokmuş meselesi değil. Bu 

Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili bir mesele. 

Bu Türkiye’nin 2023’te, 2030’larda, 

2040’larda, 2053’te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı 

olduğuyla ilgili bir mesele. 

Pilot çalışmalar birkaç aydır bazı şehirlerde 

sürüyor. Dünyada geçerli olan sertifikalar 

için hazırlıklar devam ediyor.  Sertifika 

programları mutlaka okulun içinde mi 

alınmalı. Hayır. Uzaktan öğretimle de bazı 

sertifikalar alınabilecek. Çünkü, bugünün 

dünyasında birçok sertifika dijital 

sertifikalara dönüşmüş durumda. Bunları 

akredite olarak ortaya koyan kuruluşların 

sertifikalarını okul içinde ya da dışında 

sayacağız ve değerlendirmeye alacağız. 

Bir çocuk ilkokuldan, okul öncesinden 

itibaren birçok şey üretiyor. Peki bu 

ürettikleri nerede? Hangi tarihte, hangi 

konuda, neyi almış, neyi biriktirmiş? 

Dünyadaki yükseköğretim sistemlerinde 

şunu görüyoruz. Bu sistemler lise mezunu 

gence diyor ki, ‘Şu ana kadar ne yaptın, 

dosyanı görelim bakalım.’ Bizim sistemde 

bunu sorduğumuzda böyle bir dosya yok. 

Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu hazırladık, 

yazılım altyapısı bitti, pilot çalışması 

sürüyor. Her bir çocuğumuzun ilkokuldan, 

ortaokuldan itibaren sosyal, duygusal 

becerileri de dahil olmak üzere bunlarla ilgili 

ortaya koyduğu projeler de dahil olmak 

üzere bu portfolyada yerini alacak. 

Peki Üniversite Sınavı Ne Olacak? 

Öğrencilerle de konuştuk. Diyorlar ki 

‘Tamam çok güzel, ama üniversite sınavı 

böyleyken nasıl olacak?’ Kritik soru şu anda 

bu. Türkiye, okulları arasındaki imkan ve 

öğrenme farkı yüksek olan bu ülke. Bu tür 

ülkelerde de sınav araç olmaktan çıkar amaç  
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haline gelir. Eğer biz okullarımız 

arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak 

belirli bir süreç içerisinde bütün dünyada 

belli ülkelerde örnekleri somut olarak 

görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı 

azalacak. Özellikle mesleki teknik eğitime 

yatırdığımız yatırımlarla orada yaptığımız 

çalışmalarla bu sistemin daha esnek 

olmasına katkı sağlıyoruz. Sonuçta ne 

bekliyoruz; sınav sisteminin zaman 

içerisinde baskısının azalmasını. Elbette 

bütün dünyada sınav var. Bizde de olacak 

ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek, 

yani amaç haline gelmeyecek araç olacak. 

Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. 

Çünkü çok ciddi finansal yatırım bekleyen 

bir iş.  

Yükseköğretim Kurulu ile de 

görüşmelerimiz var. Hem öğretmen 

eğitimi hem de buna benzer konularda.  

Ortaya koyduğumuz ortaöğretim 

tasarımına uygun bir yükseköğretim 

kurumları sınavı nasıl yapılır? 

Ortaöğretimdeki sınavların kendisi nasıl 

yapılır, yani ders sınavları nasıl yapılır? 

Bütün bunların cevabını ortaya koyup, çok 

kısa bir süre içerisinde bu sistemin ilk 

sınavı 2024 yılında olacak. Yani yeni 

başlayan sistemde yeni sınav denilen şey, 

2024 yılına denk geliyor O zamana kadar 

çok büyük süremiz var. Biz bunu çok daha 

kısa sürede netleştirmiş olacağız. 

Kendimize sorduk, bütün bunları tek bir 

sistemde nasıl buluşturacağız? Hepsi 

parça parça güzel, nasıl bütünleştireceğiz. 

Bunu bütünleştirmek asıl zamanı alan şey 

bu.” ifadelerini kullandı. 

Akademik Gelişimi Önemsiyoruz 

Akademik gelişimi önemsiyoruz. 

Akademik gelişimde temel giriş var. 

