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Samsun’da Üniversite eğitimi gören genç bu-
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İnegöl’de erkek ve bayan kuaför fiyatlarına zam 
geldi. Oda Başkanı Erhan Güven yapılan zamla 

ilgili açıklamada bulundu. Yapılan zamların Türkiye 
şartlarına bağlayan Başkan Güven, “Maliyetler 
artıyor, kiralar artıyor, elektrik su her şey aldı başını 
gidiyor. Bizlerde mecburen zam yapmak zorunda 
kaldık” dedi. 

HADİS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Allah’dan yardım dile ve asla acz gösterme. Başına bir şey gelirse, “Keşke şöyle yapsaydım” diye hayıflanıp durma.
 Bu söz şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. “Allah’ın takdiri bu, O, ne dilerse yapar” de. 
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İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı 
Yusuf Şehitoğlu basın mensuplarıyla bu-
luştukları toplantıda deprem bölgesinde 
depremde yıkılan binalarla ilgili tek başı-
na tek bir zümrenin sorumlu tutulamaya-
cağını ifade ederek, “Tüm sorumluluğu 
hep birlikte almamız gerektiğini, tüm sü-
reci hep birlikte planlamamız gerektiğini 
konuşmak istiyoruz.”dedi.

 

İnegöl Müteahhitler Derneği yönetimi basın mensuplarıyla 

kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından basın açıklaması 

yapan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu 

şu şekilde konuştu: İnegöl Müteahhitler Derneği yönetimi 

basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından 

basın açıklaması yapan İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı 

Yusuf Şehitoğlu şu şekilde konuştu:

İNEGÖL’ÜMÜZE DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ 
 

Tüm sorumluluğu hep birlikte almamız gerektiğini, tüm süreci hep birlikte planlamamız gerektiğini konuşmak istiyoruz. Çünkü tek başına bir zümre, bir kadro bununla alakalı sorumlu tutulamaz. Tek başına belirli kamusal irade bununla ilgili sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla tüm süreçleri birlikte konuşup daha sonrasında özellikle şehrimiz için doğru planlamayla depreme hazırlıklı hale gelmeyi hedefliyoruz.” 

TEK BİR ZÜMRE SORUMLU TUTULAMAZ

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan 
Baykan, Türk siyasi tarihine 'postmodern 

darbe' olarak geçen 28 Şubat sürecinin yıl dönü-
münde yazılı bir basın açıklaması yayımladı

MÜSİAD İnegöl Baş-
kanı Bahri Sinan Ya-

zaroğlu, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan 2022 yılı dör-
düncü çeyrek ekonomik 
büyüme rakamlarına yö-
nelik değerlendirmelerde 
bulundu



Aslen Saraybosnalı; Bosna’dan İnegöl’e göç etmiş bir 

ailenin ferdi Semizzâde el-hacc Mehmed Efendi’den bahse-

delim. Saygın, âlim bir çevrede yetişmiş; medrese eğitimini 

başarıyla tamamlamış Mehmet Efendi, tarihimizin iftihar 

edilesi adamlarından biriydi. 

Günümüzden yüz on yıl önce, yâni 1912 – 1913’lerde, İne-

göl’ün kanaat belirten önde gelen adamlarındandı. Balkan 

Harbi felaketiyle sarsıldığımız o günlerde İnegöl’de toplanan 

yardımların baş aktörlerinden biriydi bu kıymetli şahsiyet. 

Benim, Semizzâde Hacı Mehmet ile tanışmama vesile 

olan şey, Sebilüreşad Mecmuası’dır. 

Bilmeyenler için söyleyeyim, adı geçen mecmua, İstiklal 

şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un başyazarlığını yaptığı dergi-

nin adıdır. Mehmed Akif ve arkadaşlarının 27 Ağustos 1908 

Perşembe gününden başlayarak çıkardıkları haftalık dergi-

nin ilk adı Sırât-ı Müstâkim; yani Doğru Yol’dur. 

Dergi, birkaç yıl sonra «Sebilüreşad» adını aldı ve İslâm 

Dünyası’nda ilgiyle takip edilen bir fikir mecmuası olarak 

dikkat çekti.  

İnegöl’de yaşayan Semizzâde Hacı Mehmet, yukarıda 

tanıttığımız mecmuanın sıkı bir takipçisidir. O yüzden bu ya-

zımızın başlığını: “İnegöl’den Bir Okur” şeklinde attık. 

Aslında kendisi bir okurdan çok daha fazlasıydı. Kana-

atimce, Semizzâde, gerçek bir din adamının nasıl olması ge-

rektiğini bize davranışlarıyla göstermektedir. 

Toplumla iç içe, milleti ve devleti konusunda üst düzey-

de duyarlı, topluma ameliyle rehberlik eden bir hocadır o. Bu 

kanaate sadece Sebilüreşad Mecmuası’na gönderdiği yazı-

lardan yola çıkarak ulaşmadım.

 Aynı zamanda devlet tarafından kendisine verilmiş 

İftihar Madalyası’nın belgesi de bize onun nasıl bir öncü 

olduğunu göstermektedir. Bu belge, Osmanlı arşivinde mev-

cuttur.

Kıymetli okuyucularım!

Bu türden değerli şahsiyetleri aradan geçen zamanın 

unutulmuşluğuna terk etmemenin ve onlar hakkında yazı-

lar yazmanın esas amacı, her zaman muhtaç olduğumuz 

birlik – beraberlik ve dayanışma ruhunu diri tutmaktır.

 İstanbul’a dergilere, gazetelere telgraflar çeken, ya-

şadığı yöre olan İnegöl’deki gelişmeler konusunda bilgiler 

– demeçler veren Semizzâde, hemen her zaman rol model 

olacak kıymetlerdendir. 

Mesela, Sebilüreşad’ın 5 Eylül 1912 tarihli sayısında onun 

için düşülen şu nota dikkatinizi çekeyim: “El-Hâc Mehmed 

Efendi’nin galeyân-ı hamiyyeti (dayanışma ruhu) şâyân-ı 

takdîrdir. Dinini seven ona hürmet ettirmenin yolunu da bi-

lir. Artık Müslümanlar uyuşukluğu terk etmelidir”. Dönemin 

en saygın, İslam dünyasının en çok okunan mecmuasında 

İnegöllü hemşehrimiz Semizzâde Hacı Mehmed Efendi’den 

böyle bahsedilmesi bizim için ayrıca gurur verici olmalıdır. 

SALİH EROL

HAFTAYA DEVAM EDECEK İNŞALLAH!

Gazetemizin içeriğinde Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif 
metinleri bulunduğu için, Lütfen yerlere atmayınız…HİCRİ TAKVİM

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:29 Öğlen : 13:19İmsak: 06:06

Akşam : 19:00 Yatsı : 20:17İkindi : 16:27

09 ŞABAN 1444
Resulullah Efen-

dimiz (s.a.v) buyur-
dular ki: 

“ M ü s l ü m a n ı n 
kanı, malı ve ırzı 
(şeref ile namusu) 
diğer Müslüman-
lara haramdır.”  
((Müslim, "Birr", 
32))

BİR AYET-İ KERİME

Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor:“Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir 

şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yakın ...” ((Nisâ, 4/36))
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İNEGÖL’ÜMÜZE 
DE TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ 

İnegöl Müteahhitler 
Derneği yönetimi ba-
sın mensuplarıyla kah-
valtıda buluştu. Kah-
valtının ardından basın 
açıklaması yapan İne-
göl Müteahhitler Der-
neği Başkanı Yusuf 
Şehitoğlu şu şekilde 
konuştu: “Sözlerime 
başlamadan önce çok 
acılı günler yaşıyoruz 
hep beraber. Dep-
remde vefat eden tüm 
vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet diliyo-
rum, ailelerine sabırlar 
diliyorum. Kurtulan 
vatandaşlarımıza da 
Allah kolaylıklar ver-
sin. Bizler millet olarak 
hep birlikte, elimizden 
geldiğince destek ol-
maya çalışıyoruz. 

Bu noktada ilave-
sinde İnegöl’ümüz ile 
alakalı da gurur duy-
duğumu da belirtmek 
istiyorum. Depremin 
yaşandığı ilk saatler-
den itibaren İnegöl’ü-
müz ciddi anlamda 
destek de bulundu. 
Açıkçası Türkiye’de 
hatırı sayılır destek de 
birçok farklı yerden 
yapılan yardımları da 
göz önüne aldığımız-
da İnegöl’ümüzün 
nasıl kenetlendiğini, 
nasıl bir arada oldu-
ğunu, nasıl yardıma 
ihtiyaç olunduğunda, 
yardıma koştuğunu 
bir kez daha gösterdi. 
Bu noktada tüm halkı-
mıza tüm İnegöl’ümü-
ze de teşekkür ediyo-
ruz.” 

