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“Şüphesiz Allah, iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir.” 
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10 ilde hissedilen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından tüm Türkiye yardım seferberliğinde buluştu. Bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından ayni ve nakdi yardımlar devam ederken, depremde evi yıkılan vatandaşlar ülkenin çeşitli illerinde misafir ediliyor.

İNEGÖL DEPREMZEDELERE GÖNLÜNÜ AÇTI

 

Bölgeye onlarca tır yardım malzemesi gönderen İnegöl, 

depremzedelerin ilçede ağırlanması için de yoğun bir 

çalışma yürütüyor. İnegöllü iş adamlarının katkıları ve Ak 

Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in himayesi ile 

300 kişilik grup daha 10 araçla İnegöl’e yolcu edildi.

MİLLETVEKİLİ GÜREL DE DESTEK VERDİ

İnegölspor altyapı tesislerine dün gece itiba-
riyle bölgeden gelen depremzede vatandaş-

lar yerleştirildi.  

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 
annesiyle birlikte enkaz altında kalan İnegöllü 

Zeynep Şevval Gültekin ile annesinden acı haber 
geldi

İnegöl'den dep-
rem bölgesine 

yardıma giden 
İnegöllü vatan-
daşlar kaza yaptı, 
1 kişi hayatını 
kaybetti.

İnegöl’den çalışmak için gittiği Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem-
de kaldığı apartmanın çökmesi sonucu enkazda hayatını kaybeden 

Erdal Çeğil (58) toprağa verildi.   



Mehmet Arif
SELİM

BÜYÜK AFET BÜYÜK 
DAYANIŞMA 

"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" Amenna.
Ahirete, imtihana, kaza ve kadere Amenna.

Ülke olarak yine büyük bir  imtihanla karşı karşıyayız. 

Depremdeki can kaybımız şu an itibariyle (11 Şubat 
2023, saat 22.06) 22 Bin 327. Giden tüm canlara rahmet ol-
sun, geride kalanlara sabırlar versin Allah.

Yaralı sayısı 80 Bin 278. Kurtulan her bir can için şükür-
ler olsun, hepsine şifa versin şâfi olan Allahım.

Günlerdir tek tesellimiz, ekranlardan izlediğimiz kurta-
rılma görüntüleri. Emek veren, canla başla çalışan, o canları 
enkazlardan çıkaran her bir görevliye ayrı ayrı teşekkürler, 
sağolsunlar.

Tam 10 ili ve yaklaşık 13 milyon insanımızı doğrudan et-
kileyen çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Geride kalan 
insanların hayatlarını devam ettirmeleri için pek çok gerek-
sinimleri var. Devletimize Allah zeval vermesin, her imkanıy-
la o kadar geniş bir alanda vatandaşlarının her ihtiyacına 
cevap vermeye gayret ediyor.

Fakat afet o kadar büyük ve o kadar çok insanı etkiledi 
ki, her şeye yetişmesi imkansız. İşte bu noktada da devreye 
milletimiz girdi. Her zamanki feraseti, yardımseverliği ve fe-
dakarlığı ile harekete geçti. Ülkenin her yanındaki insanla-
rımız, depremzede kardeşleri için ne lazımsa veriyor. Allah 
milletimize zeval vermesin.

Yardım yapmada, o yardımların toplanmasında, paket-
lenmesinde, bölgeye ulaştırılmasında adeta birbiriyle yarı-
şıyor.

6 gündür görev aldığım yardım alanında, aşırı talepten 
dolayı kalabalık oluşmaması ve işlerin aksamaması adına, 
içeriye giremeyenlerin o salona girmek için nasıl çırpındık-
larını görmek bile bu milletin dayanışma ruhunu anlatmaya 
yeter sanırım.

Herkes bir işe yaramanın, bir işin ucundan tutmanın, 
depremzede kardeşlerinin bir derdine çare olabilmenin 
derdinde.

Milletimin en az % 90' nının derdi de, amacı da bu. Hepsi 
sağolsunlar.

Bununla birlikte, maalesef ve maalesef ki çok az olsalar 
da, her zor zamanımızda olduğu gibi umursamaz olan, fitne 
peşinde koşan, yalanlar yayan, ideoljik yobazlık yapanlar da 
var. Terör saldırısı, yangınlar, yurt dışı terör operasyonları, 
salgın hastalık, darbe dönemlerinde de aynı haltları yiyen bu 
tipleri aslında çok iyi tanıyoruz. Her zor zamanımızda içer-
den akreplik yapan bu vatansızlar, bu vicdansızlar çok çok 
azlar fakat sesleri çok çıkıyor her zamanki gibi. Fakat bun-
lar, bu büyük milletin bu büyük duruşu karşısında küçücük 
kalan ezik tiplerdir. Dolayısıyla çok gündem yapıp, büyük bir-
liğimizi ve büyük dayanışmamızı gölgelemelerine müsaade 
etmemeliyiz.

Öte yandan bu vicdansız ve ezik tipler de şunu bilmeli ki, 
bu millet ve bu devlet bir gün onlara da lazım olacak...

İhmaller, kusurlar, eksiklikler, ileriye dönük yapılması 
gerekenler, HAARP teknolojisiyle doğal afetlerin tetiklenme-
si söz konusu mu, ahireti unutup dünyevileşmemizin sosyal 
sakıncaları gibi mevzular var tabii ki. Fakat gün bunları ko-
nuşma günü değil, gün öncelikli olarak yaraları sarma günü. 
Odaklanmamız gereken nokta burası. Ardından o mevzuları 
konuşmak için çok zaman olacak nasılsa. İnsanlar çocukla-
rının cesetlerini kollarında taşırken ve toprağa verirken, bu 
kış gününde hayatta kalmaya çalışırken, vicdanı olan her-
kes onlar için ne yapabileceğine odaklanmalıdır...

