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Hangisi Doğru / Güncel Hedef Neresi 

Yukarıda iki farklı yabancı kaynak-
tan alınmış iki harita görüyorsunuz. İlki 
22.01.2020 tarihi itibariyle Rusya Savun-
ma Bakanlığının geçerli kabul ettiği harita. 
Hemen yanında bulunan ve biz de dahil 
bir çok ülke tarafından doğru kabul edilen 
harita ise 01.12.2019 tarihindeki duruma 
işaret ediyor. 

İki harita arasındaki en önemli fark 
bizim güneyimiz, Suriye’nin doğusunda 
bulunan ve ABD destekli SDG tarafından 
kontrol edildiği kabul edilen yerler arasın-
da belirgin farklılık olması. Örneğin Rus 
haritası Suriye’nin doğusundaki en yüksek 
nüfuslu yerleşim yeri olan Kamışlı’yı rejim 
kontrolünde olarak göstermiş. İç savaş ve 
dış müdahalelerin başlamasından bu yana 
rejimin Kamışlıdan hiç çıkmadığı hatırla-
nırsa, bu işaretlemenin gerçeği yansıttı-
ğı düşünülebilir. Bölgede kalan diğer iki 
önemli yerleşim merkezi yani Haseke ve 
Deyr-Ez Zor ise SDG’nin hakim olduğu sarı 
alan içinde. Ancak diğer haritadan farklı 
olarak bu haritada özellikle Palmira ile 
Deyr-Ez Zor arasında kalan ve kuzeyde 
Rakka ve Tabka’ya kadar uzanan çöldeki 
geniş bir alan rejimin kontrolünde görül-
düğü gibi bizim güney, Suriyenin ise 
kuzey sınırında olup daha önce SDG için 
çok önemli olan Ayn-El Arap (Kobani) ve 
Membiç bölgesi de SDG hakimiyetinden 
çıkmış görünüyor. Diğer harita TSK ile 
SMO’nun hakim olduğu bölgeleri bilinen 
sınırları ile işaretlemiş ama önemli ve çok 
fazla yapılan bir hatayı tekrarlamaktan da 
kaçınmamış. Halen Suriye’nn en güneyinde 
bulunan ve SMO veya bizimle bir ilişkile-
ri olmayan muhalifler tarafından kontrol 
edilen En Tanf bölgesi ile HTŞ’nin büyük 
ölçüde hakimiyet kurmuş olduğu İdlip 
bölgesi TSK destekli SMO’nun alanı ile 
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9. OLAĞAN GENEL KURUL 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Ocakları Bursa Şubesi 19 Ocak Pazar günü Ördekli Kültür 
Merkezi’nde 9. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Gençlik Kolunun öğrencilerinden Sedef 
GÜLYOL’un çağrısı üzerine saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasından sonra;   
Yönetim Kurulu üyesi Dr. M. Mete ATEŞ 
öncelikle katılımcılara salt çoğunluğa bakıl-
maksızın gerçekleştirilecek toplantıya katılan-
lara teşekkürlerini iletti. Divanın teşekkülü 
için sunulan dilekçeyi hazirunun oylarına 
sundu. İttifakla teşekkül eden Divan Prof.Dr. 
Ali BAHADIR, Burak KÜÇÜK ve Yasir Cihat 
Yalın’dan oluştu.

Divan Başkanı Ali BAHADIR 3. Maddeden 
itibaren raporları sunmaya başladı .

Faaliyet Raporu Yönetim Kurulundan Dr.M. 
Mete ATEŞ tarafından  özetlendi ve iki yılı 
içeren faaliyetlerin kitapçığın tüm katılımcı-
lara dağıtıldığını söyledi.Kısaca 2018-2019 
faaliyetlerinin ana başlıklarını söyledi . Birçok 
anmanın yapıldığını, TÜYAP kitap fuarında 

katılınıldığını ve Bursa Türk Ocağı Gazete-
si’nin 141.sayıya ulaştığını söyled. Gençle-
rin eğitim programı, üyelere konferanslar, 
Nevruz şenlikleri, Orta dereceli okullarda 
makale yarışmaları gibi faaliyetlere değin-
di. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde imkan  
sağlayan kişilere teşekkür edip, sevgi ve 
saygıyla katılımcıları selamladı . 

