
DÜNYANIN en talihsiz halkları-
nın başında Filistinliler geliyor. Yıllar-
dır herkesin gözünün önünde İsrail 
terörüne maruz kalan, saldırı altında, 
hayat hakkı tanınmayan bir bahtsız 
halk... Son olarak İsrail’in Mescid-i 
Aksa’daki kabul edilemez küstahlığı 
karşısında vicdanım isyan ediyor.

Bu vandallığa en gür ve net 
sesi yine 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan  
çıkardı. Çok  
açık ve sert 
mesajlar verdi 
Cumhurbaşkanı. 
Öte yandan bir 
grup kendini 
bilmez, İsrail’in 
devlet terörünün 
faturasını buradaki 
Yahudi vatandaşlara ödetmeye 
kalkınca da yine Erdoğan karşı  
çıktı. Körfez turuna çıkmadan  
yaptığı basın toplantısında, “Kudüs’te 
yapılan hak ihlalleri Müslümanların 
da başkalarının haklarını ihlal 
etmesine asla gerekçe olamaz. 
Başka dinlere mensup insanların 
ibadethanelerine halel getirmek 
bizim dinimizde asla yoktur” dedi.

Ancak Batı’da bazı çevreler 

gerçeğin peşinde değiller. Galiba 
hiçbir zaman da olmadılar. Batı 
medyasına bakıyorum, Neve 
Şalom ve Balat Ahrida sinagogları 
önündeki provokatörleri “Erdoğan 
destekçileri” olarak sunup bu olayları 
Cumhurbaşkanı’na ve dolayısıyla 
Türkiye’ye fatura etmeye çalışıyorlar.

Sinagogun önüne giderek 
vandallık yapan kendini bilmezlere 
ne söylenir bilmiyorum. Yalnızca 

faşist bir tutum sergilemekle 
kalmadılar, zaten Türkiye’ye ve 
Erdoğan’a çamur atmak için pusuda 
bekleyenlerin de ekmeğine yağ 
sürdüler. Ama sonra da bu toplumda 
böyle ırkçı tutumların hiçbir karşılık 
bulmadığını da görmüş oldular. 
Yahudi vatandaşlarımız bu ülkenin 
bir parçası ve değeri. Bunu, bu 
vesile ile belki de daha kuvvetli 
şekilde hatırlatmamız gerek...

TAKİP etmişsinizdir, bir süredir 15 Temmuz 
gecesine dair Ertuğrul Özkök ile karşılıklı 
yazılar yazıyoruz. Özkök de 15 Temmuz’a 
dair “kontrollü darbe” tezinin tamamen yanlış 
olduğunu çok mantıklı cümlelerle izah etti. 
Hakikaten bu iddianın Fethullah Gülen’in 
ekmeğine yağ sürmekten ve Türkiye’ye  
zarar vermekten başka hiçbir işlevi yok.

Öte yandan hem o gece hem de daha 
öncesine dair büyük ihmaller ve hatta gafletler 
olduğu elbette yazılıp çizilmeli. Zaten 
medyanın görevi budur. Özkök, latife ile 
karışık benim kendilerini uyardığımı söylüyor 
ama 15 Temmuz ve öncesindeki ihmallerin 
ifade edilmesi konusunda hiçbir “uyarı”m söz 
konusu olamaz. Sadece “kontrollü darbe” 
yalanı konusunda çok açık ve sert bir tavır 
koyuyorum. 15 Temmuz gecesi ve öncesindeki 
ihmal ve öngörüsüzlükleri yeri geldiğinde  
ben de dile getiriyorum. Hatta biz (Rasim’le)  
o gafletlerin nasıl oluştuğunu bizzat 
yaşadığımız için bu köşede ve televizyonda da 
sık sık bu konu üzerinde duruyorum. Başbakan 
Binali Yıldırım da haklı olarak tepki gösteriyor.