Akademik gelişimin başladığı bir dönem 

var. Biz burada disiplinlerüstü çalışmaları 

çok önemsiyoruz. Çocukların belirli bir  

 

disiplinde ders alması değil de örneğin, doğa 

bilimleri, sosyal bilimler gibi dersler 

almalarını çok önemsiyoruz. Bütünleşik bir 

mantık yerleşsin istiyoruz. Bu arada diğer 

sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini 

geliştiren, topluma faydalı olması için 

çalışmalar yapılan bölüm de devam ediyor.  

10 ve 11. sınıf çok kritik. Bu iki sınıf çocuğun 

esas akademik gelişiminin netleştiği iki sene. 

Burada farklı olan bilgi kuramı ve 

uygulamaları var. Bilgi kuramı ve 

uygulamaları, gençlerimizin düşünmeleri, 

hayata bakış açıları, niçin sorusunu 

sormaları, bilgi ile ilişkilerini yeniden 

reorganize etmeleri açısından kritik. Haziran 

da 9,10 ve 11. sınıflarda, çocukların yıl 

içerisinde yaptığı bütün çalışmaların 

projelendirilmesi, tartışılması, sergilenmesi, 

bir şekilde ortaya belirli okulların 

birbirleriyle ortak olarak yaptığı çalışmaların 

getirilmesi gibi yani bir hasat haftası, ayı gibi 

bir dönemden söz ediyoruz. 

12'inci sınıf önem taşıyor. Bu sınıfta esas 

bizim akademik yeterlilik denilen dönem 

başlıyor ve burayı üniversite sınavına 

hazırlanmak için değerlendirmiyoruz, 

kullanmıyoruz, burayı üniversiteye 

hazırlanmak için kullanıyoruz. Üniversite 

sınavına hazırlanmakla üniversiteye 

hazırlanmak çok başka şeyler ve bu 

bölümdeki ortak dersler, disiplinlerüstü 

kariyer dersleri, çocukların proje yapmaları, 

sertifika programlarına devam etmeleri, ders 

destek çalışması almaları, kişisel gelişim ve 

rehberlik çalışmalarının sürüyor olması söz 

konusu. Asıl şey, çocuğun yükseköğretime, 

dünya klasında yükseköğretime nasıl 

hazırlanacağıyla ilgili bir durum. Emin olun 

çocukların bunları yapamaması gibi bir şey 

söz konusu değil. 
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Altyapı Eksikliklerimizi Gidermemiz 

Lazım 

Öncelikle altyapı eksiklerimizi 

gidermemiz lazım. Öğretmen eğitimiyle 

ilgili gereken mesafeyi hızla almamız, bazı 

öğrenme ortamlarına ilişkin yatırımları 

artırmamız lazım. Yoksa bu çocuklar 

dünyanın her yerinde diğer gençler ne 

yapıyorsa fazlasıyla yaparlar. Yeter ki 

imkan bulsunlar. Bizim sistemimiz onları 

durdurmasın. Bizim sistemimiz onları 

geriletmesin. Bu anlamda bu dört yılın 

yapısı çok önemli. 

Seçmeli dersler konusuna gelince. Ortak 

dersler grubu, seçmeli ders grubu, ikinci 

seçmeli ders grubu. Bütün bunların hepsi, 

kendi içerisinde bir bütünlük taşıyor. Peki 

seçimini neye göre yapıyor çocuk? Bu 

seçimi ilerideki yol haritasına göre 

yapıyor. Neyi planladığına göre yapıyor. 

11. sınıfta yine benzer durum var. Burada 

matematik grubu için ve Fen Bilimleri 

grubu için bir örnek var. ‘Küresel 

Politikalar’ gibi, ‘20. yüzyılda Türkiye’ gibi 

birtakım dersler de söz konusu. 

Yükseköğretime Hazırlık Dersleri 

Bizim 12. sınıfta özellikle transdisipliner, 

kariyer dersi dediğimiz yükseköğretime 

hazırlamak, sınava hazırlamak değil, 

yükseköğretime hazırlamak dediğimiz 

dersler devreye giriyor. Örneğin; 

matematik ağırlıklı dersler grubunda, 

finansal matematikten, veri analizi ve 

optimizasyondan, matematik 

uygulamalarından, biyoteknolojiden, fen 

ve teknoloji grubunda, geleceğin enerji 

sistemleri, malzeme bilimi, yapay zeka 

uygulamaları, nesnelerin internete 

uygulamaları, çevresel güçlüklere yaratıcı 

yaklaşımlar, akıllı şehirler ve insanlığın 

geleceği, sosyal güçlüklere yenilikçi 

yaklaşımlar, davranışsal ekonomi, 

uygulamalı hukuk, sosyal medya ve  

 