500 atom bombası etkisindeki bir afetten bahsediyoruz 
fakat, devlet millet el ele vererek bunu da asacağız inşallah. 
Bu devletin ve bu milletin bunu başaracak gücü var çok şü-
kür.

Yardım, dua ve birlik zamanı. Allah herkesin yardımcısı 
olsun. Allah daha büyük acılardan korusun ... MEHMET ARİF 
SELİM

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:55 Öğlen : 13:21İmsak: 06:30

Akşam : 18:38 Yatsı : 19:57İkindi : 16:11

20 RECEB 1444
Ebû Amr (veya Ebû Amre) 

Süfyân İbni Abdullah radı-

yallahu anh şöyle dedi:– Yâ 

Resûlallah! Bana İslâmı öy-

lesine tanıt ki, onu bir daha 

senden başkasına sormaya 

ihtiyaç hissetmeyeyim, de-

dim. 

Resûlullah sallallahu aley-

hi ve sellem:– “Allah’a inan-

dım de, sonra da dosdoğru 

ol!” buyurdu. (Riyasüz-sali-

hin)

BİR AYET-İ KERİME
Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “O halde sen ve beraberinde tevbe 

edenler, emrolunduğunuz şekilde, doğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyükle-
nip, Allah tarafından konulmuş sınırları aşmayın; çünkü unutmayın yaptığınız 
her şeyi O görüyor.” 

(Hûd: 11/112)
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"ADIYAMAN'DA 
GÖZALTINA

 ALINDI"
Türkiye, deprem böl-

gelerindeki yağma 
görüntülerini konuşur-
ken, Masterchef ya-
rışmacısı Uğur Kardaş 
dikkat çeken bir video 
yayımladı.

Depremzede le re 
yardım etmek için gö-
nüllü ekiplere katılan 
Uğur Kardaş, paylaş-
tığı videoda şu ifade-
leri kullandı: "Elleri-

me bakın, günlerdir 
enkazdan insan çıkar-
maktan ne hale gel-
dik. Hayatını kaybet-
miş bedenleri çıkarıp 
arkaya koyuyoruz. O 
sırada Afganın biri ge-
lip kolunu, elini kesip 
altınlarını alıyor. Allah 
kahretsin ya, Allah be-
lamızı versin..."

Sosyal medyada 
gündem olan videoya 
ilişkin İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu isim 
vermeden açıklama 

yaptı. Soylu yaptığı 
açıklamada videoyu 
çeken kişinin Adıya-
man'da gözaltına alın-
dığını söyledi.

Soylu konuya ilişkin 
şu ifadeleri kullandı: 
"Biraz önce bir video 
seyrettim. Seyrettiğim 
videoada okumuş yaz-
mış, büyükşehirlerde 
yaşadığı çok açık belli 
olan videoyu çekiyor. 
İnsan gibi de konuşu-
yor. 'Bir Afgan çıkan 
cesetleri elini kesti 
altınları aldı' diyor. Bi-

raz önce Adıyaman'da 
gözaltına aldık."

ŞAHİT OLMADIM
Zeki Bahçe isimli ya-

zar Uğur Kardaş’ın fo-
toğrafını yayınlayarak; 
Bu yalanı söyleyen 
Uğur Kardaş gözal-
tına alındıktan sonra 
verdiği ifade;  “Afgan 
uyruklu bir kişinin böy-
le bir şey yaptığına 
şahit olmadım ancak 
şehirde bu tarz iddi-
alar konuşuluyordu.” 
Şeklinde paylaşımda 
bulundu 

40 KİŞİ 
MİSAFİRİMİZ

İnegölspor yönetimi, 
deprem felaketi sonra-
sında altyapı tesislerini, 
düzenleme yaparak ev-
siz kalan vatandaşların 
kullanımına açtı. Dün 

gece itibariyle takım 
otobüsüyle deprem 
bölgesinden getirilen 
vatandaşlar tesislere 
yerleştirildi.   

Misafir depremzede 
vatandaşları bugün İne-
göl Kaymakamı Eren 

Arslan, Emniyet Müdü-
rü Erdoğan Baydemir, 
İlçe Jandarma Komu-
tanı Sinan Yıldız ve İne-
gölspor Kulüp Başkanı 
Kani Âdemoğlu ile yö-
netimi ziyaret ederek 

geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Öte yandan şu 
anda altyapı tesislerin-
de 40 kişinin bulundu-
ğu belirtildi. 

İNEGÖL
 DEPREMZEDELE-

RE GÖNLÜNÜ AÇTI
10 ilde hissedilen 

ve büyük yıkıma ne-
den olan depremin 

ardından tüm Türkiye 
yardım seferberliğin-
de buluştu. Bölgeye 
Türkiye’nin dört bir 
yanından ayni ve nak-
di yardımlar devam 

ederken, depremde 
evi yıkılan vatandaşlar 
ülkenin çeşitli illerinde 
misafir ediliyor.