Öte yandan ihmal ile ihaneti de 
karıştırmamak gerekir. Kimi isimlere dair  
böyle bir ima büyük haksızlık bence. 
15 Temmuz ile ilgili en çok eleştirilen ve 
benim de hakkında çok ağır yazılar kaleme 
aldığım kişilerin başında Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar geliyor. Elbette öngörüsüzlükten, 
başarısızlıktan bahsedilebilir Akar’la ilgili  
olarak ama kafasına silah dayandığı halde 
darbecilere taviz vermeyerek ve o gece çok sert 
direnerek darbecileri psikolojik olarak mağlup 
edenlerden biri o aynı zamanda. Gafletleri 
eleştirelim ama haksız yere kimseyi ihanetle 
suçlamayalım uyarısında bulunuyorum ben.

PEKİ çarşamba günü bu köşede hatırlattığım ve 
o zamandan beri sayısız mesaj ve telefon aldığım 
“19 Nisan 2016” şifresi ne anlama geliyor?

Ertuğrul Özkök’ü Türk medyasındaki  
gelmiş geçmiş en akıllı gazetecilerden  
biri olarak görürüm, ama o da geçen  
çarşamba yazdığım 19 Nisan 2016 şifresini  
hâlâ çözemedi maalesef. Sanırım hâlâ 
soruşturuyor. Bakalım bulabilecek mi?

Gaflet ve 
ihanet farkı

Merak edilen mesele

Deprem ve metan 
gazı söylentisi

Bu vandallık ancak İsrail’e yarar

EGE’deki deprem, tsunami ve artçı sarsıntılar nede-
niyle herkes tedirgin. Türkiye tam da yazın ortasında 

güzelim Ege sahillerinde büyük bir endişe yaşıyor. 
Böyle kaotik ortamlarda fısıltı gazetesi hemen devreye 

girer. Birkaç gündür kulağıma hep aynı şey geliyor.  
Birileri diyor ki: “Depremle birlikte denizde  

metan gazı ortaya çıktı, sakın suya girmeyin.”
Bu çok vahim bir iddia... 2015 Ağustos’unda Prof. 

Dr. Naci Görür “Marmara’nın dibinde donmuş metan 
gazı var, deprem felaket olur” demişti, ancak Ege için 

de aynı şey geçerli mi ya da bu iddia ne kadar doğru? 
Uzmanlar bu konu üzerine bir açıklama yapsınlar da 

Ege’de tatil yapanların içi bir rahat etsin...
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Sera Gölü 
çevresindeki 
‘perde beton’ 
kaldırılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman 
Soylu, Trabzon’un önemli 
turizm mekânları arasında 
bulunan Sera Gölü Tabiat 
Parkı’nda incelemelerde 
bulundu. Soylu, Akçaabat’ta 
yer alan Sera Deresi Vadisi’nde 
1950’deki heyelanın ardından 
oluşan Sera Gölü’nün 
çevresinde yapılan “perde 
beton” çalışmalarını inceledi. 
Bakan Soylu’nun, incelemelerin 
ardından ilgililerle görüşerek, 
“perde beton” çalışmasının Sera 
Gölü’ne yakışmadığını söylediği 
ve bu nedenle en kısa sürede 
gerekenin yapılması talimatını 
verdiği öğrenildi. 2010’da 
tabiat parkı olarak ilan edilen 
Sera Gölü, 1950’de yaşanan 
heyelanda kayan toprak ve 
hafriyatın derenin önünü 
kapatıp suyun normal akışını 
kesmesi sonucu oluştu. n AA

Hepsi tek 
otobüsten 

çıktı

ERZINCAN’da arızalandığı için yol 
kenarında bekleyen otobüste, 103 kaçak 
yakalandı. Erzincan Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, D-100 Karayolu’nun Sakaltutan 
mevkii yakınlarında bir otobüsün yol 
kenarında beklediği ihbarı üzerine  

bölgeye gitti. Ekipler, otobüste ülkeye 
yasadışı yollardan giren Afganistan ve 
Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu, 
sürücünün de arızalanan aracı terk edip 
kaçtığını belirledi. Kaçan şüphelinin 
yakalanması için çalışma başlatıldı.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
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Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2017–2018 öğretim yılı I. Yarıyılında Lisansüstü Yönetmeliği hükümlerine göre Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci alınacak olup, kabul edilecek 
öğrencilerde aranan koşullar, istenilen belgeler, son başvuru tarihi ve ayrılan kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

