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PAÜ'de tepki çeken final soruları: "Bunu her yerde
her fırsatta yapıyorlar"

Pamukkale Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�, �kt�sat
bölümü öğrenc�ler�ne bahar dönem� f�naller�nde �k� skandal soru
yöneltt�.
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Den�zl�'de Pamukkale Ün�vers�tes� öğrenc�ler�ne f�nal sınavlarında
cevaplamaları �stenen sorular tepk�ye neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�
İng�l�zce İkt�sat Bölümü b�r�nc� sını�arda f�nal dönem� sorusu olarak
öğrenc�ler�n karşısına önce “Türk savcılığı ülken�n üst
mahkemes�nden hang� Kürt yanlısı ana muhalefet part�s�n�n
yasaklanmasını �sted�?” sorusu çıktı.

Sorunun yanıt seçenekler� �se sırasıyla 'İYİ Part�, MHP, HDP, Saadet
Part�s� ve AK Part�' olarak göster�ld�.

"HANGİSİ YASAKLAR?"

Öğrenc�ler� şoke eden b�r d�ğer soruda �se "hang� kurumun Kürt
yanlısı muhalefet part�s�n� yasaklayab�leceğ�" soruldu. Cevaplarda
Yargı Uyuşmazlıkları Mahkemes�, HSK, Anayasa Mahkemes�, Yargıtay
ve Danıştay seçenekler� yer aldı.
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"DERSLERLE NE İLGİSİ VAR?"

Den�zl�'de CHP Merkezefend� İlçe Başkanı Al� Osman Horzum,
soruların derslerle �lg�l� olmadığını ve eğ�t�m�n s�yasete alet ed�ld�ğ�n�
�fade ederek “Hükümet bölücü, ayrıştırıcı düşünces�n�n tohumlarını
hayatımızın her alanında ekmeye çalışıyor. Toplumu bölerek,
kutuplaştırarak �kt�darlarının devamını sağlamaya çalışıyor. Hang�
part� ya da etn�k grup olursa olsun, �lg�s�z b�r sınav �ç�nde yer
almamalıydı. Zaten ekonom�k sıkıntılar ve salgın neden�yle gerg�n
durumdak� toplumu daha da öfkelend�rmen�n k�mseye faydası
olmaz. Bunu her yerde her fırsatta yapıyorlar. Bugün ün�vers�tede b�r
sınav sorusunda karşımıza çıktı. Sevg�s�z, hoşgörüsüz, anlayışsız,
empat� yoksunu bu anlayışı kabul etm�yoruz. B�nlerce yıldır kardeşçe
b�rl�kte yaşamış bu toplumu kend� s�yas� rantları �ç�n ayrıştırma
düşünces�nde olanlar dün başaramadılar bugün de
başaramayacaklar” �fadeler�n� kullandı.
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İlg�l� Haberler

Esnaf Odası Başkanı Al� Bayram: Ülkücüyüm, HDP'ye oy ver�r�m MHP'ye vermem

(/1843717)

HDP'l� Leyla Güven'�n başvurusuna ret: 22 yıl 3 ay hap�s cezası
onandı

(/1843664)

Mehmet Met�ner'den HDP uyarısı: Vebal� ağır olur
(/1843607)

HDP'l� �k� yönet�c�ye 25 yıla kadar hap�s �stem�
(/1843605)

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� mezunları 5. kez 'onl�ne nöbet'te:
"Ün�vers�tem�ze yönel�k baskıcı uygulamalar b�r tüken�ş�n
�şaret�d�r”

(/1842276)

YÖK'ün düzenlemeler�ne rağmen ün�vers�telerdek� k�ş�ye özel
kadro �lanları sürüyor

(/1842650)
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V�deo Haberler (/v�deo)

En Çok Okunan Haberler

Aboneler İç�n (https://www.cumhur�yetars�v�.com)

(https://www.cumhur�yetars�v�.co

 yılına kadar1930

12 Haz�ran
tar�h�nde neler olduğunu 

görmek �ç�n tıklayın

Konyaaltı Sah�l�’nde can pazarı! (/v�deo/den�ze-g�ren-yerles�k-rus-kad�n-
bogulma-tehl�kes�-yasad�-1843882)

Ked�n�n mısır yed�ğ� anlar gülümsett� (/v�deo/ked�n�n-m�s�r-yed�g�-
anlar-gulumsett�-1843879)

Düğün konvoyu kaza yaptı!
Yaralılar var

(/v�deo/dugun-konvoyunda-otomob�l-�le-
haf�f-t�car�-arac-carp�st�-4-yaral�-1843877)

Şanlıurfa’da görüntülend�! Nad�r
görülen b�r tür

(/v�deo/sanl�urfada-c�zg�l�-s�rtlan-
kameraya-tak�ld�-1843872)

Sedat Peker'den 'Erdoğan' �dd�ası (/haber/sedat-pekerden-
erdogan-�dd�as�-1843690)

Ödenmeyen m�lyarlarca l�ralık
kred�ler

(/haber/z�raat-bankas�n�n-
odenmeyen-kred�ler�-artt�-1843766)

Kr�pto para p�yasalarında d�kkat
çeken düşüş

(/haber/kr�pto-para-p�yasalar�nda-son-
durum-d�kkat-ceken-dusus-1843773)

UEFA'dan çok konuşulacak
Uğurcan paylaşımı

(/haber/uefa-kalec�-ugurcan�-mansete-
tas�d�-ne-kurtar�s-ama-1843772)
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