kültür, insan haklarının gelişimi, doğası, güç, 

egemenlik ve uluslararası ilişkiler, tasavvuf 

edebiyatı, İslam felsefesi, insan makine 

etkileşimi gibi birçok ders var. Bu dersler 

bizim icat ettiğimiz dersler değil. Bu dersler 

halen dünyanın belli ülkelerinde liselerde 

okutulan dersler. Onlar bunu sıradan bir iş 

olarak yapıyorlar. Önemli olan bizim bu 

gençleri neye hazırladığımız. Hazırladığımız 

döneme ilişkin ne tür dersler alması 

gerektiğine ilişkin oluşturduğumuz içerikler. 

Gelecek Yıl 12. Sınıfları Rahatlatacağız 

2019-2020 yılını bir hazırlık yılı olarak 

görebiliriz. 2020-2021’de 9. sınıfların ilk 

dönemi. Neden bunun hemen 

başlatmıyoruz, ya da aradan girmiyoruz? 

Çünkü bizim öğrencilerimiz, gençlerimiz 

liseye başladığında, belirli bir kural vardı. 

Geldiğimizden beri şunu söylemeye 

çalışıyoruz. Mümkün olduğunca, gücümüz 

yettiğince, biz sürpriz yapmayacağız. 

Oyunun kuralını arada değiştirmeyeceğiz. 

Yani 9. sınıfa 2020-2021’de başlayacak 

çocuklarımıza diyeceğiz ki ‘Gençler artık 

yeni bir kural var ve siz bununla 

başlıyorsunuz. Yani durup dururken bir 

belirsizlik olması, ikide bir değişiklik olması 

söz konusu olmayacak. Siz bu yapıyla 

başlayıp bu yapıyla bitirebilirsiniz. 

Dolayısıyla şu andaki öğrencilerimiz için de 

benzer bir durum söz konusu. Onların da 

mevcut durumunu da müktesep haklarını da 

bir riske sokmak istemiyoruz. Ama belki 

şöyle bir müjde verilebilir. Peki hiç mi bir şey 

yapılamaz? Yapılabilir. Ne yapılabilir? 

Önümüzdeki öğretim yılında yani 2019-

2020’de 12. sınıfta olan yani üniversiteye 

hazırlanan gençlerimiz için o senenin 

rahatlatılması ilgi, yetenek ve merakların 

dikkate alınması ve çocuklarımızın şikayet 

ettiği birçok unsurun ortadan kaldırılmasıyla 

ilgili bir hazırlığımız var. Bu hazırlığımız 

bitti. Ama bugünün konusu olmadığı için 

onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız.  
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Sadece şunu bilin. Önümüzdeki sene 12. 

sınıfa geçecekler şu anda tasarımını ortaya 

koyduğumuz ortaöğretim yapısının aynısı 

olmasa da büyük bir rahatlama, daha 

işlevsel, daha fonksiyonel bir durumla 

karşı karşıya gelecekler. 

9. Sınıf Materyalleri Hazırlanmaya 

Başlandı 

Yeni sistemin 9 sınıf ders kitapları ve 

materyallerinin üretilmesine başlandı. 

Burada çok önem verdiğimiz bir şey 

öğretmen eğitiminin başlatılması ve 

sertifikasyonu. Mesela kariyer ofisi 

diyoruz. Bunu kiminle yapacağız? Elbette 

öğretmenlerle yapacağız. 

Öğretmenlerimize üniversiteler sertifikalar 

verecek, bu konularla ilgili. Sadece 

gönüllülere. Kim isterse. Bunları ücretsiz 

olarak vereceğiz. Dolayısıyla okullarda bu 

tür çalışma yapma imkanımız, rahatlıkla 

söz konusu olabilecek. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtım 

toplantısında, öğrencilerin ders seçimini 

kolaylaştırmak adına 'ders seçme robotu' 

geliştirdiklerini söyledi. Selçuk, “Ders 

seçimiyle ilgili bir örnek yapalım” diyerek 

salondan iki öğrenciyi sahneye davet etti. 