AÇIKLAMALAR :
1- Başvurular https://uys.cumhuriyet.edu.tr/ internet adresinden yapılacaktır. 2- Başvurular sırasında 
herhangi bir belge istenmeyecek, başvuran adayların beyanları esas alınacaktır. Adaylar, yukarıdaki 
internet adresinden veya Enstitümüzün ana sayfasındaki Yeni “Enstitü Otomasyonu (Ön Kayıt İşlemleri)” 
linkinden sisteme girerek kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ile ALES vb. bilgileri doldurup onaylayacaklardır. 
3- Adaylardan, başvuru sırasında belge istenmediğinden kazanmaları hâlinde bu duyuruda belirtilen 
kesin kayıt belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen veya başvuru 
sırasında yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların lisansüstü sınavını kazanmış olsalar dahi 
sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavları geçersiz sayılan adayların yerine, yedek listeden sıralamaya 
giren ve şartları uyan diğer adaylar kesin kayıt hakkı kazanacaktır.
4- * Eğitim Bilim Dalı Ana Bilim Dalına Başvuracak Adayların; Başvuracak öğrencilerin Eğitim Fakültesi 
mezunu olmak yada Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu yada sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyor olması 
gerekmektedir.
5- ** Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalına Başvuracak 
Adayların; Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı mezunu olması gerekmektedir. 
6- ** Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalında mülakat sınavı 
yapılmayacaktır.
7- *** Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalına Başvuracak 
Adayların; Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü  (Fizik Eğitimi, 
Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı) mezunu olması gerekmektedir.
8- *** Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında mülakat sınavı 
yapılmayacaktır.
9- Mülakat veya yazılı sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.
10- Başvuru tarihinde mezun olabilecek adaylar için, mevcut transkriptlerindeki ortalama esas alınır. 
Öğrenci kesin kayıt süresinin bitimine kadar mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. 11- Adayların, 
diploma veya transkript belgelerindeki 4’lük not birimlerinin 100’lük not sisteme göre karşılığı varsa 
otomasyon sistemine bu notları girmeleri gerekmektedir. Diploma ve/veya transkripte 100’lük not karşılığı 
bulunmayan adayların notlarını tespiti için YÖK Dönüşüm Tablosunu kullanılmaları gerekmektedir. 12- 
Dikey geçiş ile lisans programını tamamlayarak başvurularında bulunacak adayların, ön lisans ve lisans 
notlarının toplamının 2’ye bölünmesi ile bulunacak sonucu diploma notu olarak sisteme gireceklerdir. 13- 
Adayların sınava girmeden önce kendi ekranlarından “Sınava Giriş Belgesi’ni alarak sınava gelmeleri 
gerekmektedir. Giriş Belgesi almayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.  14- ALES’in %50’si ve lisans 
ortalamasının %50’sini dikkate alarak yapılan Ön Değerlendirme sonucunda ilan edilen kontenjanın dört 
katı aday sınava girebilir. 15- Kesin kayıtlar için adayın şahsen başvurusu yada noter vekaletnamesi 
kanalıyla gönderdikleri kişinin gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde yapılacaktır. 16- Askerlik görevi 
devam eden adayların başvurusu kabul edilmez.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
1- Başvuru Dilekçesi web sayfamızda öğrenci/Belgeler kısmında mevcut bulunmaktadır. 2- Üniversite 
içindeki başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü 
programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak, 3- Teze başlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla 
enstitüye kayıt yaptıramaz. 4- Kayıtlı bulunduğu enstitüde almış olduğu derslerin tümünü başarmış 
olması ve aldığı derslerden genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. 5- Yatay 