MİLLETVEKİLİ 

GÜREL DE DESTEK 
VERDİ

Bölgeye onlarca 
tır yardım malzeme-
si gönderen İnegöl, 
depremzedelerin il-

çede ağırlanması için 
de yoğun bir çalışma 
yürütüyor. İnegöllü iş 
adamlarının katkıları 
ve Ak Parti Bursa Mil-
letvekili Vildan Yılmaz 
Gürel’in himayesi ile 
300 kişilik grup daha 
10 araçla İnegöl’e yol-
cu edildi.

Bu zor günleri Devlet 
Millet el ele vererek 
atlatacaklarını ifade 
eden Gürel, deprem 
bölgesine yapılan yar-
dımların ihtiyaç duyu-
lan yerlere ulaştırılma-
sı için yetkili birimlerle 

koordineli çalışmaya 
devam edeceklerini 
ifade etti. Milletvekili 
Gürel, Hatay Saman-
dağı bölgesinde göre-
vine devam edecek.

Deprem anından bu-
güne kadar yaklaşık 
500 kişinin İnegöl’e 
getirildiği bildirilirken, 
ilçenin çeşitli bölge-
lerinde misafir edilen 
depremzede vatan-
daşların her türlü ih-
tiyacı İnegöllü ha-
yırsever iş adamları 
tarafından karşılana-
cak.

Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş paylaştığı videoda “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyoruz. Bir Afgan 
gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Allah sizin belanızı versin.” açıklamalarının nedeniyle gözaltına alınmıştı. 
Kardaş’ın gözaltında “Afgan uyruklu bir kişinin böyle bir şey yaptığına şahit olmadım ancak şehirde bu tarz iddi-
alar konuşuluyordu” dediği ortaya çıktı. @ Özkan Duran

İnegölspor altyapı tesislerine 
dün gece itibariyle bölgeden ge-
len depremzede vatandaşlar yer-
leştirildi.  @ Özkan Duran

Deprem bölgesinde devam eden 
arama kurtarma çalışmaları deprem 
altındaki canlara Umut Işığı olurken, 
milletimizin maddi ve manevi yar-
dım seferberliği de depremzedelere 
umut ışığı oluyor. Depremzedelere 
ilk günden itibaren İnegöl’den sü-
rekli yardım malzemeleri sevk edilir-
ken, bölgeden de İnegöl’e yaklaşık 
500 kişi getirildi. @ Özgür Yıldırım

DÖMEZ MAHALLESİ'NDE HEMEN DİBİNDE 
ELEKTRİK VE SUYU OLAN 20 DÖNÜM TARLA SATILIKTIR KISA ZAMAN SONRA TARLAYA YAKIN Bİ BÖLGEDE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

YATIRIMLIKTA OLSA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR

FİYAT : 1.200.000 /ARAÇ İLE TAKAS OLABİLiR 
TEL : 0552 897 16 77



TARİHTE BUGÜN 13 ŞUBAT

1668: İspanya, Portekiz'i ayrı bir devlet olarak tanıdı.

1920: Erzincan düşman işgalinden kurtuldu.

1925: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk isyanı olan Şeyh 

Said İsyanı başladı.

1926: Savurganlıkla mücadele amacıyla Men-i İsra-

fat Kanunu kabul edildi.

1934: Şair Cenap Şahabettin 64 yaşında öldü.

1949: Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.

1966: Cemal Gürsel'in komaya girdiğinin 6. günü, 

partiler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Su-

nay'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaştı.

1975: Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi. 

1995: İlk Türk füzesi, Konya-Karapınar füze fırlatma 

üssünden başarıyla fırlatıldı.

KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ İLAN EDİLDİ 
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1 KİŞİ VEFAT ETTİ
Edinilen bilgiye göre 

İnegöl'den deprem 
bölgesine giden Er-
tuğrul Karaduman ve 
yanında çalışan Mu-

hammed Elali, Kahra-
manmaraş bölgesinde 
yardım çalışmalarını 
tamamlamasının ar-
dından dönüş yolunda 
Polatlı'da kaza yaptı.

Kazada Ertuğrul Ka-
raduman yaralandı, 
Muhammed Elali kaza 
yerinde hayatını kay-
betti.

KAHRAMANMA-
RAŞ'TA HAYATINI 

KAYBETTİ   
İnegöl'de yaşayan 

Erdal Çeğil (58), teks-
til firmasının Kahra-

manmaraş'taki fab-
rikasında ustabaşı 
olarak çalışmaya gitti. 
Apartmanda yaşayan 
Çeğil, sabah saatle-
rinde depreme yaka-

landı. Çeğil, apartma-
nın çökmesi sonucu 
enkazda kaldı. Saatler 
süren çalışma sonucu 
ekipler Çeğil'in cansız 
bedenine ulaştı. 

Enkazdan çıkarılan 
Çeğil'in cansız bedeni, 
Kahramanmaraş'tan 
dönüş yapan yardım 
Tırıyla İnegöl'e geti-
rilerek ailesine teslim 
ettiler. 3 çocuk sahibi 
Çeğil'in cenazesi öğle 
namazına müteakip 
Yeni mahalle camiin-
de kılınan namazın ar-
dından Alanyurt Kent 
Mezarlığına defnedil-
di. 

İnegöl'den deprem bölgesine yardıma giden İnegöllü 
vatandaşlar kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti. 