TEK BİR ZÜMRE 
SORUMLU 

TUTULAMAZ
“Dernek olarak biz-

ler İnegöl’de tüm aktif 
müteahhitleri, inşaat 
yapan sektörümüzde-
ki paydaşlarımız bura-
da. Göreve geldiğim 
ilk günden beri mima-
rımız, mühendisimiz, 
inşaat sektörünün 
tüm paydaşlarını biz 
yönetimde ve üyeleri-
mizde topladık. Dola-

yısıyla bütün süreçleri 
de kendi içimizde de-
ğerlendirme fırsatımız 
oldu her zaman. Bu 
noktada birçok faa-
liyetlerde bulunduk. 
Gerek eğitim faaliyet-
leri gerek bir takım 
kongreler. En önemli-
si de teknik anlamda 
belediye ile beraber 
mevzuat ve İnegöl’ün 
gelişimi anlamında 
birçok çalışmalarda 
yer aldık. 

İnegöl’ümüze hizmet 
etmeye devam ediyo-
ruz. Bu çerçevede be-
lirtmek istediğim en 
önemli nokta bugün 
maalesef ki depremi 
yaşadık, 1999’da da 
yaşamıştık. Dönem 
dönem ülkemizde 
gündeme depremler 
geliyor, bir deprem 
ülkesiyiz. Bizler dep-
rem gündem olmadan 
önce İnegöl’de Kent-
sel dönüşümü dernek 
olarak gündeme ge-
tirerek, bununla ilgili 
çalışmalara başladık. 

Belediyemizle de or-
tak bir çalışma yürütü-
yoruz. İnşallah da bu 
çalışmalar Türkiye’de 
örnek olacak. Bunu da 
belirtmeden geçmek 
istemiyorum çünkü 
bizler bu süreçlerle 
alakalı ciddi anlamda 
efor sarf ettik. Bu nok-
tada inşallah örnek 
projelerle de karşınıza 
çıkacağız. Diğer ta-
raftan yaşanan süreç-
te hepimiz biliyoruz, 
bunu daha sonrasında 
sohbetlerde de dile 
getiririz. 

İnşaat süreci bugün 
planlamasından, ara-
zi planlamasından, 
mühendislik çizimine, 
proje lendirmesine 
daha sonrasında ze-
min etüdüne ve ondan 
sonrası aşamasının 
uygulanmasına kadar 
geniş bir süreç dola-
yısıyla sizlerle bundan 
sonraki süreçte devam 
eden sohbetimizde bi-
raz bunları paylaşmak 
istiyoruz. İnşaat sektö-
rünün tüm aşamalarını 

ve dolayısıyla deprem 
ülkesi olan ülkemiz-
de, aslında yaşanan 
süreçlerde Tüm so-
rumluluğu hep birlikte 
almamız gerektiğini, 
tüm süreci hep birlikte 
planlamamız gerekti-
ğini konuşmak istiyo-
ruz. Çünkü tek başına 
bir zümre, bir kadro 
bununla alakalı sorum-
lu tutulamaz. Tek ba-
şına belirli kamusal 
irade bununla ilgili so-
rumlu tutulamaz. Do-
layısıyla tüm süreçleri 
birlikte konuşup daha 
sonrasında özellikle 
şehrimiz için doğru 
planlamayla depreme 
hazırlıklı hale gelmeyi 
hedefliyoruz.” 

İNSANLARI 
DOĞRU 

BİLGİLENDİRMEK 
GEREKİR

“İnegöllü Müteah-
hitler yaptıkları inşa-
atları en üst kalitede 
yapıyor, altına imzamı 
atarım. Şuan felaket 
senaryoları yazmaya, 
insanları paniğe sürük-
lemenin anlamı yok. 
Son dönemde görü-
yoruz herkes deprem 
profesörü oldu. Her-
kes bir şey anlatıyor. 
Karbon elyaftan tutun, 
sismik izolatöre kadar 
şuan herkes teknik bir 
şeyle konuşuyor. Nasıl 
ki memlekette hukuk-
çu, futbolcu vs. her 
konuda birileri yorum 
yapıyorsa buda aynı 
noktaya geldi. Aslında 
bunu topyekûn değer-
lendirelim; belediyede 
zaten hangi dönemde 
hangi inşaat ruhsatı 
alındığı belli. 

Dolayısıyla hangi 
bölgenin riskli olup ol-
madığı da belli. Bizim 
makro planlamayla 
ilerlememiz lazım. İki 
türlü usül var; 1. Bina-
ların performans ana-
lizi: bunu yaptığınızda 
durumu ortaya koyu-
yorsunuz. 2. Riskli yapı 
tespiti: Bunu yaptığı-
nızda insanların bina-
ları 60 gün içerisinde 
boşaltması gerekir 
eğer riskli çıkarsa. 

Dolayısıyla bunları ko-
nuşurken de insanları 
doğru bilgilendirmek 
gerekir.” 

4 KATLI BİNAYI 14 
KATLI YAPTILAR

“Sadece İnegöl’de 
değil Türkiye’de riskli 
yapılar var zaten. Biz 
İnegöl’ün hepsi temiz 
demiyoruz ama dep-
rem sonrası düzenle-
meye göre düşündü-
ğümüzde İnegöl’de 
bizim sektörümüz za-
ten gerekli denetimle 
gerekli kaliteyle bu 
imalatı yapıyor. Doğru 
zemin değerleri veril-
miş, doğru projelendi-
rilmiş bir projeye hiç-
bir şey olmaz. Bugün 
Endonezya, Malezya 
ve Japonya Dünya’nın 
en büyük deprem böl-
gesi. 

Öyle bir şey olsa 
onları her deprem-
de yerle bir olması 
gerekiyor. Demek ki 
doğru mühendislikle 
bir takım şeyler yapı-
labiliyor. İşin açıkçası 
bende bizde böyle 
olduğunu düşünüyo-
rum. Ancak İnegöl’ün 
topyekûn, özellikle 
1999 öncesi imalat ya-
pılmış bölgeleri makro 
planlamalarla binalarla 
değil ama bakın bu-
gün Bağdat caddesi-
ni kentsel dönüşüme 
soktular. 4 katlı binayı 
14 katlı yaptılar, şuan 
oraya yoğunluktan gi-
remezsiniz. 

Bizim bu şehri plan-
lamamız lazım. Şehri 
planlarsak belki bu 
işin deprem bir ba-
hanesi olur ama en 
azında hızlı hareket 
etmemizi sağlar. Maa-
lesef herkes birine suç 
atma peşinde. Şimdi 
örnek veriyorum bizim 
sektördeki herhangi 
bir paydaşımız imalat 
yaptı, altında işyeri 
var. Bu işyerini, dai-
releri sattı, yapı kul-
lanmasını da aldı ve o 
binadan çıktı. 

Bundan üç sene son-
ra o dükkâna giren biri 

kolon kestiği zaman 
bizim müteahhidimiz 
ne yapabilir ki bununla 
ilgili süreçte. Dolayı-
sıyla burada sorumlu-
luğu ve yetki alanları-
nı doğru tanımlamak 
gerekir. Tabi ki her 
sektörde olduğu gibi 
müteahhitlerin de art 
niyetli olanları olabi-
lir. Bugün hırsıza kilit 
olmaz ama ben İne-
göl’de genel anlamda 
bizim sektörümüzde 
bu şekilde davranan 
herhangi biri olduğu-
nu düşünmüyorum.” 

İNEGÖL’ÜN 
DOĞUSUNU 

BATISINI AYRI 
DEĞERLENDİRİN
“Biz bunu kriz sü-

recinde de gördük. 
2018-2020’de İne-
göl’de hiçbir müte-
ahhidimiz bir sıkıntı 
yaşamadı. Bütün pro-
jelerini teslim etti. 
Bunu da atlamayalım 
lütfen. Biz işimizi doğ-
ru yapıyoruz. Kötü ör-
nek, örnek değildir.

 Yapı denetim firma-
ları geliyor ama siste-
min doğru olmadığına 
dair biz zaten Çevre 
Şehircilikte de, gerek-
li yerlere de bununla 
ilgili zamanında baş-
vurularda bulunduk. 
Şöyle söyleyeyim, yapı 
denetim sistemi, ha-
vuz sisteminden önce 
münferit olarak firma-
larla anlaşıyordunuz. 

O doğru bir yöntem 
değildi belki de. Daha 
sonra havuz sistemine 
geçildi. Onda da ör-
nek veriyorum Bursa 
özelinde düşündüğü-
nüzde Kemalpaşa’daki 
firma havuz sistemin-

de İnegöl’ e atandı. 
Şimdi ölçek anlamında 
çok büyük olmayan 
bir projedeki mali-
yetler yapı denetim 
şirketini kaldıramadı-
ğı için onunla ilgili bir 
takım aksaklıklar oldu. 
Biz dedik ki bölgelere 
ayırın. İnegöl’ün do-
ğusunu batısını ayrı 
değerlendirin ki daha 
efektif çalışsın. Burada 
biraz yapı denetim sis-
temi üzerinde beledi-
yelerle ve kamuyla bir 
düzenlemeye ihtiyaç 
olduğunu düşünüyo-
rum ama yap denetim 
şirketleri denetleme-
lerde bulunuyorlar. 