Ali BAHADIR , Mali ve Denetleme Kurulu 
Faaliyet Raporunu sunmak üzere İrfan AY’ı 
kürsüye davet etti . İrfan AY 2018-2019 
denetim raporunu arz edip, faaliyetlerin 
amacın çerçevesinde yapıldığını söyledi .İrfan 
AY ayrıca 2020-2022 dönemi için tahmini 
bütçeyi okudu. Divan Başkanı Faaliyet Raporu 
, Denetleme Kurulu Raporu ve Tahmini bütçe 
için katılımcıları müzarekere etmeye  davet 
etti.Konuşma yapmak isteyen olmadı. 

Bursa Türk Ocağı geçtiğimiz 
günlerde, şube başkanı Prof. 
Dr. Selçuk KIRLI öncülüğünde, 
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 
aktif durumdaki araştırma 
merkezlerinden biri olan Türk 
Devletleri ve Akraba Toplu-
lukları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (TÜDAM)'ne kitap 
bağışında bulundu.

BURSA TÜRK OCAĞI, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKOLOJİ 
ALANINDA Kİ ARAŞTIRMALARA VE ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR.
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aynı rekle işaretlenmiş. Bu işaretleme dışarı-
dan bakan birisi için kafa karıştırıcı olmanın 
ötesinde, haritayı yapanların farklı muhalif 
gruplar arasında ayrıma gitme zahmetine 
katlanmadıkları yada bu farklılıkları isteyerek 
görmezden geldikleri anlamına gelebilir. Oysa 
Rus haritasında TSK/SMO, SMO dışı muhalif 
gruplar (Suudi ve BAE destekli) arasındaki 
alan farklılığı İdlip dışında açıkça belirtil-
miş hatta güneydeki muhalif gruplar ABD 
kontrollü yasadışı silahlı kuvvetler olarak 
nitelendirilmiş va tamamen farklı bir renkle 
işaretlenmiş. İdlip’te neden belirtilmediği 
ayrı bir soru… 

Bütün bunları gördükten sonra benim 
düşüncem Rusların bölge üzerinde çalışır-
ken ileriye dönük hedefleri açısından daha 
ayrıntıcı ve dikkatli oldukları yönündedir. 
Yani ilk haritanın daha doğru olabileceği 
kanaatindeyim. Membiç ve Ayn-El Arab’a 
Ruslar girdikten sonra özellikle Tabka’daki 
baraj ve bölgedeki elektirik dağıtım nokta-
larını SDG’nin kontrolüne bırakmış olmalarını 
düşünmek mantıklı değil, hele zaten nüfusu-
nu ezici yoğunluğu Arap olan Membiç’te SDG 
hakimiyetine inatla izin vermeleri daha da 
anlamsız. Çöl bölgelerine gelince Deyr-Ez Zor 
ve Palmira dahil bütün bölgeyi de hesaba 
katsanız Suriye tarihi boyunca bu bölgede 
yaşayan nüfus hiçbir zaman genel nüfusun 
%1’ini geçmemiş. Zaten adam olmayan yerde 
ABD veya SDG neden çatışma riskine girsin, 
nasılsa Haseke ve Deyr-Ez zor şimdilik 
ellerinde ve petrol çıkan yerler açısından 
kuzeyde ve güneyede avantajlı durumdalar. 
Nereye kadar bilinmez? Özellikle güneydeki 
Deyr-Ez Zor Kürtlerin yurdu değil buna karşın 
kuzeydeki alanlarda daha yoğun ve rahat-
lar. İlk haritada Türkiye ile Rusya arasında 
varılan ortak anlayışa uygun olarak Fırat’ın 

doğusunda kalan ve SDG’nin hakim görüldüğü 
alanların Türkiye sınırından ortalama 10 Km 
kadar aşağıya çekilmiş olduğu da görülüyor. 
İnşallah bu da gerçektir.

Daha ayrıntılı haritayı yapanın dersini daha 
iyi çalıştığı ve o haritaya bakanın daha fazla 
ve doğru yorum yapma şansının nispeten 
yüksek olduğunu kabul edersek, bu günün 
tartışalarını anlayabilmek için İdlip bölgesi-
ne odaklanmamız gerekir.