@ Haber Merkezi

İnegöl’den çalışmak için gittiği Kahramanmaraş'ta ya-
şanan depremde kaldığı apartmanın çökmesi sonucu 
enkazda hayatını kaybeden Erdal Çeğil (58) toprağa 
verildi.   @ Haber Merkezi

Derviş MehmetBey  ve  Bâbî Geleneği: İnegöl fatihi 
Turgut Alp, Ba-basultan Köyü’nde ikamet eyleyenve 
de Bâbî Geleneği’nin temsilcisi olan Geyikli Baba’ya-
sempati duymaktadır; bazı tarihsel belgelerde görü-
len kayıtlara göre sarayını da Geyikli Baba Karyesi 
sınırları içinde yaptırmıştır.

Hatırlanacağı  üzere; Turgut  Alp, gerçekte  Genci  
/Turgutalp Köyü’nde oturmuş; tekke ve zaviyesini de 
burada türbesinin civarın-da yaptırmıştır. Orhan Gazi 
ile Geyikli Baba’nın tanışmasına da Turgut Alp,vesile 
olmuştur.

İnegöl, halk arasında “yokuş” adıyla anılanbir 
küçük“höyük” üzerinde bir tek mahalle halinde 
kurulmuş olduğundan 1396 yılında dördüncü Osmanlı 
hükümdarı Yıldırım Beyazıt tarafından, İnegöl kasaba 
merkezine ve Kurşunlu beldesine birer cuma mescidi 
yapılıncaya kadar İnegöl coğrafyasında cuma namazı 
kılınmadığından halka hitabet hizmeti de verilmemiş-
tir. 

Ancak Yıldırım Bayezid, 1396‘da Niğbolu’da 
gerçekleşen zafer sonrasında Anadolu’ya yönelmiş; 
hem İnegöl kasaba merkezinde ve hem de Kurşunlu 
beldesinde birer cuma mescidi yaptırarak buralarda 
halka hitabet hizmeti verilmesi için “Hizmet-Dirliği” 
tahsis eylemiştir. 

Ayrıca, İnegöl merkez Mahallesi’ne bir de hamam 
inşa ettirerek halkın hizmetine sunmuştur. İnşa edi-
len Cuma camii’nin çevresinde “Cami-i Kebîr” adıyla 
anılan İnegöl’ün ikinci mahallesi, yeni bir yerleşim 
alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Osmanlı 
hükümdarlarından Yıldırım Beyazıt , fetih sonrasında 
İnegöl’de ilk imar hareketini başlatan Osmanlı hü-
kümdardır. 

İnegöl’de ikinci îmar hareketini ise Fatih Sultan 
Mehmed ve oğlu Sultan II. Beyazıt devirlerinde iki defa 
sadrazam olan Amasya kökenli ve İnegöl doğumlu 
Îsabeyzâde İshakPaşa, 1469 yılında ilk sadrazam 
olduğu zamanda cami merkezli görkemli imaretini 
inşa ettirerek başlatmıştır. İkinci defa sadrazam oldu-
ğu dönemde ve 432 yılındada İnegöl’ deki imaretine 
görkemli bir medrese ilâve ettirmiştir. 

İnegöl’de İshak Paşa tarafından inşa edilmiş olan 
bu cami merkezli imaret, Ahî Gelenği’nin, örgün eği-
tim veöğretimi ile buluşmasına ve de bütünleşmesine 
vesile olmuştur. 

İnegöl’de üçüncü îmar hareketini de İnegöl’ün 
“Timar-Eri” Hamzabeyzâde Derviş Mehmed Bey ile 
İshakPaşa Kethüdasıve İshak Paşa vakıflarının nâızrı 
olan Sinan Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere; 1509 yılında merkezi, 
İstanbul olan ve de 45 gün süren korkunç bir deprem 
sonrasında İstanbul şehri, harap olduğu gibi Anadolu 
ve Rumeli’de de birçok yerleşim yeri, harap olmuştur. 
İnegöl de harap olan bu yerleşim yerlerinden biridir.

Ülke çapında devletçe başlatılan geniş çaptaki 
onarım faâliyetlerine İnegöl’ün “Timar-Eri ” olan 
Hamzabeyzâde Derviş Mehmed Bey ile İshak Paşa 
kethüdası ve de İshak Paşa vakıflarının nâzırı Sinan 
Bey de devletçe verilen talimat doğrultusunda dep-
remde harap olan İnegöl’ü onarmaya ve yeni baştan 
dizayn etmeye başlamışlardır.

Hiç şüphesiz onarım işine de merkez mahalleden 
başlamışlardır. Hamzabeyzâde Derviş Mehmede Bey 
ve İshak Paşa kethüdası ve de İshak Paşa vakıflarının 
nâzırı Sinan Bey, önce, Orhan Gazi tarafından görevli-
sine “hizmet-dirliği” tahsis edilmiş olan “zaviyeli mes-
cid” i onarmışlar ve burasını, bir tekke hüviyetinde 
yeni baştan dizayn etmişlerdir. 

Onarım işlemi yapılırken zaviyeli mescidin 
çevresine de işletme giderlerini karşılamak üzere 
biri, fırın olmak üzere, 3 tane de dükkân yaptırmıştır. 
Bu arada Sinan Bey, yeni bir mîmârî şekil alan eski 
zaviyelimescid karşısına kendi adına bir mescid, bir 
hamam ve birde sıbyan mektebi yaptırmıştır. Böylece; 
İnegöl Merkez Mahallesi’nde, bir cami, bir  tekke, iki 
hamam ve bir de sıbyan mektebi, halkın hizmetine 
sunulmuştur. (YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE SOSYAL YAPIYI 
ETKİLEYEN KÜLTÜREL YAPI-5

DEPREM  
BÖLGESİNDEN  
İNEGÖL'E  ACI   

HABER!
Depremden kısa 

süre önce İne-
göl'den Kahraman-
maraş'ta yaşayan 
annesini ziyarete 
giden lise öğrencisi 
Zeynep Şevval Gül-

tekin ile annesi Der-
ya Kulay'ın cansız 
bedenleri dün sabah 
saatlerinde enkaz-
dan çıkarıldı.