Öncelikle beledi-
yeyle istişare edilsin. 
Benim bir maliyet söy-
lemem doğru olmaz. 
Binanın yapısına göre 
işin maliyeti, güçlen-
dirme şekli değişir. Bu 
noktada belediyey-
le koordineli olarak 
ilerlerse zaten o bina 
riskli bir binaysa kent-
sel dönüşüm süreci 
planlanır. Eğer güçlen-
dirilmesi gerekiyorsa 
da güçlendirme süreci 
planlanır. 

Bununla ilgili bazı 
firmalar var. Bizde 
elimizden geldiğince 
yönlendirmemiz ya-
parız. Benim en büyük 
tavsiyem panik yap-
manın bir manası yok. 
Sonuç olarak elimizde-
ki envanter belli, bu-
günden yarına binaları 
yıkıp yeniden yapma 
şansımız olmadı için 
panik yapmadan doğ-
ru yolu bulursak o za-
man kimseyi mağdur 
etmemiş oluruz.”

İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu basın mensuplarıyla buluştukları toplantıda deprem böl-
gesinde depremde yıkılan binalarla ilgili tek başına tek bir zümrenin sorumlu tutulamayacağını ifade ederek, 
“Tüm sorumluluğu hep birlikte almamız gerektiğini, tüm süreci hep birlikte planlamamız gerektiğini konuşmak 
istiyoruz.”dedi.

DÖMEZ MAHALLESİ'NDE HEMEN DİBİNDE 
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İNEGÖL’DEN BİR OKUR-1

Salih
EROL



TARİHTE BUGÜN 01 MART

1430: Selanik, Padişah II. Murad zamanında fethedildi.
1881: Rus Çarı II. Aleksandr Narodniklerce öldürüldü.
1921: Mehmet Akif'in (Ersoy) ''İstiklal Marşı'', Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.
1926: 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazır-

lanan yeni Türk Ceza Kanunu TBMM'de kabul edildi. 
1935: Atatürk 4. kez oybirliğiyle cumhurbaşkanı seçildi.
1951: Afyon ili Sandıklı ilçesinde grip salgınından 22 kişi 

öldü. 
1958: 1958 yılı bugün, Türk denizcilik tarihine "Üsküdar 

Faciası" olarak geçen deniz kazası İzmit Körfezi'nde mey-
dana geldi. 76'sı öğrenci 272 kişi can verdi. Kazadan ancak 
21 yolcu kurtulabildi..

1992: Bosna-Hersek, referandum sonrasında, Yugoslav-
ya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. 

İSTİKLAL MARŞI İLK KEZ OKUNDU
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ÇATI KATI KULLANI-
LAMAZ HALE GELDİ

Yangın, saat 19.00 
sıralarında Kemalpaşa 
Mahallesi Elmas So-
kak'ta bulunan 5 katlı 
apartmanın çatı katın-
da çıktı. Henüz belirle-
nemeyen bir nedenle 
çıkan yangın kısa süre-
de çatıyı sardı. 

Olay yerine çok sayı-
da itfaiye ve polis ekibi 
sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri alevlere merdivenli 
araçla müdahale ede-
rek, yangını yaklaşık 1 
saatte söndürdü. Çatı 
katı kullanılamaz hale 
gelirken, yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor

2 Kardeş Ölmüş Ve 
Polis Memuru Şehit 

Olmuştu
Yıldırım ilçesindeki 

silahlı kavgada 2 kar-
deşin ölümüne ve polis 
memuru Erman Öz-
can’ın şehit olmasına 
sebep olan şüpheliler-
den biri Eskişehir’de 
yakalandı.

Yıldırım ilçesinde po-
lis memuru Erman Öz-
can’ın silahlı kavgaya 
müdahale ederken şe-

hit edilmesiyle ilgili ara-
nan şüphelilerden biri 
Eskişehir’de yakalandı. 
Şüpheli Çakır Aksu, 
Odunpazarı İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Suç 
Araştırma Şubesi ekip-
lerince 2 aylık teknik ve 
fiziki takip neticesinde 
Emek Mahallesi Nesli-
gül Sokak’taki saklandı-
ğı evde yakalandı. Polis 
ekiplerinin baskını sıra-
sında evde bulunan bir 
yatağın altına saklandı-

ğı anlaşılan şüpheli gö-
zaltına alınarak Odun-
pazarı İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne getirildi. 
Şüphelinin emniyetteki 
sorgusu devam ediyor.

Üç yıl önce  Yıldırım 
ilçesine bağlı Hacivat 
Mahallesinde, açıkta al-
kol alıp çıplak vaziyette 
dolaşan kişi nedeniyle 
2 grup arasında tartış-
ma çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesiy-
le alkollü olduğu öğ-

renilen T.A. pompalı 
tüfekle çatıya çıkarak 
etrafa ateş açtı. Kavga 
anonsu üzerine olay 
yerine giden Narko-
tik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğünde 
görevli polis memuru 
Erman Özcan ile Mah-
mut Ortaç ve Rüstem 
Ortaç, tüfekten çıkan 
saçmalarla yaralandı. 
Polis memuru Özcan 
ve diğer 2 yaralı, kaldı-
rıldıkları hastanede ha-

yatını kaybetti. Olayın 
ardından 10 kişi gözal-
tına alınırken, zanlılar-
dan H.D.(22), T.A.(40) 
ve E.U.(30) tutuklandı. 

İki şüpheli mahkeme 
kararıyla, 5 şüpheli ise 
adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılmıştı.

İnegöl’de meydana gelen olayda 
bir apartmanın çatısı belirleneme-
yen bir nedenle alev alev yandı.@ 
Haber Merkezi  

Yıldırım ilçesindeki silahlı kavgada 
2 kardeşin ölümüne ve polis memu-
ru Erman Özcan’ın şehit olmasına 
sebep olan şüphelilerden biri Eski-
şehir’de yakalandı. 

@ Haber Merkezi

Güvenmek inancın en temel değeri, olayların 
başlangıç odak noktası, her türlü zorluklarla baş ede-
bilmenin ana kaynağı. Son zamanlarda ne yazık ki bu 
duygunun hem toplumsal bazda hem de bireysel baz-
da kaybolduğuna şahit olmaktayız. Güven hissiyatıyla 
canını, kanını, namusunu, her türlü varlığını karşı 
tarafa şartsız ve tereddütsüz teslim etme alışkanlığı 
ve duygusu varken artık bu duygular, bu hissiyatlar 
ve bu davranışlar kayboldu, kaybolmak üzere. Annesi 
oğluna, oğlu babasına, babası kızına, kızı annesine, an-
nesi kocasına, kocası kayın validesine, kayın validesi 
gelinine, gelini kayın biraderine, kayın pederi gelinine 
güvenemez oldu. Güvensizlik duygusu toplumun yapı-
sını içten içe güve gibi kemiriyor, bu kemirme öyle ya 
da böyle değil, toplumsal yapının dağılmasına sebep 
olacak nitelikte. 

Ticaret erbabının aklı, fikri, zikri kazanmakta, 
oysaki kazanmak marifet değil, marifet lütuf olarak 
verilen değerleri koruyabilmekte. İnsanoğlunun eline 
verilmiş o kadar çok lütuflar var ki onları görmezlik-
ten gelip elinde olmayanları hakkı olmadığı halde elde 
etmeye çalışmak insani bir davranış olmadığı gibi o 
kişinin insani özelliklerini de kaybetmesine neden 
oluyor. Güven insani ilişkilerin en önemli belirleyici 
unsuru olmuş olacak ki dünyanın en büyük otomotiv 
ürünleri sağlayıcısı Bosch şirketinin kurucusu Robert 
Bosch güven konusunda şu sözü çekinmeden söy-
leme cesaretini göstermiştir. ‘İnsanların güvenini kay-
betmektense, para kaybetmeyi tercih ederim.’ Acaba 
bu söz mü Bosch’un dünya üzerinde en çok tercih 
edilen ürün olmasını sağlayan. 

Güven kalite demek, güven itibar demek, güven 
sağlık demek, güven kazanç demek, güven hayat 
demek, güven huzur demek, hayatın idamesi aslında 
güven üzerine kurulmuş. Önceden bazı meslekler 
güvenin temsilcisi, bazı meslekler ise ikbalin temsil-
cisi kabul edilirdi. Güven kaynağı olarak kabul edilen 
meslek erbabına insanlar gözünü kapalı çocuğunu 
teslim eder, ‘Eti senin kemiği benim.’ Derdi. Son za-
manlarda güven duygusunun temsilcisi olan meslek 
erbapları bile güven dejenerasyonuna uğradı. Bu 
meslek erbaplarının toplum nezdindeki güven itibarı 
azaldı, kayboldu. Güven itibarının temsilcisi olan mes-
lek erbaplarının toplum nezdinde güven duygusunun 
kaybolmasını sağlayan unsurlar nelerdir acaba diye 
kafa yormak gerektiğini düşünenlerdenim. Meslek 
erbaplarının bir duruşu, toplumu aydınlatma görevi 
vardı. Giyimiyle, tarzıyla, düşüncesiyle, davranışıyla 
güven itibarının temsilcisi olarak kabul edilen meslek 
erbaplarının erkek temsilcileri, kadın çalışanlar için 
tanınan serbest kıyafet hakkını ne yazık ki suiistimal 
etmeye başladılar. Zamane erkek meslek erbapları 
giyiminden, kuşamından, davranışından, konuş-
masından o mesleği icra ettiğini kestirmeniz çok 
zor, meslekler sıradanlaştı, toplum nezdinde güven 
erozyonuna uğradı. 