Yan yana gördüğünüz iki haritadan ilki 
Rusya Savunma Bakanlığının haritasından bir 
detay, yanındaki ise TSK’nın kontrol noktaları-
nın 07.02.2020 tarihindeki durumunu göste-
riyor. Net olarak görüldüğü gibi kontrol nokta-
larımızın bir kısmı artık kırmızı ile işaretlen-
miş rejimin hakim olduğu alan içinde kalmış 
durumda. Son olarak aldıkları Serakip ile İdlip 
merkezi arasına da yeni üsler kurmuş durum-
dayız. Son günlerde özellikle bu bölgeye çatış-
malara taraf olduğumuzdan bu yana yaptı-
ğımız en güçlü askeri yığınağı yaptığımız da 
biliniyor. Üstelik bu yığınak ilk kez kendi 
sınırlarımız içinde değil Suriye toprakların-
da. Bilinen bir başka şey de Suriye rejimine 
Şubat sonuna kadar Soçi mutabakatında belir-
tilen sınırlara çekilmesi için süre verdiğimiz. 

Yukarıda söylediklerim dikkate alındığında 
birkaç yorum yapmak mümkün. Bunlardan 
birincisi ilk aşamada Rus ve İran destekli rejim 
güçlerinin ilk hedeflerinin, ilk haritada koyu 
kahverengi ile işaretlenmiş olan bölgeleri 
almak olduğunun açık olduğudur. Bu bölge-

lerdeki çatışmalar zaten El Nusra kaynaklı 
HTŞ tarafından kotarılıyor ve bu örgüt bizim 
gözümüzde de terör örgütü. Ancak rejimin bu 
sınırlara dayanınca da durmayacağı aşikar 
çünkü İdlip Suriye rejiminin ülkenin doğusu 
ve kuzeyinde toprak kaybetse bile elinde 
tutmayı düşündüğü alan açısından beka 
sorunu. O halde önümüzde iki yol kalıyor. 
Eğer bizim politikamız daha fazla sığınmacı-
nın sınırlarımızdan içeri girmemesi ve daha 
önce girmiş olanların en azından bir kısmının 
kendi ülkelerine geri dönmesi ise ya şu anda 
tehlike altında gördüğümüz alanı korumak 
veya Soçi mutabakatının sınırlarına genişlet-
mek için rejim ile topyekün bir savaşı göze 
alacağız ya da kontrol noktlarımızı sınırımı-
za daha yakın ve malum M5 karayolunun 
batısına çekerek, bu bölgelerde hala güçlü 
olan SMO ile birlikte sınıra dayanmış olan 
milyona yakın kişinin Suriye sahası içinde 
kalmasını sağlayacağız. 

Hamaset çekilmemeyi öneriyor ve bu 
karara bir çok insani gerekçe bulabileceği-
miz de açık. Ancak savaşta stratejik geri çekil-
me diye bir kavram var ve çekilme politik 
hedefe yeterince hizmet ediyorsa zaten çekil-
me sayılmaz. 

Dışarıdan bakıp yorumlar yapmak kolay ve 
her gün ilgili ilgisiz bir çok insan bu yorumları 
yapıyor zaten. Halbuki alandaki dengelerin 
küresel ve bölgesel devlet güçlerinin dışında 
aşiret, mezhep, meşrep vb. farklılıkları olan 
ve her biri birden fazla efendinin kontrolün-
de bulunan çok parçalı, asimetrik ve  aslında 
başıbozuk gruplara da bağlı olduğu dikkate 
alındığında, pratik ve uygulanabilir sonuçla-
ra ulşmak kolay değil. İşte bu yüzden gelişen 
her olayda bölgesel ve küresel devletlerin 
karmaşık ittifaklarında dalgalanmalar oluyor 
ve yineleyen görüşmeler ile yol katedlmeye 
çalışılıyor. Ancak sahada ileri hareket edenin 
her ateşkeste karlı çıktığı ve o ana kadar ele 
geçirdiklerini elinde tuttuğu da unutulmamalı.   

Türk Ocakları Bursa Şubesi 9. 
Olağan Genel Kurul sonrası ilk 
toplantısını 25 Ocak 2020 Cumar-
tesi günü Saat:17.00 de Kurtoğlu 
Mah. Yeşil Cad. Nu: 8/1 Yıldırım- 
Bursa adresinde ki Ocak binasında 
gerçekleştirdi.

Afganistan’lı Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nde okuyan öğrenci-
lerimizden Timur, Muhammet ve 
Luiza evlatlarımızın hazırladık-
ları Özbek Pilavı ve Hars Heyeti 
Üyemiz Öğretim Üyesi Minara 
Aliyeva Çınar’ın Ahıska Mantısı 
ikramıyla başlayan toplatının tek 

İLK YÖNETİM 
KURULU 

TOPLANDI
gündem maddesi görev bölümü idi.