geçiş koşullarını sağlayanların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise genel not ortalaması daha 
yüksek olanlar öncelik kazanır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Adayların mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya diplomasının fotokopisi, (Lisans tamamlama 
yapanlar için her iki üniversitesinin diploması) 2- Lisans transkriptlerinin fotokopisi (Lisans tamamlama 
yapanlar için her iki üniversitesinin transkripti) 3- ALES sınavı sonuç belgesi (3 yıl’ ı geçen Ales belgeleri 
geçersizdir.) 4- Askerlik durum belgesi, 5- 4 Adet fotoğraf 6- Araştırma Görevlisi Olanların Arş. Gör. 
Olduklarına dair belge 7- Öğretmen olan adayların MEB den Öğretmen olduklarına dair belge 8- Nüfus 
cüzdanı fotokopisi
MÜLAKAT YAPILMASI DURUMUNDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
1- ALES’ ten istenilen puan türünden alınan puanın %50’si, 2- Yazılı sınav puanın %30’u, 3- Lisans not 
ortalamasının %10’u, 4- Mülakat Sınav Puanının %10’u, esas alınarak yapılacak olan değerlendirme 
sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda programa kabul edilir.
MÜLAKAT YAPILMAMASI DURUMUNDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
1- ALES’ ten istenilen puan türünden alınan puanın %50’si, 2- Yazılı sınav puanın %40’u, 3- Lisans not 
ortalamasının %10’u esas alınarak yapılacak olan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden en az 60 
puan alan adaylar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda programa kabul 
edilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER 
1- Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans diploması ve denklik belgesinin resmî 
makamlarca onaylı veya noter onaylı birer örneği. 2- Transkript belgesinin resmî makamlarca onaylı veya 
noter onaylı örnekleri, 3- Nüfus cüzdanı veya pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının noter onaylı Türkçe 
çevirisi, 4- Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini 
anlattığı Türkçe veya İngilizce mektup) 5- Özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce), 6- TÖMER’den 70 aldığını 
gösterir belge. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan lisans veya lisansüstü mezunu olan yabancı 
uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz)
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
1- Lisans not ortalamasının % 40’ı, 1- Mülakat notunun % 60’ı esas alınarak yapılacak olan değerlendirme 
sonucunda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrenci 
başvuru ve kabul yönergesi doğrultusunda programa kabul edilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN KESİN KAYIT ESNASINDA VERİLMESİ GEREKEN 
BELGELER:
a) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
f) Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmî makamlarca onaylı sureti,
g) Fotoğraf (6 adet),
ğ) Ülkemizde öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik belge
h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
ı) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (kesin kayıttan sonra alınır.)
i) Sigorta yaptırdığına dair belge (kesin kayıttan sonra alınır.)

Basın : 628628 www.bik.gov.tr

İnternet Ortamından Başvuru Tarihi 14 Ağustos 2017 – 29 Ağustos 2017
Ön Değerlendirme Sonucunun Açıklanması 05 Eylül 2017 -  Saat : 14.00
Mülakat ve Kompozisyon Sınav Tarihi Eylül 2017 – Saat:10.00 Kompozisyon Saat:14.00 Mülakat
Sınav Sonuçlarının İlanı 08 Eylül 2017 -   Saat :15.00
Evrakların Enstitüye Teslim ve Kesin Kayıt Tarihi 11 Eylül 2017 – 15 Eylül 2017
Yedek Listelerin Açıklanması 18 Eylül 2017 -  Saat : 14.00
Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Kontenjanı Yabancı Uyruklu Kontenjanı Yataş Geçiş kontenjanı ALES Puan Türü ALES Puan Barajı Lisans Puan Barajı
Eğitim Bilimleri * 20 - - Sözel veya EA 60 60
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı **

10 2 2 Sözel 60 60

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı***

11 - - Sayısal 60 60

SERA GÖLÜ