Siyasi odak noktaları, insanlara güven telakki 
etmek zorundadır. İnsanlara güven telakki etmeyi 
başaramayan siyasilerin siyasi söylemlerden uzak 
durması gerekmekte çünkü toplumsal bakış açısın-
dan siyaset işi ile uğraşanlar güven bakımından hep 
en son sıralarda gelmekte. Oy uğruna kırk derede 
kırk yalan söyleyerek işlerin yürümeyeceği bilinmesi 
gerekiyor. Gerçi insanımız, siyasi yalan söyleyenlerin 
yalan söylediklerini bildikleri halde yine de oyunu 
gidip yalan söylediğini bildiği insanın partisine veriyor, 
bu bir realite. Siyaset işi yapmak isteyenler ikbalden 
çok, itibar peşinde koşmaları gerekir, itibarda 
ancak kendisinden çok başkasının işini yapması ile 
kazanılabilir. İtibarı odak noktası yapan siyasetçiler 
bir topluma girdiklerinde, o toplumda kendisine 
itibar edilmesini isterler. Bazı siyasetçiler, bağımsız 
bir politika üretemedikleri için ikbal ve istikballerini 
daha bir ön planda tutuyorlar. İkbal ve istikballe ilgili o 
kadar çok güven itibarını zedeleyici uygulamalar var 
ki, insanların işini normal prosedüre göre görmesi 
imkânsız bir hal almış. Hangi makam mevki ve hangi 
işi yapmak istiyorsanız, o makam, o mevki ya da o iş 
için siyasi desteği bulmak zorundasınız. Siyasi desteği 
olmayan bir meslek erbabının işini gönül rahatlığı ile 
yapabilmesi mümkün görünmüyor.  

Toplumsal güvenin zedelendiğini artık sağır sul-
tan bile duydu. Toplumsal güvenin zedelenmesinin bir 
göstergesi de hayır işlerinin artık alenen yapılması. 
Görgü kuralları çok değişti, toplumun değer yargıları 
çok değişti. Değer yargılarının kıymetli olması toplum-
sal yıkılışı ve yok oluşu engelleyen unsurlardı.  Kültü-
rümüzde hayır işleri gizliden yapılır, sağ elin verdiğini 
sol elin bilmediği bir anlayış ile hayır işleri yapılırdı. 
Şimdi maşallah yapılan hayır işleri canlı canlı, sosyal 
medya aracılığı ile reklam amaçlı olarak kullanılma-
ya başladı, hayır işlerinin de artık ticareti yapılmaya 
başladı. İnsanları hayır işine özendirmek adına 
yapılan bazı iyi niyetli etkinliklerin zaman zaman 
art niyetli insanlar tarafından suiistimale uğradığını 
görmekteyiz, bu da iyi niyetli insanların hayır işleme-
lerini olumsuz etkilemektedir. Suiistimallerin önüne 
geçmek adına değerlerin kıymeti yeniden ön plana 
getirilerek, toplumsal dayanışma örneğinde olmazsa 
olmazların başında olan güven duygusu yeniden baş 
tacı yapılması gerekmiyor mu?  ÖZER YILMAZ

GÜVEN

Özer
YILMAZ

AHMET FARUK 
EREN GÖZYAŞLARI 

İLE UĞURLANDI
İngilizce öğretmen-

liği 4.sınıf öğrencisi 
olan ve öğretmenlik 
stajı için Samsun’da 
bulunan Ahmet Faruk 
Eren (23) vefat etti.

Çevresinde çok se-
vilen ve örnek bir öğ-
renci olan Ahmet Fa-
ruk’un cenazesi, öğlen 
namazına müteakip 
Hacı Yusuf Cami’sinde 
kılınan cenaze namazı-

nın ardından hastane 
mezarlığına defnedil-
di. 

CENAZEYE 
YOĞUN KATILIM

Cenazeye Bursa Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, İne-
göl Kaymakamı Eren 
Arslan, İnegöl bele-
diye Başkanı Alper 
Taban, İTSO Başkanı 
Yavuz Uğurdağ, çok 
sayıda protokol üyesi 
ve vatandaşlar katıldı.

İnegöl’ün tanınmış simalarından Nurullah Eren’in oğlu Ahmet Faruk Eren, Üniversite eğitimi gördüğü Sam-
sun’da vefat etmişti.  Ahmet Faruk, İnegöl’de kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığına defne-
dildi. @ Haber Merkezi
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

TÜM SOSYAL HAKLAR (SGK-YEMEK-SERVİS)  MEVCUTTUR
MÜRACAAT : 0532 703 22 17

web : www.lagizz.com
Adres : Akhisar mahallesi  2.fatih cad no:2B İnegöl Bursa

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

Mobilya Sektöründe 
1-2 Yıl Tecrübeli 

Ar-Ge 
Personeli Arayışımız 

Bulunuyor.

Çok Kıymetli 
Dostumuz, Abimiz
 Nurullah Eren’in

Biricik Oğlu
AHMET FARUK EREN

Hakk'a Yürüdü 
Merhuma Yüce 

Rabbimizden Afv Ve
 Mağfiret 

Ailesine sabırlar diliyoruz
Allah (c.c.) Rahmet 

eylesin 

. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 
geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-

ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.

*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor

Yeniceköy Mah. Ova Cad. No : 27
444 93 90    -   0224 738 05 80

FIRMAMIZIN LOJISTIK 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILACAK

SRC VE PSİKOTEKNİK 
BELGELERİ MEVCUT 

*TIR ŞOFÖRÜ
*KAMYON ŞOFÖRÜ

*VIDANJÖR ŞOFÖRÜ 
ALINACAKTIR.

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

Adres.  Akhisar mh.Bursa Karayolu 
Cd. No2/1 İnegöl

Telefon : 4445780

Mobilya Ağaç İşleri İhtisas O.S.B. 15. Cd.
No:4 İnegöl / Bursa / TÜRKİYE

OFIS DEPARTMANINDA
 ÇALIŞACAK ;

MOBİLYA 
SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

BAY - BAYAN 
SSH

PERSONELİ 
ALINACAK

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

Ömer Şen-Özgür Yıldırım
GENÇAJANS&GENÇGAZETE



HABER HATTI : 715 30 57

YAYIN TARİHİ
01 Mart 2023 Çarşamba Sayı : 5942

NÖBETÇİ ECZANELER

 SEVİNÇ ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. SU YOLU CAD. NO:77/A

 0224-7159460

DOĞU GARAJI ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. ANKARA CAD. NO:18/3

 05417121735 / 02247121735

YAŞAM ECZANESİ 
YENİ MAH. KENT CAD. NO:9/B

 0224-7192726

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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ÖMER İLHAMİ BOSNALI: İnegöl Belediye 
Meclis Üyesi, cemiyet adamı, esnaf. 10.12.1929 
İnegöl doğumludur. İlkokulu İnegöl’de ortaokul 
ve lise eğitimini İstanbul Galatasaray Lisesi’n-
de yaptı. Ticari hayatının ilk üç yılı İstanbul’da 
geçti. Daha sonra İnegöl’e yerleşerek İnegöl’ün 
ilk manifaturacı 
dükkanı olan Bosnalı 
Ticaret’in yönetimini 
babasından devraldı. 
15.11.1959-19.09.1960 
tarihleri arasında 
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanıdır. 1966 yı-
lında kurulan İstaş’ın, 
1973 yılında Gintaş’ın,  
1975 yılında kurulan 
Marmara Yağ  ve Gıda 
Sanayi A.Ş.nin kuruluşlarında aktif olarak yer 
alır. 1959-60 yılları Demokrat Parti İlçe Başkanlığı 
yapan Bosnalı sonraki yıllarda da Adalet Partisi 
bünyesinde aktif siyaset yapmıştır. 1963-68 yılları 
Adalet Partisi Belediye Meclis Üyesidir. 1996 
yılında vefat etti.

 

NEZİH BOSNALI: İnegöl Bosna Hersek 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu 
Başkanı, ziraat mühendisi. 19.09.1954 İnegöl do-
ğumludur. İlkokulu Dündar İlkokulu’nda okudu. 
Saint Benoit Ortaokulu ve Lisesi mezunudur. 
Yükseköğrenimini Almanya Bonn Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde yaptı.  1980 yılında lisans, 
1983 yılında yüksek lisans eğitimini tamam-
layarak Yüksek Ziraat Mühendisi oldu. 1985 
yılına kadar Alman Ziraatçiler Birliği’nde çalıştı. 
Sonrası Grasso ve Kerevitaş firmaları çalışanı 
olarak devam etti. 1988 yılında İnegöl’e dönerek 
aile mesleği konfeksiyon 
ticareti yaparak haya-
tını sürdürdü. Ticaret 
Odası Meclisi Üyeliği  
görevlerinde bulundu. 
1994 yılı İnegöl Bosna 
Hersek Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
Kurucu Başkanı olup 
sonrasındaki yönetim 
kurullarında da görev 
aldı. Aktif siyasetini Doğruyol Partisi bünyesinde 
yaptı. 1997 yılı DTP İnegöl İlçe Teşkilatı Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesidir. Sonrasında oluşan 
yönetim kurullarında da görev aldı. İnegöl’de 
yaşamını sürdürdü..