İttifak ile alınan karara göre;

Prof. Dr. Selçuk Kırlı- Yön. Kur. Başk. 
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu- Bşk. Yrd. 
Hamit Saraç- Muhasip Üye 
Dr. M. Mete Ateş- Şube Sekreteri 
Prof. Alev Sınar Uğurlu- Üye 
Av. Nadir Ülker- Üye 
Necla Terzioğlu- Üye. şeklinde gerçek-
leşti.

Üst Kurul Delegelikleri de:

Prof. Dr. Selçuk Kırlı- Ö.Üy. 

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu-Ö.Üy. 
Hamit Saraç- Em. Öğretmen 
Mete Tetik - Sanayici/ İş Adamı 
olarak kayıt altına alındı.

Yönetim Kurulunun ittifak kararıyla da Üye Necla 
Terzioğlu’na Hanımlar Kurulu’nun Faaliyetlerinden 
Sorumlu Başkanlık görevi verildi.

Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’na Hars Heyeti 
Başkanlığında; BUÜ Ziraat Fakültesi Yüksek Lisans 
Öğrencisi Osman Yaşar Uslu’ya da Gençlik Kolları 
Başkanlığında iyi dileklerde bulunuldu.

Başkan Selçuk Kırlı başarılı bir iki yıl geçirilme-
si dileğiyle katılımcı arkadaşlara teşekkür ederek 
toplantıyı sonlandırdı.
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Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinin 100. Yıldönümü karşısında

NESİMİ ŞİİRİ VE İRFAN

Ortaçağlar Doğu felse-
fesi  ve sanatsal düşünce-
nin oluşumunda önemli yer 
almış, yeni dini – felsefi eğiti-
min temelini koymuş şahsi-
yetlerden biri de Nesimi'dir. Nesimi eğitiminin 
temelini akıl ve idrak sürecinde kavranılan-
ların  ve görülenlerin insan düşüncelerinde 
“Vahdeti – vücut” felsefesine uygun  değer-
lendirilmesi oluşturmaktadır. 

Nesimi “gerçeklik” sistemlerinin özel 
özellikleri, şekil ve ilkeleri hakkında tam 
bir eğitim oluşturmuştur. Hiç kuşkusuz, 
bunlar tam anlamda “Vahdeti –vücut” felse-
fesine dayanan, varlığın tek, tek olanın ise 
Allah olması eğitimine dayanan fikir akını-
dır. Nesimi'nin görüşleri ilahi hükmüranlığın 
uyumuna dayanmaktadır. Aslında, Nesimi'nin 
tanrı hakkında kanaatleri ile şeriat kanaat-
leri arasında ihtilaflar bulunmamaktadır. 
Dahilen onlar bir-birini tamamlamaktadır. 
Fark görünümsel makamlarda, hakka ulaşmak 
yollarının çarpışmamasındadır. 

Azel günden tanrı birdir, bir olarak 
kalacak da, 

Senin ruhun hakkın nuru, aklın ise bir 
peygamber. 

Görüldüğü gibi, şair Allah'ın birliğine, azeli 
ve devamlılığına derin inam ve saygıda bulun-
makta, ruhun esasını hakkın nuru gibi kabul 
etmektedir. 

Nesimi'de varlık tasavvuf anlamında bütün-
lüğü, vücudi –mutlakı ona kavuşmayı, ondan 
kopup yeniden ona dönmeyi öngörmektedir. 
Varlık, “kövnü mekan” ilahı sevginin kendi-
sini göstermesidir. Sufizmin felsefi dayana-
ğı olan panteizmde, varlık kendisi ilahi ruh 
ve hudutları olana ayrılır. Bu şekilde, sırayla 
lirik kahramanın tahkiyesinde gerçekleştir-
meye çalışmıştır: 

İkilik küfrdür, ret et, sen ol tek, vahidü 
yekta, 

Hudadan başka her şeyden uzaklaş, ey 
dili –şeyda. 

Nesimi sufi şair olarak din, mezhep, şeriat 
aykırılıklarını reddetmektedir, insanları 
dinine bağlı olmamaksızın tam bir güven altın-
da birleştirmeye çalışmaktaydı. Sufizmde 
olduğu gibi Nesimi de ruhsal özgürlüğü, şahsi-
yetin manevi bağımsızlığını esas almaktaydı. 