Öğrenciler, ders seçimi robotu aracılığıyla 

ders seçimi yaptı. 

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/son-

dakika-bakan-selcuk-liselerde-yeni-egitim-

sistemini-acikliyor-41217896 
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EKONOMİ 

ABD, Türkiye'yi vergi muafiyeti 

programından çıkardı 

 

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye 

ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 

kapsamındaki ülkeler listesinden 

Türkiye'nin çıkarıldığını ve ABD'nin 

Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına 

uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük 

vergisinin yüzde 25'e indirildiğini bildirdi. 

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı 

açıklamayla, Türkiye'yi GTS 

programından çıkaran talimatnamesinin 

detaylarını kamuoyu ile paylaştı. 

4 Mart'ta Kongre'yi bu yönde bir niyeti 

olduğu gerekçesiyle bilgilendirdiğini 

kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli 

düzenlemeyi yaparak Türkiye'nin vergi 

muafiyetine tabi ülkeler listesinden 

çıkarıldığını kaydetti. 

Türkiye'nin GTS programından 

yararlanmasını mümkün kılan ekonomik 

seviyenin artık üstüne çıktığını 

vurgulayan Trump, söz konusu kararın 17 

Mayıs 2019'dan itibaren geçerli olacağını 

belirtti. 

ABD Başkanı Trump, 4 Mart'ta Kongreye 

gönderdiği mektupta, Türkiye'yi 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

programından çıkarmak istediğini beyan 

etmiş, bu kararına gerekçe olarak da  

 

Türkiye'nin artık 'ekonomik açıdan gelişmiş 

olması'nı göstermişti. 

 

https://tr.sputniknews.com/karikatur/2019
05171039088633-abd-turkiyeyi-vergi-
muafiyeti-programindan-cikardi/ 
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 

 
 

 

ABD’de Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Ulusal İstihbarat Konseyi’nde müsteşar 
seviyesinde görev yapmış, “yumuşak güç” kavramının mucidi, tanınmış akademisyen Prof. 
Joseph S. Nye, Jr. ile David A. Welch tarafından kaleme alınan Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini 
Anlamak, Westphalia Barışı’ndan Soğuk Savaş sonrası döneme kadar uluslararası ilişkilerde 
yaşanan gelişmeleri, ABD politikasını üretenlerin bakış açısından irdelediği için ayrı bir önem 
taşıyor. 

Eserin güncellenmiş 8. baskısından yapılan çeviride, dünya politikasını incelemekte 
kullanılan kilit kavramlar, araçlar ve yaklaşımlar son derece akıcı bir üslupla özetlenirken, Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşları’nın nedenlerinin çeşitli açılardan irdelendiği, Soğuk Savaş, nükleer 
silahlar ve caydırıcılık, Soğuk Savaş sonrasında dünya, devletler arası çatışmalar ve devlet dışı 
aktörler, uluslarötesi güçler gibi olguların değerlendirildiği bölümler de yer alıyor. Son bölümü 
ise gelecek perspektiflerinin ve alternatif gelecek modellerinin tartışılması oluşturuyor. 

Bu eser, uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrenciler için olduğu kadar, siyaset 
bilimle ve yakındönem tarihiyle ilgilenen okurlar açısından da önemli bir başvuru kaynağı niteliği 
taşıyor. 
Joseph S. Nye, Jr., 2008 yılında 1700 uluslararası ilişkiler uzmanı arasında yapılan son yirmi yılın 
en etkili akademisyeni anketinde altıncı sırada yer alırken, ABD dış politikasının belirlenmesinde 
ise en etkili akademisyen olarak gösterilmiştir. Robert Keohane ile birlikte uluslararası ilişkilerde 
neoliberalizm kuramının kurucusu olan Nye, asimetrik ve karmaşık karşılıklı bağımlılık 
kavramını ortaya atmıştır. 1993 ve 1994’te ABD Başkanı’na bağlı Ulusal İstihbarat Konseyi’nin 
başkanlığını yapmış, ayrıca Clinton döneminde Savunma Bakanlığı’nda Uluslararası Güvenlik 
İşleri’nden sorumlu sekreterliği yürütmüştür.  
 
https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&filter_name=k%C3%BCresel

%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fma&product_id=248188
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https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&filter_name=k%C3%BCresel%20%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fma&product_id=248188