Deprem sırasında 
birbirine sarılan ve 
bu şekilde can ve-
ren anne kızı, enkaz-
dan çıkaran arama 
kurtarma ekiplerini 

gözyaşlarına hakim 
olamadı.

Deprem felaketi-
nin üzerinden 6 gün 
geçmesine rağmen 
Şevval ve annesin-
den müjdeli haber 
bekleyen aile yakın-
ları ise aldıkları acı 
haberle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde an-
nesiyle birlikte enkaz altında kalan İnegöllü Zeynep 
Şevval Gültekin ile annesinden acı haber geldi.@ 
Haber Merkezi

İNEGÖL’DEN 
YARDIMA 

GİTTİ, 
KARDEŞİNİN 

ENKAZ ALTINDA 
OLDUĞUNU

 ÖĞRENDİ
10 ilde hissedilen-

ve büyük yıkıma ne-
den olan depremin 
ardından tüm Türki-
ye teyakkuza geçti. 
Depremin hemen 
ardından, İnegöl’de 
arama kurtarma 
ekibi olan İNDAK 
Kahraman Maraş’a 
giderek enkaz içinde 
arama kurtarma fa-
aliyetlerinde bulun-
maya başladı.

İNDAK ekibinde 
yer alan Hüseyin 
Görer, Maraş’a var-
dığında kız kardeşi-
nin de Maraş’a mi-
safirliğe geldiğini, 
depremde yıkılan 
binanın enkazında 
kız kardeşi olduğunu 
öğrendi.

Hüseyin Görer’in 
kız kardeşinin bulun-
duğu binada arama 
kurtarma faaliyet-
lerinin yapıldığı ve 
cansız bedenlere 
ulaşıldığı öğrenildi.

VEFA 
GRUBUNDA
 ACI HABER

Çoğunluğu öğret-
menlerden oluşan 
İnegöl Vefa Grubu 
koordinatörlerinden 
Mustafa Çevik Hoca 
acı haberi sosyal 
Medya grubundan 
şu sözlerle duyurdu: 
“İndak’ta görev alan 
ve VEFA’nın kuruldu-
ğu ilk günden beri 
büyük hizmetlerdd 
bulunan Hüseyin 
Gürer hocamızın kız 
kardeşi göçük altın-
da kalmıştı, cenaze-
sine ulaşıldı. Allah 
rahmet eylesin, me-
kanı cennet olsun in-
şallah kalanlara sabır 
versin.

İnegöl’den İNDAK ekibiyle bölgeye yardıma gi-
den öğretmen Hüseyin Görer, Maraş’ta kız kardeşi-
nin enkaz altında olduğunu öğrendi. Ancak yapılan 
çalışmalar sonucunda kardeşinin cansız bedenine 
ulaşıldı.
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

AĞIR YARALANDI
Olay, saat 21.00 sıra-

larında kırsal Kurşunlu 
Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Tesisat işi 
yapan İbrahim G. (24) 
daha önce tesisat işini 
yaptığı Suat Ç.'nin(30) 
evine gitti. Sokakta ala-
cağını isteyen İbrahim 
G. ile Suat Ç. arasında 

tartışma çıktı. Tartışma 
bir anda kavgaya dö-
nüştü. Kavgada Suat 
Ç. elindeki bıçakla İb-
rahim G.'yi bıçakla ya-
raladı. 

Aldığı bıçak darbele-
riyle kanlar içinde ka-
lan İbrahim G., haber 
verilmesi üzerine olay 

yerine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansında 
görevli sağlık ekipleri-
nin ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla 
İnegöl Devlet Has-
tanesi Acil Servisine 
götürülerek tedavi al-
tına alındı. Buradaki ilk 
müdahalenin ardından 
ağır yaralı genç, am-

bulansla Bursa Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine sevk 
edildi. Gencin sağlık 
durumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 

Olayın ardından ka-
çan şüpheli ise jandar-
ma ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 

İnegöl’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçak-
lanarak ağır yaralandı. @ Haber Merkezi

      

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın :ILN01779623

İHALE İLANI
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İnegöl Belediyesi Kullanılmış Giysi Atıklarının Toplanması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 24 aylık ihale edilecektir.