Nesimi'nin bir beytinde insan ana fikri ilahi 
sevgi düşüncesi ana fikrinde şöyle oluştu-
rulmuştur: 

Zahid benim, abid benim, asi benim, 
fasig benim, 

Mumin benim, gavur benim, ben kulli 
–insan olmuşum. 

Nesimi'de  kendisini kavrama ebedileşir. 
Çünkü, ruhun kendisini kavraması edebidir, 
mutlaktır, ebedi hayat anıdır. Yeni zamandan, 
değişiklikten, gerçeklikten yücede durmak-

tadır. Allah'ın bizlere görme 
fırsatını tanımasını Nesimi 
sanatsal idrakının kudretiy-
le, dahili bir güvenle vasfet-
miştir. 

Hak bize göz verdi, biz de 
hakkı gördük, Cavidan, 

Şeylere kendi husnumuzle 
ayna olduk her zaman. 

Nesimi tanrıyı bilinç konusuna dönüştür-
mektedir, idrakı Allah'la ilişkiye yöneltmekte-
dir. Tanrı hakkında eğitimde belirtilmekte ki, 
o, kendiliğinde objedir, ruhu bilen ruhtur. Tüm 
yüksek dinlerde Allah mutlak, birim merkez-
dir ve ayrıca da, sübjedir. Yani insan şahsi-
yete sahiptir, onda belli öznellik, bireysellik 
vardır. Nesimi şiirlerinde dünyasal ve ilahi 
aşk tamlık oluşturmaktadır. Bu lirik şiirlerde 
ruhun derinliğine nüfuz edilmektedir. Yönetici 
kahraman fani olup, Allah'a kavuşmak hasre-
tini çekmektedir. 

Şairin sufizm görüşleri gereğince yazmış 
olduğu şiirlerde başlıca fikir Allah'a doğru 
giden yolun sevgi olmasıdır. Nesimi'ye göre, 
Tanrı  insanda, doğada, eşyada tecessüm 
etmekte ve insan dahili evrim yoluyla tanrıy-
la birleşip “enelhak” olabilir. Yeri geldiğince, 
belirtmek gerekir ki, şeriat adamlarını en çok 
sinirlendiren asıl bu gibi görüşler olmuştur. 
Buna göre de onlar “Enel-hak” diyen Hellac 
Mansuru, Nesimi'yi ve diğerlerini gavur ilan 
ederek cezalandırdılar. Asıl facia bundan 
oluşmakta ki, şeriatçılar “Enel-hak” anlamı-
na zahiri anlamda yaklaşmışlar. 

Yeri geldiğince, belirtmek gerekir ki, Nesimi 
birçok gazelinde  “Enel-hak”, onun nuru, 
“Enel-hak”, “Musa alevi”, özellikle, “Anestü-
naren” (“ben bir alev gördüm”) vb. ifadeleri 
yeteri kadar kullanmıştır. Bunlar Nesimi lirik 
şiirinin, ayrıca da görüşlerinin tafsirinde özel 
ağırlığı olan, derin ruhsal –manevi düşünceleri 
sembolize eden önemli vasıtalardır. 

Doğal ki, batini, yani ruhsal –manevi dünya-
yı “Enel-hak” buruna örtülen, gönlünü “Musa 
alevinde” yakan şairi, onun lirik kahramanı-
nı “küfr”de suçlayıp cezalandırmak sübjek-
tif mülahazalardan kaynaklanmıştır. Aslında, 
Nesimi şiirlerinde realize edilen önemli düşün-
celerin tafsirini yaptığında ortaya çıkmakta ki, 
şair Kurana, kutsal dini yazılara, ruhani şahsi-
yetlere, tarihi –efsanevi şahsiyetlere büyük 
saygı ve güvenle yaklaşmış, dünyanın kurutu-
luşunda bunların sonsuz solünü sanatsal idrak 
konusuna dönüştürmüştür. 

Nesimi şiirinde Hakkın, Gerçekliğin teren-
nüm öbjesi olarak ilahi aşk düzleminde sıkı 
sıra oluşturması doğaldır.