Kaynakça : 02.09.2016 kendisi ile görüşüldü.
 
 

ABDULLAH BOZ: Profesyonel futbolcu. 01 
Nisan 1980 Trabzon  doğumludur. İnegölspor 
altyapısında futbola başladı. 1995 yılında Trab-
zonspor’un ulusal düzeyde Trabzon kökenli genç 
ve yetenekli  sporcuları tespit edip bünyesine ka-
zandırmayı amaçlayan bir 
çalışma neticesinde Trab-
zonsporlu oldu. 1995-97 
yıllarını Trabzonspor bün-
yesinde geçirdi.  Sonra-
sında sırasıyla Pazarspor 
(1997-98), Çorluspor (1998-
2000), Diyarbakırspor 
(20002-2003), Adanaspor 
(2003-2004), Türk Telekomspor (2004-2005), Ha-
tayspor (2005-2007), Maltepespor (2007-2009), 
Tokatspor (2009-2010) 2010 yılında amatörlüğe 
döndü. Milli takım kariyerine gelince U-18 2 kez, 
u-17 2 kez, U-16 17 kez, U-15 1 kez formalarını 
giydi. İnegöl’de hayatını sürdürmektedir.  

 

İNEGÖL'DE 
BAŞKANDAN ZAM 

AÇIKLAMASI!

İnegöl’de 30 TL olan 
erkek sakal tıraşı 50 

TL’ye saç kesimi ise 80 
TL oldu. Bayanlarda ise 
Gelin başı 2 Bin TL saç 
kesimi ise 150 TL oldu. 
İnegöl Berberler ve Ku-
aförler Odası Başkanı 

Erhan Güven yeni yapı-
lan zamlarla ilgili açıkla-
mada bulundu. 

Güven, “Öncelikle ül-
kemizde meydana ge-

len deprem nedeniyle 
11 ilimiz etkilendi. Ben 
hayatlarını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet 
yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Bu 11 ilimiz-
de depremden dolayı 
etkilenen esnaflarımız 
oldu. Bizler burada 
üyelerimizin destekleri 
bir yardım toplayarak 
buradaki meslektaşla-
rımıza gönderdik. Ayrı-
ca 11 oda olarak birer 
adet tam teşekküllü 
çadır alınarak bölge-
ye gönderildi. Bu zam 
kararını aslında 1 Ocak 
2023 tarihinde almıştık. 
Ancak hep erteliyor-
duk. Depremin olma-
sıyla 1 ay daha ertele-
dik. Bugünden itibaren 
yeni fiyatlarımız geçer-

li. Vatandaş da kendisi 
açısında haklı, esnafta. 

Gerçekten artan ma-
liyetler herkesi zor du-
rumda bırakıyor. Ama 
sadece bu zamları 
yapan berberler de-
ğil, Türkiye’deki hayat 
şartları ve ekonomi 
göz önünde bulundur-
duğumuzda lokantacı, 
kahveci, giyim sektörü, 
yiyecek sektörü hepsi 
zam yapıyor. Üyelerimi-
zin artan kiraları, elekt-
rik, doğalgaz, aldıkları 
malzemeler maalesef 
çok artıyor. Bizde bu 
nedenle yeni zamlı 
tarifeyi uygulamaya 
başladık. Belki bizlere 
kızan, tepki gösteren 
vatandaşlarımız olacak, 

onlarda haklı ve ken-
dilerine sonuna kadar 
hak veriyoruz. 

Fakat Türkiye’de şart-
lar ortada. Yeni fiyatla-
rımız belli oldu Sakal 
tıraşı 50 TL, Saç kesimi 
80 TL Saç-Sakal ve yı-
kıma ise 150 TL oldu. 
Bayanlara hizmet veren 
bayan kuaförlerimi-
zin fiyatları da değiş-
ti. Gelin Başı 2 Bin TL, 
Nişan başı Bin 500 TL 
saç kesimi ise 150 TL 
olarak belirlendi. Ben 
müşterilerimizin bizleri 
anlayışla karşılamalarını 
istiyorum. Esnafımıza 
ve müşterilerimize ha-
yırlı işler bol kazançlar 
diliyorum” dedi.

Yazaroğlu büyüme ra-
kamlarını değerlendirdi

MÜSİAD İnegöl Baş-
kanı Bahri Sinan Yaza-
roğlu, 2022 yılı dördün-
cü çeyrek ekonomik 
büyüme rakamlarına 
yönelik yaptığı açıkla-
mada Türkiye’nin üst 
üste 10’uncu çeyrekte 
de büyümesini sürdür-
düğünü kaydetti.

Başkan Yazaroğlu 
açıklamasında şu ifade-
lere yer verdi: "Türkiye 

ekonomisi; 2022 yılının 
son çeyreğinde yüzde 
3,5, yılın tamamında 
ise yüzde 5,6 oranında 
büyüyerek pozitif bü-
yüme eğilimini üst üste 
10’uncu çeyrekte de 
sürdürmüştür. Böylece 
verisi açıklanan G20 ül-
keleri içerisinde Suudi 
Arabistan’ın ardından 
2’nci sırada yer alan 
Türkiye; aynı dönem-
de yüzde 4,0 büyüyen 
İngiltere, yüzde 3,0 
büyüyen Çin ve yüzde 

2,1 büyüyen ABD gibi 
ekonomileri geride bı-
rakmayı başarmıştır. 
2022 yılı genelinde iç 
talebin büyümeye 12,8 
puanlık ciddi katkısının 
yanı sıra; yatırımlar ve 
net dış talebin de sıra-
sıyla 0,7 ve 0,6 puanlık 
katkılarıyla pozitifte 
kalması, büyümenin 
genele yayıldığına işa-
ret etmektedir.”

“Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı sonrasında henüz 
toparlanma evresinde-
ki küresel ekonomik 
konjonktüre rağmen 
sağlanan bu başarı, 
Türkiye ekonomisinin 
direnç gücünü yeni-
den teyit etmiştir. Söz 
konusu direncin, asrın 
en büyük felaketi olan 

6 Şubat Kahramanma-
raş depremiyle sekte-
ye uğrayan ekonomik 
aktiviteye karşın, 2023 
yılında da devam ede-
ceğine olan inancımız 
tamdır.”

“Bu bağlamda MÜ-
SİAD olarak; deprem 
bölgesinde önce sosyal 
hayatın, sonrasında ive-
dilikle ekonomik haya-
tın normalleşmesi için 
çalışmalarımızı yoğun 
bir şekilde sürdürüyo-
ruz. Toplam GSYİH’nin 
yaklaşık yüzde 9,0’unu 
kapsayan, toplam ihra-
catın neredeyse yüzde 
8,0’ini karşılayan ve 
başta imalat sanayii ol-
mak üzere birçok sek-
törde ön plana çıkan 
bu 10 ilimizde; önce 

temel insani yaşam ko-
şullarının, ardından ikti-
sadi hareketliliğin dep-
rem öncesi seviyesine 
dönmesi, en önemli 
gündem maddemiz ve 
önceliğimizdir.”

“Devletimiz ve milleti-
mizin el ele ortaya koy-
duğu büyük dayanışma 
ve tarihi bir yardım se-
ferberliğiyle bölgedeki 
yaraları sarmaya yöne-
lik olağanüstü çabası, 

bölgenin ekonomik 
anlamda yeniden inşa 
edilmesi noktasında ol-
dukça önemlidir. Dep-
rem bölgesine yönelik 
imar çalışmalarının yanı 
sıra; hayata geçirilecek 
yeni projeler ve üretim, 
istihdam ve ihracatın 
korunmasına yönelik 
tedbirlerle, elbirliğiyle 
yeniden ayağa kalkaca-
ğız."

İnegöl Niyazi Kudret Kurt Hafızlık 
Proje Okulu öğretmen ve öğrencile-
ri, İHH arama kurtarma İnegöl ekibi-
ni ağırladı. @ Haber Merkezi

İnegöl’de erkek ve bayan kuaför fiyatlarına zam geldi. Oda Başkanı Erhan Güven yapılan zamla ilgili açıklamada 
bulundu. Yapılan zamların Türkiye şartlarına bağlayan Başkan Güven, “Maliyetler artıyor, kiralar artıyor, elektrik 
su her şey aldı başını gidiyor. Bizlerde mecburen zam yapmak zorunda kaldık” dedi. @ Özkan Duran

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Si-
nan Yazaroğlu, Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) tarafından açıklanan 
2022 yılı dördüncü çeyrek ekono-
mik büyüme rakamlarına yönelik 
değerlendirmelerde bulundu. 