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı 
Resmi Gazete ’de yayınlanmış Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te listelenen atıklardan 20. Grupta 
tanımlanan “Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evlerden Kaynaklanan ve Benzer 
Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar)” başlığı altındaki 20 01 10 Atık Kodlu “Giysiler” ve 20 01 11 
Atık Kodlu “Tekstil Ürünleri” tanımlamasına giren her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. giysilerin 
toplanması, taşınması, ayrıştırılması işi.
Tahmini Aylık Hizmet Bedeli :  26.000.00-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı  :  187.200.00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer   : İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
                                                      (Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No:41 İnegöl/BURSA)
İhale Tarih ve Saati  :  28.02.2023 Salı günü, saat 11:00 de 
İhale Evraklarını Sunma   :  28.02.2023 Salı günü saat 10.00’a kadar 
Tarih ve Saati 
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
1.6.1 Gerçek Kişiler
•İkametgâh Belgesi,
•Nüfus cüzdan sureti,
•Geçici Teminat makbuzu,
•Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
•Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik 
posta adresi. ( bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)
•Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
•İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
•Toplama Ayırma Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi fotokopisi, 
•Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi,
•Kıyafet atıklarının toplanması konusunda 2 (iki) farklı belediyede çalışmış veya çalışıyor (sözleşme 
imzalamış) olup, bu sözleşme evraklarının ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
• 
1.6.2 Tüzel Kişiler
•Tebligat için yasal adres bildirimi
•Noter Tasdikli İmza Sirküsü
•Geçici Teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu 
süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
•Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
•İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
•Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
•Şirket ( Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya 
teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş 
vekaletname + vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.
•Toplama Ayırma Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi fotokopisi, 
•Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi,
•Kıyafet atıklarının toplanması konusunda 2 (iki) farklı belediyede çalışmış veya çalışıyor (sözleşme 
imzalamış) olup, bu sözleşme evraklarının ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
1.6.3 Ortak Girişim Olması Halinde
•Ortaklığı oluşturan her bir ortak için,gerçek kişi ise bu ilanın (1.6.1) bendinde belirtilen belgelerin, 
tüzel kişilik ise bu ilanın (1.6.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin 
dosyasında bulunması gerekmektedir.
•2023 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi(Aslı)
İhaleye katılmak isteyenler 28/02/2023 Tarihi Saat 10:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl 
Belediyesi’nin Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No:41/3 Belediye Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü ihale servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi 
gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi 
olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 
İhale dokümanı satışı 1.000 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına 
itiraz edilemez.
  İlan olunur.

DURUMU AĞIR
Edinilen bilgiye göre Yenice-

köy mahallesinde yaşayan M. 
Ö. (68) odasında bulunan ko-
lonyayı içti. 

Bir süre sonra rahatsızlanan 

yaşlı adam haber verilmesi 
üzerine olay yerine gelen 112 
Acil Servis Ambulansında gö-
revli sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından ambu-
lansla İnegöl Devlet Hastanesi 

Acil Servisine götürülerek te-
davi altına alındı. Durumu ağır 
olan yaşlı adam yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altına alındı. 
Olayla alakalı soruşturma baş-
latıldı.

Yeniceköy mahallesinde kolonya içen yaşlı adam, İnegöl Devlet Has-
tanesinde tedavi altına alındı. @ Haber Merkezi
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NÖBETÇİ ECZANELER

 HAYAT ECZANESİ 
 SÜLEYMANİYE MAH. KOYUNCU SOK. NO:8/A

 0224-7135663

ESLEM ECZANESİ 
 OSMANİYE MAH. AHMET AKYOLLU CAD. NO:41/B

 0539 730 70 12

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

 0224-7192726

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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SELAHATTİN SAKALLI: İnegöl Belediye Meclis 
Üyesi, cemiyet adamı, inşaat mühendisi.  1953 yılı 
Balıkesir Sındırgı doğumludur. İlk ve ortaokul öğre-
nimini Sındırgı’da yaptı. İstanbul Zincirlikuyu İnşaat 
Teknisyen Okulu 1971-
72 öğrenim dönemi 
mezunudur. 1973 yılı 
Balıkesir Belediyesi’nde 
inşaat teknisyeni ola-
rak çalıştı. Sonrasında 
İDMMA Vatan Mühen-
dislik Yüksekokulu 
İnşaat Bölümü’nde yük-
seköğrenim yaptı. 1978 
yılı mezunudur. Bir yıl 
kadar İstanbul’da özel 
sektör çalışanı olarak 
bulundu. Yüksekokul-
dan okul arkadaşı İnegöl Eski Belediye Başkanla-
rından Muhittin Tanoğlu’nun daveti üzerine 1979 
yılında İnegöl’e yerleşti. İnşaat proje mühendisliği ve 
taahhüt işleri yaptılar. Birliktelikleri ANAP’ın kuruluş 
sürecinde de sürdü. 25 Mart 1984 Yerel Seçimlerinde 
ANAP İnegöl Belediye Meclis Üyesidir. 1984-89  yılları 
bu görevi yerine getirdi. Dönem dönem Belediye 
Başkanvekilliği görevinde de bulundu. İlçemiz cemiyet 
hayatında da olmaya özen gösterdi. 1988 yılı İnegöl 
Müzik Derneği Kurucu Yönetici, 1990 yılı İshakpaşa 
Halk Kütüphanesi Yaşatma Derneği Kurucu Yönetici, 
2001 yılı İnegöl Aydınlar Ocağı Kurucu üyedir. 05 
Mayıs 2001 tarihli kongrede yönetim kurulu üyeliğine 
seçilmiştir. İnegöl’de yaşamını sürdürdü. Kaynakça : 
06.04.2017 tarihi kendisi ile görüşüldü.