Prof.Dr. Elman Guliyev 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

“Türk araştırmaları” Bölüm Müdürü ADPÜ TÜRKSOY 
Anabilim dalı Müdür Yardımcısı

BURSA TÜRK OCAĞI, BURSA ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKOLOJİ 
ALANINDA Kİ ARAŞTIRMALARA VE ÇALIŞMALARA 

DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR.
Prof. Dr. Selçuk KIRLI; bağışlanan kitap-

ların Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebi-
yatı, Halk Edebiyatı, Türk dili, Türk Tarihi, 
sosyoloji, psikoloji, birçok yazarın roman, 
şiir ve hikayelerini oluşturan setler ve Türk 
dünyası alanına ait olduğunu ifade etti. 
Üniversitenin Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrenci-
lerin bu yayınlardan yararlanması gerekti-
ğini vurguladı. Kırlı özellikle üniversitenin 
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, 
yapacağı araştırmalarda nitelikli kaynak 
ihtiyacını karşılayacak ciddi yayınların var 
olduğunu ve TÜDAM’ın bu amaç doğrultu-
sunda etkin bir şekilde kullanılması gerek-
tiğini ifade etti. 

Prof. Dr. Selçuk Kırlı son olarak, Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
Türk Dili, Türk Tarihi ve Türk Kültürü konulu 
akademik ve sosyal çalışmalara Bursa Türk 
Ocağı olarak her zaman maddi ve manevi 
destek vereceklerini belirtti.

KONUK YAZAR

KONUK YAZAR

KININDAN ÇIKACAK  
DOĞU TÜRKİSTAN

Yatağına yattın Uygur Türk’ümün.
İnsanlık suçlu, köle kızıl Çin.

Sel demiş ki gelirim mutlak bir gün;
Uygur seli, seni böle kızıl Çin.

Önde giden Türk, arkanı unutma…
Geride ki Türk, erkânı uyutma !

Ön veya geri; Türk’ü her daim an.
Çünkü çok dardadır, Doğu TÜrkistan.

Sabır ve zaman savaşçısı Türk’ün;
Ayranı kabarır mutlaka bir gün…

İlahi kanundur, ağaracak tan;
Kınından çıkacak Doğu Türkistan…

Hamit SARAÇ
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9. OLAĞAN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu 
Raporu ve Tahmini Bütçe oy birliği ile ibra 
edildi. 

 Gündemin Seçimler bölümüne geçildi; Tek 
liste olarak divan başkanlığına sunulan Kurul-
lar listesi Divan Başkanı tarafından oylama-
ya sunuldu. İttifak ile liste kabul edildi. Kabul 
edilen liste:

9.OLAĞAN GENEL KURULU  
KURULLAR LİSTESİ

YÖNETİM KURULU 
ASİL ÜYELER:

-Prof. Dr. Selçuk KIRLI 
BUÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

-Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU 
BUÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

-Hamit SARAÇ 
Emekli Öğretmen

-Mehmet Mete ATEŞ 
Aile Hekimi

-Nadir ÜLKER 
Emekli Hakim- Avukat

-Prof. Dr. Alev Sınar UĞURLU 
BUÜ  Türk Dili ve Ed.Bölüm Başkanı

-Necla TERZİOĞLU 
Bölge Adliyesi Emekli Yazı İşleri Müdürü     

YEDEK ÜYELER
-Özcan ACAR 
Teknik Eleman-Elektrik,Elektronik

-Eray YÜCEYURT 
Anestezist

-Nuri BAYRAKTAR 
İnşaat Mühendisi

-Hüseyin ÇAĞLAYAN 
Emekli Yarbay

-Sadri ÖZASLAN 
Emekli Öğretmen 

-Oğuzhan BULUT 
Emekli

-Fikri GÜL 
Muhaebeci

DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELER
-İrfan AY / Mali Müşavir- Denetçi

-Hasan NAZLI / Emekli Vergi Dairesi Müdürü

-Nizamettin GÖKBULAK / Öğretmen

YEDEK ÜYELER
-Kürşat GENÇ / Avukat

-Yasir Cihat YALIN / Avukat

-Burak KÜÇÜK / Doktora Öğrencisi

ÜST KURUL DELEGELERİ
-Prof. Dr. Selçuk KIRLI 
BUÜ  Tıp Fak. Öğretim Üyesi

-Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU
BUÜ  Tıp Fak. Öğretim Üyesi

-Hamit SARAÇ  
Emekli Öğretmen

-Mete TETİK 
Sanayici İş Adamı

ŞUBE HARS HEYETİ
-Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU 
Emekli Öğretim Üyesi

-Doç. Dr. Kelime ERDAL 
BUÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi

-Doç. Dr. Hülya TAŞ 
BUÜ Eğitim Fak. Öğretim Üyesi

-Dr. Öğrt. Gör. Minara Aliyeva ÇINAR    
BUÜ Eğitim Fak.