@ Tamer Ekimci

DEPREM HATIRALA-
RINI PAYLAŞTILAR

Program yemek orga-
nizasyonu sonrası ara-
ma kurtarma ekip üye-
lerine hediye verilmesi 
ile devam etti. 

Deprem bölgesinde 
yaşadıklarını öğretmen 
ve öğrenciler ile payla-
şan ekip üyeleri daha 
sonra topluca resim 
çekilerek birlik ve bera-
berlik mesajları verdiler.

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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YÜZDE 65 TKDK DESTE-
Ğİ İLE HAYATA GEÇİRİLDİ
İnegöl Belediyesi, şehirdeki 

çiftçileri tek çatı altında top-
ladığı Üreten Çiftçiler Koope-
ratifini teknoloji ile donatarak 
hem maliyeti düşürüyor hem 
de enerji tasarrufu gerçek-
leştiriyor. Bu kapsamda Dey-
dinler Mahallesinde kurulan 
Üreten Çiftçiler Kooperatifi 
soğuk hava deposunda Gü-
neş Enerji Sistemi kurulumu 
gerçekleştirildi. En büyük gi-
der kalemi olan elektriği karşı-
lamak adına TKDK’nın da des-
teği ile 3 milyon 650 bin TL’lik 
yatırımla soğuk hava deposu-
nun çatısında 558 adet güneş 
enerji paneli kuruldu. Yüzde 
65 destekleme ile hayata ge-
çirilen proje sayesinde yıllık 
340 bin kW saat elektrik üre-

timi sağlanması, 1,5 milyon TL 
değerinde elektrik üretiminin 
gerçekleşmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Alper Ta-
ban, bugün beraberindeki 
heyetle birlikte soğuk hava 
deposunda kurulan güneş 
enerji panellerini yerinde in-
celedi. Testleri yapıldıktan 
sonra birkaç gün içerisinde 
kullanıma geçecek sisteme 
ilişkin açıklama yapan Başkan 
Alper Taban, “Üreten Çiftçi-
ler Kooperatifi soğuk hava 
depomuzun Güneş Enerji 
Sistemini incelemek üzere bir 
aradayız. Bildiğiniz gibi gö-
reve geldiğimiz ilk günlerde 
Üreten Çiftçiler Kooperatifi-
mizi kurduk. Ardından TKDK 
desteği ile kooperatifimize ait 
soğuk hava deposunu hayata 

geçirerek hizmete açtık. De-
vam eden süreçte en büyük 
gider kalemimiz olan elektrik 
enerjisini tolere edebilmek 
adına Güneş Enerji Sistemi 
kurma kararı aldık. Bu proje-
nin maliyeti 3 milyon 650 bin 
TL. Bunun yüzde 65’ini TKDK 
sağladı. Biz burada yaptığımız 
yatırımla elektrik maliyetimi-
zi üretilen enerji ile başa baş 
hale getirmiş olacağız” dedi.

558 PANEL İLE 1,5 MİL-
YONLUK 
ELEKTRİK

 ÜRETİLECEK
Uygulamanın teknik detay-

larından da söz eden Başkan 
Taban, şöyle devam etti: “Tek-
nik detaylardan söz etmek 
gerekirse; 240 kW inverter 
gücü ve 305 kW panel gücü 

bulunmakta. Burada toplam-
da 558 panel kurulu vaziyette. 
Bu sistem ile bir senede üreti-
lecek enerji yıllık 340 bin kW 
saat. Bunu TL üzerinden de-
ğerleyecek olursak 1,5 milyon 
TL’ye tekabül ediyor.”

TESTLERİ YAPILIP DEVRE-
YE ALINACAK

“Güneş enerjisi doğal kay-
naktır. Bugüne kadar kul-
lanmıyorduk ancak bundan 
sonra elektrik ihtiyacımızı bu 
kaynaktan karşılıyor olacağız. 
Yatırım da kısa bir zamanda 
kendisini geriye döndürüyor 
olacak. Güneş alma açısı ve 
yönüyle zengin olan ülkemiz-
de de bu sistemin giderek 
yaygınlaştığını görüyoruz. 
Kooperatif yöneticilerimi-
ze, çalışma arkadaşlarımıza, 

yüklenici firmamıza teşekkür 
ediyorum. Testleri yapıldıktan 
sonra birkaç gün içerisinde 

sistem devreye alınmış ola-
cak. Hayırlı uğurlu olsun.”

YRP’DEN 28 ŞUBAT 
AÇIKLAMASI

Sözlerine Milli Gö-
rüş'ün merhum lideri 
Necmettin Erbakan'a 
olan özlemi dile geti-
rerek başlayan Baykan; 
"Yeniden Refah Partisi 
öncülüğünde ve Erba-
kan hocamızın işaret 
ettiği doğrultuda İslam 
Birliği kurulacak, adalet 
yeniden tesis edilecek 
ve yeni bir dünya kuru-
lacaktır" dedi.

Baykan'ın açıklamala-
rı şu şekilde; “Özledik, 
ama çok özledik. Özle-

mek kelimesi bile özle-
mimizi ifade edemiyor. 
“Esselamu aleyküm” 
selamı ile gönüllere fe-
rahlık veren, kalplere 
heyecan veren sesini 
özledik. Bitmeyen az-
mini, umudunu özledik. 
Hepimizi bağrıma bası-
yorum hitabını özledik.  
Sen, savunan adamdın. 
Sen, malı ve canı ile 
cihat eden bir müslü-
man, Prof. Doktor Nec-
mettin Erbakan’dın. 
Sen, Aldanmayan, Al-
datmayan, Hocamız, 
Liderimiz, İlim Adamı, 
Bilim Adamı, Başba-
kan, Baharın İlk Çiçeği, 

Gamzesine Kudüs Kon-
duran Sevgili, Kıbrıs 
fatihi, İslam Birliğinin 
ve Yeni Bir Dünyanın 
Mimarı, Cihadı Eden, 
Cihadı Öğreten, Ci-
hatla Yaşayan, İslam’ın 
Sancaktarı, Siyonizm’in 
Korkulu Rüyası… 

MÜCAHİT Erba-
kan’dın. O kadar çok, 
o kadar güzel sıfatların 
muhatabısın ki, hepsini 
saymaya kalksak say-
falarca konuşmamız 
lazım gelir. Gazze’de 
bir çocuk ağlarsa ken-
di evladı ağlamış gibi 
üzülen, o gözyaşları 
dinsin diye çırpınan 
adamdın. Ekmek ara-
basının peşinden yalı-
nayak, hasta annesine 
ekmek götürebilmek 
için koşan küçük çocu-
ğu anlatırken hıçkırıkla-
ra boğulan, şefkatli ve 

mahzun bir liderdin. Ve 
hep öyle kalacaksın. Bu 
millette ve bu ümmet-
te hep öyle kalacak-
sın. Saygı ile sevgi ile 
minnetle anılacaksın. 
Sensiz geçen her yıl, 
her vakit  seni daha iyi 
anlamamızı, seni daha 
çok sevmemizi sağlı-
yor. Maalesef bu millet 
ve çevrendeki bir kısım 
kimseler senin ardında 
gerektiği gibi durmasa 
da, sana sahip çıkmasa 
da, sensiz geçen za-
man sana sahip çıktı. 
Zaman seni hep haklı 
çıkardı.  Sen artık, dinin 
parlayan bir yıldızı gibi, 
bu milletin gönlünde 
müstesna bir yer edin-
miş, Tarihe ismini altın 
harflerle yazdırmış, 
sevginin ve özlemin adı 
olmuş, Ümmetin lideri 
olarak anılıyorsun.”

YENİDEN 
REFAH PARTİSİ 

ÖNCÜLÜĞÜNDE…
“28 Şubatçılar mı? 28 

Şubatçıları yazmaya, 
konuşmaya bile lüzum 
görmüyorum. Onlar 
tarihin karanlığında, ta-
rihin çöplüğünde layık 
oldukları alçaklıkta yer-
lerini şimdiden aldılar 
bile. Kalanları ve uzan-
tıları da almaya devam 
edecekler inşallah. Ve 
zaman göstermektedir 
ki, gelecek, şanlı me-
deniyetimizin ışığında, 
Yeniden Refah Partisi 
öncülüğünde, merhum 

liderimiz Erbakan hoca-
mızın bizlere işaret etti-
ği Milli Görüşün olacak-
tır. Dr. Fatih ERBAKAN’ 
la, İslam birliği kuru-
lacak, adalet yeniden 
tesis edilecek ve Yeni 
Bir Dünya kurulacaktır.  
Bu vesile ile, bu yol-
da bize öncülük eden 
merhum Liderimiz Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan 
hocamızı bir kez daha 
rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Allah rahmet 
eylesin, mekânı cennet 
olsun inşallah.”