 
YRD.DOÇ.DR.DUYGU SAĞ: 02 Şubat 1981 tarihinde 

İzmir’de doğdu. İnegöl Altıeylül ilkokulu ve İnegöl 
Turgutalp Anadolu Lisesi mezunudur. İstanbul Ata-
türk Fen Lisesi 1998-99 öğrenim dönemi mezunudur. 
Lisans eğitimini 2000-2003 yılları ODTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde yaptı. Sonrası 
ABD’de The University Of Lousville’de Mikrobiyoloji  
ve İmmünoloji üzerinde doktora eğitimi aldı. Aynı 
üniversitede Ağustos-2004-Mayıs 2009 tarihleri 
Araştırma Asistanı, Haziran 2009-Eylül 2009 tarihleri 
ise araştırma görev-
lisi olarak bulundu. 
Kasım 2009-Mart 
2015 tarihleri La Jolla 
Alerji ve İmmünoloji 
Enstitüsü’nde Doktora 
Sonrası Araştırma 
Görevlisi olarak görev 
yaptı. “Kolestrol’ün Ba-
ğışıklık Sistemi Hücre-
lerine Etkisi ve Kanser 
İmmünolojisi” üzerine 
başarılı buluşlar yaptı. 
İnsan vücudunun ken-
di hücreleriyle kanseri  
yenebileceği noktasında araştırmalar yapıyor. 2015 
yılında tersine beyin göçünü desteklemek için “Dona-
nımlı Bilim İnsanı Dolaşımı Programı” ile ülkeye dönüş 
yaptı. Mayıs 2015’ten itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi 
Biyotıp ve GENOM Enstitüsü’nde çalışmaktadır. Bilim-
sel çalışmaları dolayısıyla öğrenciliğinden itibaren 
birçok ödülün sahibidir. Son olarak L’oreal-UNESCO 
Genç Bilim Kadınları 2017 Ödülü alan ülkemizdeki altı 
bilim kadınından biridir.

 

ASUMAN AKÇAY SAKALLI: Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi, İnegöl Belediye Meclisi Üyesi, makine 
mühendisi. 1980 yılı İstanbul doğumludur. İlk ve orta 
öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversi-
tesi Makine Teknikerliği ve Dumlupınar Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü 
bünyesinde iki yıl proje mühendisi olarak görev 
aldı. Kurucu ortağı olduğu mühendislik firması ile iş 
hayatına devam ediyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler Kurulu Üyesidir. Aktif siyasetini 
Ak Parti bünyesinde yapmaktadır. 12 Haziran 2011 
Milletvekili Genel 
Seçimlerinde AK Parti 
Bursa milletvekili aday 
adayı oldu, 22 Ocak 
2012 tarihli kongrede 
ise ilçe yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi. 30 
Mart 2014 Yerel 
Seçimlerinde Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
ve İnegöl Belediyesi 
Meclis Üyeliği görevine 
seçildi. 

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

İLK GÖREV
 GÜNÜNDE
 DEPREME

 YAKALANDI
İzmir Foça'da askerlik 

görevini tamamlamasının 
ardından sınavlara girip 
uzman onbaşı olan  Emir 
Özalp'in Adıyaman'a gö-
revlendirilmesi çıktı. Tes-
lim olma tarihinden 1 gün 
önce Adıyaman'a giden 
Özalp, Kapcami Mahallesi 
Eski Kahta Caddesi'deki 
Ünal Otel'e akşam saat-
lerinde giriş yaptı. Sabah 
birliğine katılamadan gece 

saat 04.17'de meydana 
gelen depremle konakla-
dığı otel çöktü. 3 gün bo-
yunca enkaz altında kalan 
Özalp'ın, yapılan arama 
kurtarma çalışmaları sonu-
cu dün akşam saatlerinde 
cansız bedenine ulaşıldı. 

Uzman onbaşı Emir 
Özalp’ın cenazesi Bursa’ya 
getirildi. Osmangazi ilçesi 
Ovaakça Merkez Camii’n-
de kılınan ikindi namazının 
ardından Santral Mezarlı-
ğı’na gözyaşları içinde def-
nedildi. 

BÖLGEYE 
YARDIMLAR 
ARALIKSIZ 
SÜRÜYOR

AK Parti Bursa İl Baş-
kanı Davut Gürkan, 
Bursa Halkı’nın, kurum 
ve kuruluşlarının des-
tekleri oluşturulan yar-
dım paketlerinin dep-
rem bölgesine sevk 
edilmek üzere toplan-
dığı merkezlere düzen-
lediği ziyaretlerde çalış-
malar hakkında bilgiler 
alıyor. Bursa Valiliği yö-
netiminde ve AFAD 
koordinatörlüğünde 
yürütülen çalışmalarla 
Türkiye genelinde oldu-
ğu gibi Bursa ve çevre 
illerden gelen yardım 
malzemeleri Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ve 
ilçe belediyelerinin be-

lirlediği alanlarda topla-
narak, TÜYAP Uluslara-
rası Fuar Merkezi’nde 
bulunan ana sevk mer-
kezine iletiliyor. Görev-
liler ve gönüllülerin ge-
celi gündüzlü aralıksız 
çalışmaları ile yardım 
malzemeleri, afet böl-
gesi ile koordineli bir 
şekilde AFAD koordi-
nasyonunda tır’larla 
bölgeye sevk ediliyor. 
Aynı zamanda bölgeye 
ulaştırılan mobil aşevle-
ri ile depremzede halka 
sıcak çorba ve çay ik-
ramları yapılıyor.