-Dr.Öğrt.Gör.Hatice YURTSEVER 
BUÜ Eğitim Fak.

-Araşt.Gör. Ozan İPEK 
BUÜ Eğitim Fak

GENÇLİK KOLU GÖREV  
YÜRÜTME KOMİSYONU
-Osman Yaşar USLU 
BUÜ Ziraat Fak.Yüksek Lisans Öğrencisi

-Göktuğ AKBAŞ 
BUÜ Müh.Fak.Elektrik Eloktronik Böl. Öğrencisi

-İdil Su KESKEN 
BUÜ İİBF Mezunu

-Sedef GÜLYOL 
BUÜ İİBF Mezunu

-Ahmet Fırat EKİZ 
BUÜ Müh. Fak. Endüstri Böl Öğrencisi 

-Hatice Kübra ÖZKAN 
BUÜ 

-Furkan OLGUN 
BUÜ İİBF İşletme Böl.Öğrencisi

-Onur ÇELİK 
BUÜ Mes. Yük. Okulu Öğrencisi

-Tarık Emre KARAGÜL 
BUÜ Eğitim F. İngilizce Öğretmenliği Öğrencisi

-Türker UYSAL 
BUÜ Ziraat Fak. Öğrencisi

HANIMLAR KURULU GÖREV  
YÜRÜTME KOMİSYONU
-Feziha ÖZEN / Ev Hanımı

-Bünyan BULUT / Ev Hanımı

-Hatice Güleser ÇELİK / Ev Hanımı

-Ayşe BAYRAKTAR / Emekli Öğretmen

-Fatma DEMİRTAŞ / Emekli Öğretmen şeklinde.

Divan Başkanı Prof.Dr. Selçuk KIRLI’ ya  
ve Gençlik Kollarına teşekkür etti. Ve Selçuk 
KIRLI’yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye 
davet etti, KIRLI göreve geldiklerinden buyana 
sekiz yılın tamamlandığını ve   Bursa Türk 
Ocağı olarak oldukça iyi faaliyetler yapıldığı-
nı söyledi. Üyelere anket yaptırıldığı ; %78,5 
beğenildiği , % 18 beğenilmediği % 3,3 kararsız 
gibi bir oranın çıktığını söyledi  . İsmail GASPI-
RALI’NIN “ Millete hizmet etmek istiyorsan en 
iyi yaptığın işten başla” sözünü vurgulayan 
KIRLI , ayrıca Gençlik Kollarına  teşekkür etti 
. Katılım gösterilen kitap fuarında yayınevi 
olarak girilebileceğinin  müjdesini verdi . Şehrin 
üniversiteleri ile yakınlıktan bahseden KIRLI 
Bursa Şubesinin başarısını gözler önüne serdi 
.  Gelecek zamanlarda devleti olmayan Türk 
Topluluklarına yönelik yapılacak bilgi şölenle-
rini  hazırlama aşamasında olduğunu söyleyip 
şükranlarını sundu .     

Divan Başkanı Ali BAHADIR katılımcılardan 
dilek ve temennilerde bulunmak isteyenle-
re söz hakkı verdi . Bursa Milletvekili İsmail 
TATLIOĞLU , Feridun BAYKARA, İbrahim 
HANÇER ve Mehmet Fikri ÜNAL söz alarak 
gençlerin katılımları için ve gençlere Ocak 
yönetimi tarafından verilen değer ve sevgi-
lerinden ötürü  teşekkür ettiler . Bursa Türk 
Ocağında ellerini  taşın altına koymaktan çekin-
meyen Selçuk KIRLI  ve Hamit SARAÇ’a  şükran-
larını sunup , tebriklerini sundular . 

Divan Başkanı tarafından son söz Şube 
Başkanı  Selçuk KIRLI’ya  verildi . KIRLI  hep 
beraber Türk Milliyetçiliği fikrine devam edece-
ğiz diyerek,  divan sonlandırıldı . 

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Kamu
yararına
çalışır 
dernek

SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Mesul Müdür
Hamit SARAÇ 

hamitsarac@gmail.com

Görsel Yönetmen
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com
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