İnegöl Belediyesi uhdesinde ku-
rulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine 
ait soğuk hava deposunun en bü-
yük gider kalemi olan elektriği kar-
şılamak üzere 558 adet güneş enerji 
paneli kuruldu. Birkaç gün içerisinde 
kullanıma geçecek sistem ile yılda 
1,5 milyon TL’ye tekabül eden 340 
bin kW saat elektrik elde edilmiş 
olacak. @ Özkan Duran

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe 
Başkanı İlhan Baykan, Türk siyasi 
tarihine 'postmodern darbe' olarak 
geçen 28 Şubat sürecinin yıl dönü-
münde yazılı bir basın açıklaması ya-
yımladı. @ ÖZGÜR YILDIRIMİnegöl’ün feth edildiği 1299 tarihinden Sultan Abdüla-

ziz’in şehid edilerek tahtan indirildiği 1876 yılına kadar İne-

göl’de inşa edilerek halkın hizmetine sunulan cami ve mes-

cidler, şunlardır:

a) Fetih sonrasında Turgut Alp ‘in yaptırdığı ……….Zaviyeli 

Mescid;

b) 1396 Yılında Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı……. . … Cuma 

Camii;

c) 1469 Yılında İshak Paşa’nın yaptırdığı ……İshak Paşa 

İmaret Camii;

d) Kızlar Deresi kenarına halk tarafından yapılan…. . : Eğ-

rek Camii;

e) Derviş Mehmed tarafından yaptırılan .Kasım Efendi 

Tekke Camii;

f) Odun Pazarı’nda Halk tarafından yaptırılan……… Çar-

dak Camii;

g) Emlâk-ı Şâhâne Binası ile bağlantılı …:Hekim Oğlu Ali 

Bey Camii;

ğ) Halk tarafından yaptırılan…. . …… …Hamidiye Mahallesi 

Camii;

l) Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı ……. ……Av Köşkü ve Sarı 

Camii;

İsimleri yukarıya çıkarılan cami ve mescidlerden her 

birinin üstlendiği misyon, yek diğerinden oldukça farklıdır. 

Şimdi hem bu cami mescidlerin fizikî yapılarını ve hem de 

üstlenmiş oldukları misyonları kısaca açıklayalım:

A- İNEGÖL MERKEZ MAHALLEDE ZAVİYELİ MESCİD

1299 Yılında İnegöl, Turgut Alp eliyle feth edilince halk 

dilinde “Yokuş” ismiyle anılan Merkez Mahalle’ye ve günü-

müzdeki Sinanbey Camii’inin giriş kapısı karşında yer alan 

ada üzerine bir zaviyeli mescid inşa edilmiştir.

 Babî Geleneği’ne karşı sempati besleyen Orhan Gazi ta-

rafından bu zaviyeli mescidde görev yapacak olan kişiye bir 

“hizmet-dirliği” tahsis olunmuştur. 

Söz konusu hizmet dirliği, Domaniç’i İnegöl’e bağlayan 

yürük yolu üzerinde İnegöl’ün emniyet ve güvenliğini sağla-

makla yükümlü olan “yaya-öirliği = seyyar jandarma birliği”-

nın konuçlandığı “irmiyâz=atış alanı” civarında ve de “diğrîhî 

çayırı” diye anılan yerdeki “ ildenizoğlu çiftliği ” dir .

 Takriben 1512 Yılına kadar Orhan Gazi tarafından zavi-

yeli mescide tahsis edilmiş olan söz konusu bu hizmet dirliği, 

zaviyeli mescid görevlisi tarafından uzun yıllar kullanılmış-

tır.

Ancak 1509 Yılında vuku bulan korkunç deprem sonra-

sında İnegöl’ün “Timar-Eri” Hamzabeyzâde Derviş Mehmed 

Bey ile İshakpaşa kethüdası ve de İshakpşa vakıflarının nâ-

zırı Sinan Bey, merkez mahalleden başlamak üzere İnegöl’ 

de yeni bir îmar ve de onarım faâliyetine girişmişlerdir. 

Takriben 1510-1512 yılları arasında gerçekleştirilen bu 

yapılanma sırasında Sinan Bey, Merkez mahallede yer alan 

zaviyeli mescidi onarmıştır. Ayrıca; işletme masraflarını 

karşılamak üzere; her iki yol cephesine; biri, fırın olmak üze-

re, 4 adet dükkân yaptırarak buralardan alınan kira gelirini, 

zaviyeli mescid görevlisine ve de zaviyenin işletme masraf-

larına tahsis etmişlerdir.

Bu arada Sinan Bey, İnegöl Merkez mahallesi’ne ken-

di adına da bir cami, bir mektep ve bir hamam yaptırarak, 

merkez mahalleyi, yeni baştan dizayn etmiştir.Ardından da 

Merkez mahalle’nin adı, “Sinanbey Mahallesi” olarak anıl-

maya başlamıştır. 

Sinan Bey tarafından yaptırılan bu yeni cami, halkın 

hizmetine açılınca yıllardan bu yana Babî Geleneği ölçüleri 

içinde halka hizmet veren zaviyeli mescid,“zaviyeli tekke” ye 

dönüşmüştür. İşletme giderleri de çevresinde yer alan dük-

kân gelirlerinden karşılanmıştır.

Sinan Bey tarafından yaptırılan Yeni Camiin, mektebin 

ve hamamın işletme giderleri ise Sinan Bey tarafından tesis 

olunan vakıf gelirleri ile karşılanmıştır. (YARIN DEVAM EDE-

CEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER

NİLÜFER BARAJI ŞU 
ANDA BOMBOŞ

Bursa’nın içme suyu ihti-
yacının karşılandığı iki ba-
rajdan biri olan 60 milyon 
metreküp su kapasiteli 
Nilüfer Barajı, bölgenin 
bir süredir yağış almaması 
sebebiyle tamamen kuru-
du. 125 milyon metreküp 
su kapasiteli Doğancı Ba-

rajı’nda su oranı yüzde 
27’ye düşerken, şehirde 
tasarruf çağrısı yapılıyor. 
40 yıldır böyle bir durum 
ortaya çıkmadığını kayde-
den yetkililer, yazın suların 
kesilebileceğini ifade edi-
yor. Doğancı Barajı’ndaki 
doluluk oranının ancak 20 
ila 25 gün şehre yetebile-
ceği öğrenildi.

Nilüfer Çayı üzerinde 
kurulan ve 2007 yılından 

bu yana hizmet veren, 
yıllık 60 milyon metreküp 
su kapasiteli baraj, son 
dönemdeki mevsimsel 
kuraklıktan olumsuz etki-
lendi ve yağışların yeter-
siz kalmasıyla su seviyesi 
sıfıra indi. 

Bursa’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer 
Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sebebiyle tamamen kurudu. 125 milyon metreküp su kapasiteli 
Doğancı Barajı’nda su oranı yüzde 27’ye düşerken, şehirde tasarruf çağrısı yapılıyor. 40 yıldır böyle bir durum 
ortaya çıkmadığını kaydeden yetkililer, yazın suların kesilebileceğini ifade ediyor.  Doğancı Barajı’ndaki dolu-
luk oranının ancak 20 ila 25 gün şehre yetebileceği öğrenildi.  Özgür Yıldırım
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Ç O C U K L A R I N 
YÜZÜ GÜLSÜN

Hatay’da deprem 
mağduru vatandaşla-
rın yaralarını sarmak 
için köy köy mahalle 
mahalle gezen Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si ekipleri, deprem-
zede çocukları da ilk 
günden beri ihmal 
etmiyor. Hataylı kü-
çük depremzedeleri 
mutlu edebilmek için 
gördükleri her yerde 
oyuncak veren ekip-
ler, bu kez de çadır ve 
konteyner kentlerde 

oyun parkı kurulumu-
na başladı.

Enkaz yığınları ara-
sında futbol oynayan, 
cephesi çatlaklarla 
dolu bina önlerinde-
ki parklarda salıncak 
keyfi yapan çocuklar, 
asrın felaketi olarak 
nitelendirilen depremi 
unutamayacak olsa da 
kendi rutin hayatlarına 
dönmeye başladı. Bur-
sa Büyükşehir Beledi-
yesi de enkaz yığınları 
arasında oyunlar oy-
nayan çocukları daha 
da mutlu edebilmek 

adına çalışmalarını 
sürdürüyor. Hatay’ın 
tüm bölgelerinde er-
zak yardımının yanın-
da çocuklara oyuncak 
da dağıtan Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
çadır ve konteyner 
kentlerde oyun parkı 
kurulumuna başladı. 
Antakya’nın Narlıca 
Mahallesi’nde 200 ça-
dırdan oluşan ve yak-
laşık 1000 vatandaşın 
yaşadığı çadır kentte 
oyun parkı çalışmala-
rını minikler ‘meraklı 
gözlerle’ takip etti. 

DEPREME HAZIR 
OLMALIYIZ

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, Nilüfer, Os-
mangazi ve Yıldırım 
Belediyeleri, Bursa’nın 
yapı stokuna ilişkin or-
tak bir çalışma yürüte-
cek. Bursa Uludağ Üni-
versitesi, Bursa Teknik 
Üniversitesi, TMMOB 
Mimarlar Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası ile 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası’nın da destek 
vereceği çalışmayla 
birlikte 2004 yılı öncesi 

yapıların röntgeni çeki-
lecek.

