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AKP’nin ODTÜ’de MESCİT TUZAĞI.. 
 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 

 

AKP artık sabırları zorluyor.. 

Hem de tam kadro. 

Önce, “fevkalade sorumlu” (!) bir AKP vekili (Ankara Milletvekili Aydın Ünal),“Cizre’ye girdiğimiz 

gibi ODTÜ’ye de gireriz..” tehdidi savuruyor, hemen ardından YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç,  

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ı makamına çağırarak açıkça uyarıyor, yetmiyor bir YÖK üyesini 

“olayları” inceleme ile görevlendiriyor… Çoook cevval.. anında, hiç gecikmeden.. 

Oysa ODTÜ’de 2000 kişilik cami var. Bu caminin fakültelere uzaklığını aşağıda döktük..  

En uzak birim 521 m. Yürüyerek birkaç dakika. Ayrıca mescit de var.. 

ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şahin : 
 
“A1 kapısında yapılan basın açıklamasında 6-7 ODTÜ öğrencisi vardı.  
Yaşanan olaylar, dışarıdan müdahale ve ODTÜ’yü yıpratma politikasıdır.  
Öğrencilerin tepkisi, çocukların namaz kılmasına değil. 
Tepki, IŞİD’li bir mezunun burada propaganda yapmasından kaynaklanıyor.  
Kütüphanenin altındaki mescit, bu amaçla kullanılıyor.” dedi. 
 
ODTÜ Camisi Yakınındakiler 

Yer Adı ODTÜ Camisi Uzaklık 

ODTÜ Maden Mühendiliği Blm.  364 metre 

ODTÜ Maden Mühendiliği Blm.  364 metre 

ODTÜ 435 metre 

ODTÜ İnşaat Su Kaynakları  188 metre 

ODTÜ Gıda  430 metre 

ODTÜ İnşaat Su Kaynakları  214 metre 

ODTÜ Metalurji Blm.  252 metre 

ODTÜ Jeoloji  345 metre 

ODTÜ Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Blm.  494 metre 

http://www.haritamap.com/yer/odtu-maden-muhendiligi-blm-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-maden-muhendiligi-blm2-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-insaat-su-kaynaklari2-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-gida-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-insaat-su-kaynaklari-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-metalurji-blm-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-jeoloji2-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-petrol-ve-dogalgaz-muhendisligi-blm-cankaya
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ODTÜ Jeoloji  347 metre 

ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Blm.  498 metre 

ODTÜ Çevre Mühendisliği Blm. 278 metre 

ODTÜ Çevre Mühendisliği Blm. 288 metre 

ODTÜ Petrol Araştırma Merkez  521 metre 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Otobüs Durağı 333 metre 

 

ODTÜ Camisi haritasına en yakın yer ODTÜ İnşaat Su Kaynakları ile arası 188 metre. 

 

***** 

Türkiye’nin yeni ve hele hele aptalca gerginliklere ne gereksinimi var ne de dayancı (tahammülü).. 

Herkes çok özenli ve sorumlu davranmak zorunda. Başbakan ve RTE’den sağduyulu, serinkanlı, 

ağırbaşlı iletiler duysak keşke.. Yoksa balık baştan mı kokuyor?? 

ODTÜ yöneticileri, mezunlar derneği ve öğrencilerinin o yüksek zekalarıyla bu tuzağı boşa çıkaracak 

adımlar atacağını biliyoruz. Ne yazık ki niyet bozuk! Caminin doluluk oranlarını bilemiyoruz..  

Bu konuda rakamlar, fotoğraflar basınla paylaşılabilir.  

 

Türkiye’de 120 bin cami var.. Türkiye’de namazda ortalama katılım sayıları kaç, bunu Diyanet İşleri 

Başkanlığı verebilir mi? Ne denli büyük atıl kapasite yaratıldığı ortada. İbadet her yerde, evde, 

ayakta, sandalyede, otobüste.. olabiliyor. Hatta uçakta, kıble belirsizken bile namaz kılıyor kimileri! 

Ama bilim - eğitim laboratuvar istiyor, derslik - kütüphane istiyor.. 

Bunca yobazlık artık Türkiye’ye çok geliyor..   

Şu da kesinlikle unutulmasın      :  

 

Türkiye’nin bilişim sistemine yönelik 14 Aralık 2015 günü başlatılan muazzam ölçüde siber saldırıyı 

ODTÜ püskürttü. Elleri öpülesi uluslararası çapta yetkin ODTÜ uzmanları gece gündüz  

ölçüsüz bir yurt sevgisiyle 7 gün 24 saat savaşım verdiler, veriyorlar. Bu büyük başarının ülkemize 

hem saygınlık hem de belki birkaç milyar dolar kazandırdığını kestirmek güç olmasa gerek.  

Bir an için tersini düşünecek olursak, Türkiye’de çökertilen bilişim altyapısının siyasal faturasını, 

AKP’ye kesilecek bedeli de anımsamalıyız. 

 

ODTÜ Türkiye için bir pırlantadır, uluslararası bir markadır ve herkes ama herkes onu gözü gibi 

korumalıdır. Başta AKP iktidarı ve yandaşları, şükran borçludurlar ODTÜ’ye uydular için, Savunma 

Sanayisinin başarıları için ve özellikle halen süren ciddi siber saldırıdan ülkemizi koruduğu için.   

ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Acar’ın yukarıda değindiğimiz muazzam ölçekte ve hala  

http://www.haritamap.com/yer/odtu-jeoloji-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-petrol-ve-dogalgaz-muhendisligi-blm2-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-cevre-muhendisligi-blm2-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-cevre-muhendisligi-blm-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-petrol-arastirma-merkez-cankaya
http://www.haritamap.com/yer/odtu-kimya-muhendisligi-bolumu-otobus-duragi-cankaya
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yoğun olarak sürdürülen siber saldırı hakkında basına açıklaması : 24 Aralık 2015, Cumhuriyet  

Olayın ciddiyetini anlamak için lütfen Sayın Rektörün açıklamasını okuyunuz ve tehdidin boyutlarını 

kavrayarak, ODTÜ’nün başarısını - ülkemize hizmetini alkışlayınız..  

Bırakalım onu daha da geliştirmek için AKP’nin destek vermesini, gölge etmeyiniz yeter.. 

AKP – RTE Rusya’ya haksız ve yersiz horozlanıp dururken, tarihin cilvesine bakınız ki,  

Türkiye yere serilecekken, oradan gelen çok ciddi siber saldırıyı ODTÜ ustalıkla göğüslüyor..  

Bu “şan” 2 tarafa da kendi açılarından yeter.. 

 

Yineleyelim : 

– Türkiye’nin yeni ve hele hele aptalca gerginliklere ne gereksinimi var ne de dayancı (tahammülü)! 

Herkes çok özenli ve sorumlu davranmak zorunda.  

 

Başta AKP - RTE, toplumu germesin; herkesin iktidarı olmaya çabalasın verdiği söze uyarak. 

Sevgi ve saygı ile. 

28 Aralık 2015, Ankara 