K a h r a m a n m a r a ş 
merkezli büyük yıkıma 
neden olan iki depre-
min ardından hareke-
te geçerek, ilçedeki 
ticari işletmeler içinde 
yer alan taşıyıcı sistem 
elemanlarının kontro-
lünü sağlayacak bir ça-
lışma başlatan Nilüfer 
Belediyesi, benzer bir 
çalışmayı daha geniş 
bir şekilde yapmak 
üzere yeni bir işbirliği 

protokolüne imza attı. 
Protokol çerçevesin-
de; Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Nilüfer Be-
lediyesi, Osmangazi 
Belediyesi, Yıldırım 
Belediyesi işbirliğiyle 
ve Bursa Uludağ Üni-
versitesi, Bursa Teknik 
Üniversitesi, TMMOB 
Mimarlar Odası Bur-
sa Şubesi, İnşaat Mü-
hendisleri Odası Bursa 
Şubesi, Jeoloji Mühen-
disleri Odası Güney 
Marmara Şubesi’nin 
destekleriyle, Bursa’nın 

2004 yılı öncesine ait 
yapı stokuna ilişkin ve-
riler elde edilecek.

Mevcut yapı stoku-
nun deprem güvenliği 
yönünden gözlemsel 
değerlendirilmesine 
yönelik mesleki ve tek-
nik iş birliği protokolü-
ne, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dün-
dar, Yıldırım Belediye 

Başkanı Oktay Yılmaz, 
Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, 
Bursa Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Naci 
Çağlar, TMMOB İnşa-
at Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Başkanı 
Ülkü Küçükkayalar, TM-
MOB Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi Başkanı 
Şirin Rodoplu Şimşek 
ile Jeoloji Mühendisleri 
Odası Güney Marmara 
Şubesi Başkanı Engin 
Er imza koydu.

“DEPREM 
GERÇEĞİNİ 

UNUTMAMALIYIZ”
Merkez üssü Kahra-

manmaraş olan ve 11 
şehirde büyük yıkımla-
ra yol açan depremle-
rin ardından yapılacak 
bilimsel çalışmaların 
ve alınacak tedbirle-
rin önemi bir kez daha 
ortaya çıkarken, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
vatandaşların içini ra-
hatlatacak önemli çalış-

maya öncülük etti.
Bursa Büyükşehir Be-

lediyesi öncülüğünde 
Osmangazi Belediyesi, 
Yıldırım Belediyesi ve 
Nilüfer Belediyesi, Ulu-
dağ Üniversitesi, Bur-
sa Teknik Üniversitesi, 
İnşaat Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası 
ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası arasında yapılan 
işbirliği protokolü ile 
binaların röntgeni kısa 
sürede ücretsiz bir şe-

kilde çekilecek.

Protokole; Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın yanı sıra 
Osmangazi Belediye 

Başkanı Mustafa Dün-
dar, Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, 
Nilüfer Belediye Başka-
nı Turgay Erdem, Ulu-
dağ Üniversitesi Rek-

törü Prof Saim Kılavuz, 
Bursa Teknik 

Üniversitesi Rektörü 
Prof Naci Çağlar, Jeo-
loji Mühendisleri Odası 

Başkanı Engin Er, İnşa-
at Mühendisleri Odası 
Başkanı Ülkü Küçükka-
yalar ve Mimarlar Oda-
sı Başkanı Şirin Rodop-
lu imza attı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da uzun süredir bilimsel çalışmalar sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, vatandaşların mevcut yapıların risk durumu hakkında bilgi sahibi olabilmesinin önünü açtı. Bursa'daki 
binaların risk değerlendirmesi ücretsiz yapılacak. @ Özgür Yıldırım

Hatay’da deprem mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için köy köy mahalle mahalle 
gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede çocukları da ilk günden beri ihmal 
etmiyor. Hataylı küçük depremzedeleri mutlu edebilmek için gördükleri her yerde oyuncak 
veren ekipler, bu kez de çadır ve konteyner kentlerde oyun parkı kurulumuna başladı. 

@ Özgür Yıldırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri, Bursa’nın yapı stokuna ilişkin ortak 
bir çalışma yürütecek. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mü-
hendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisleri Odası’nın da destek vereceği çalışmayla birlikte 2004 yılı öncesi yapıların 
röntgeni çekilecek. @ÖZGÜR YILDIRIM
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Sarsıldı alem, kavurdu elem
Çalındı kap, ölümdü gelen

Şehirler harap, duygular girdap
Çullandı birden zifiri mehtap

Çaresiz haller, kelamsız diller
Artık bin yerinden kırık gönüller

Ruhlar yolunda sonsuz alemin
Sağlar kolunda bitmez elemin

Bahçeler gülsüz, güller bülbülsüz
Geceler kâbus, canlar uykusuz

Kanıyor yare, var mı ki çare?
Bin derde rağmen gülsün biçare

Lokmalar acı, herkes davacı
Çaresizlik midir kulun ilacı?

Söndü ocaklar, bomboş kucaklar
O günden sonra, karadır aklar.

Çadırdan şehir, gözyaşı nehir
Acılar büyük, acılar zehir

Gönüller ezik, moraller bozuk
Mecburi rızık, katıksız azık

İç içe duruyor hayat ve kabir
Sabır gerekiyor, her şeye sabır

Mademki Allah' tır yoktan yaradan
Bilmeli ki kullar her şey Mevla' dan

17 Ağustos 1999 
Emin YILDZ

DEPREM 99

Emin
YILDIZ



ACIDAN SONRA GE-
LEN MUTLULUK

Hatay’daki deprem-
den sağ kurtulan Adem 
ve Tülin çifti, yerleştikleri 
Bursa’da hayatlarını bir-
leştiren evliliğe imza attı.

Hatay’da 2 yıl önce ta-

nışan ve kendi aralarında 
nişan yapan Adem Akçe 
(34) ve Tülin Sümbül (29), 
Kahramanmaraş mer-
kezli meydana gelen ve 
11 ili etkileyen depremle 
evlerinden son anda çı-
kabildi. Yaşadıkları evle-

ri yıkılan Adem ve Tülin 
çifti, Hatay’ın Antakya 
ilçesinden Bursa’ya gel-
di. hayalini kurdukları 
düğün için aldıkları çe-
yizler ise enkaz altında 
kaldı. Yaşadıkları korku 
dolu anları halen yaşa-

yan çift, kaldıkları otelin 
de desteği ile dünya evi-
ne girdi.

Çiçeği burnunda çif-
tin nikah şahitliğini ise, 
Bursa Vali Yardımcısı 
Mustafa Gündoğan, 
Bursa Büyükşehir Bele-

diye Başkan Yardımcı-
sı Fethi Yıldız, Bursa İl 
Turizm Müdürü Kamil 
Özer, Gönlüferah Oteli 
Müdürü Uğur ve Akbaş 
Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlkay Akbaş 
yaptı.

YANGIN 
SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay’da dün akşam 
saatlerinde sebze mey-
ve ihracatı yapan bir fir-
maya ait depoda çıkan 
yangın, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi ve diğer 
itfaiye ekiplerinin yo-
ğun çalışmalarıyla kont-
rol altına alınarak sön-
dürüldü.Türkiye’yi yasa 
boğan ve 11 ilde büyük 
yıkımlara yol açan dep-
remlerin yaralarını sar-
ma çalışmaları devam 
ederken, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ekip-

leri de gece gündüz 
demeden vatandaşla-
rın yardımına koşuyor. 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi itfaiye ekip-
leri, Hatay’ın Antakya 
ilçesinde yangın ve acil 
müdahale nöbetini sür-
dürüyor. 5 araç ve 15 
personelle göreve ha-
zır bir şekilde bekleyen 
Bursa itfaiyesi, Hatay 
Ayakkabıcılar Sitesi ve 
Narlıca TÜVTÜRK bina-
sında muhtemel olayla-
ra daha hızlı müdahale 
edebilmek adına geçici 
istasyon oluşturdu.

Dün akşam saatle-
rinde Hatay’ın Antak-
ya ilçesi Küçükdalyan 
Mahallesi’ndeki sebze 
meyve ihracatı yapan 
bir firmaya ait depo-
da yangın çıktı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
de 4 itfaiye aracı ve 15 
personel, Tarım Peyzaj 
AŞ’ye ait 4 tanker ve 
8 personelle olay yeri-
ne anında hareket etti. 
Bursa itfaiyesi ve diğer 
itfaiye ekiplerinin mü-
dahalesiyle yangın kısa 
sürede kontrol altına 
alındı.

Hatay’daki depremden sağ kurtulan Adem ve Tülin çifti, yerleştikleri Bursa’da hayatlarını 
birleştiren evliliğe imza attı. @ Haber Merkezi

Hatay’da dün akşam saatlerinde sebze meyve ihraca-
tı yapan bir firmaya ait depoda çıkan yangın, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekiplerinin yoğun 
çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. 

@Özkan Duran
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