  Bir yandan Bursa’da-
ki başta belediyeler 
ve Bursa Valiliği olmak 
üzere ilgili kurum ve ku-
ruluşların oluşturduğu 
arama kurtarma, sağlık 

ve destek ekipleri bir 
can daha kurtarmak 
adına çalışmalarını yü-
rütürken, diğer yandan 
bölge halkının yiyecek, 
içecek, ısınma, hijyen 
gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılayan yardım pa-
ketleri bölgeye aralık-
sız olarak sevk ediliyor. 
Her konuda olduğu 
gibi kara gün dostu 
yapısıyla da örnek olan 
Bursa Halkı, kurum ve 
kuruluşları ile sivil top-
lum örgütlerine teşek-
kür eden Başkan Gür-
kan, “Tüm Türkiye’nin 
olduğu gibi Bursamızın 
da kalbi kardeşlerimiz 
için atıyor. Görevli ve 
gönüllü kardeşlerimiz 
yardım malzemelerinin 
bölgeye aksaksız ula-
şımını özveri ile sağlı-

yor. Allah’ın izni Bursalı 
Hemşehrilerimizin, ku-
rum ve kuruluşlarımı-
zın, sivil toplum örgüt-
lerinin ve iş dünyamızın 
her geçen saat adeta 
çığ gibi büyüyen des-
tekleri ile bu günleri de 
hep birlikte atlatacak, 
yaraları hep birlikte sa-
racağız” dedi.

    Öte yandan Başkan 
Gürkan, binlerce Bursa-
lı’nın deprem bölgesine 
destek için canla başla 
çalıştığını belirterek, şu 
ana kadar Bursa Valiliği 
koordinasyonunda böl-
geye, 611 yırdın tır’ı, 
13 konteyner, 134 bin 
240 kişilik gıda malze-
mesi, 6 bin 758 yorgan, 
yastık, çarşaf seti, 7 
bin 100 ilaç, tıbbi mal-
zeme, 70bin 33 giyim 

malzemesi, 4 bin 443 
çadır, 179 palet inşaat 
malzemeleri, 307 palet 
bebek bakım ürünü, 
20 bin 670 elektronik 
malzeme, 103 ton kışlık 
yakacak malzeme gön-
derildiğini belirtti.

  Başkan Gürkan aynı 
zamanda bölgeye 6 
ambulans, 178 iş maki-
nesi, 8 arama kurtarma 
aracı, 20 otobüs, 13 
pickup, 139 binek araç 

ve 7 arama kurtarma 
köpeği sevk edildiğini 
bildirdi.

  Gürkan son olarak, 
bölgede bin 853 sağ-
lık ve itfaiye personeli, 
bin 75 belediye ve STK 
personeli, 164 emniyet 
personeli, 174 jandar-
ma personeli, 59 AFAD 
Görevlisi ve 560 arama 
kurtarma gönüllüsünün 
görev yaptığını sözleri-
ne ekledi.

HAYVAN 
ÜRETİCİLERİ
 KUZULARINI 

KESEREK BAĞIŞ 
YAPIYOR  

 Hayırsever İsmail Ha-
tipoğlu, “ Beş adet ku-
zumu keserek deprem 
bölgesine kavurma ya-
pılması için bağış yap-

tım. Rabbim hayatını 
kaybedenlere rahmet 
eylesin. 

Yaralılara acil şifalar 
diliyorum” dedi.

Yenişehir Belediye-
sine ait Mezbahada 
kesimler sürerken ilçe 
Belediye Başkanı Da-
vut Aydın, “ Öncelikle Cenabı Allah tekrar 

bu günleri yaşatmasın. 
Türk milleti ve ilçe halkı 
olarak ilk günden itiba-
ren yardımlarımıza de-
vam ediyoruz. 

Yenişehir’den şua-
na kadar 26 Tır ve 21 
konteynır olarak yar-
dımlarımızı deprem 
bölgelerine gönderdik. 
Aynı zamanda gelen 
talepler doğrultusunda 
Yenişehir Kaymakamlı-
ğı, Yenişehir Belediyesi 

ve Bursa Koyun Keçi 
birliği olarak 500 adet 
küçükbaş havyan kesi-
lerek bunların etleri ka-
vurma yaparak deprem 
bölgesindeki halkımıza 
yollayacağız

. Bu konuda yardım 
yapan ve küçükbaş 
hayvanlarını kesen her-
kese teşekkür ediyo-
rum. 

Allah hepsinden razı 
olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerde uzman onbaşılığının ilk 
görev gününde Adıyaman’da haya-
tını kaybeden Emir Özalp gözyaşları 
içinde toprağa verildi. 

@ Haber Merkezi 

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kahramanmaraş merkezli olarak on ilde gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi 
derinden sarsan depremin ardından, bölge halkına destek vermek amacıyla Türkiye’nin diğer illerinden olduğu 
gibi Bursa’dan yapılan yardımların aralıksız olarak bölgeye gönderildiğini belirtti. @ Özkan Duran

Yenişehir ilçesinde hayırseverler 
tarafından depremzedelere ulaştırıl-
mak üzere kesilen 500 adet küçük-
baş hayvan etleri kavurma yapılarak 
vatandaşlara ulaştırılacak. Yenişehir 
Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi 
ve Bursa Koyun Keçi birliğinin orga-
nize ettiği yardımlara ilçe halkı yo-
ğun ilgi gösterdi. @ Özgür Yıldırım

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN



SOSYAL MEDYADOĞUM GÜNÜ

06 Yaşam 13 Şubat 2023 Pazartesi

Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
NOT: Yayınlanmasını istediğiniz doğum günleri için facebook listenize

bayraktarayhan@hotmail.com adresini ekleyebilirsiniz.

  BİRÇOK
 KULÜBE DE 

ÖRNEK 
OLUYORLAR

Bursaspor ta-
raftarı, deprem-
zedelere yardım 
toplayabilmek 
için birçok yol 

deniyor. Onlar-
ca tırı dolduran 
yeşil-beyaz sev-
dalıları, şimdi 
de formalarını 
satmaya başla-
dı. Geçmişte ef-
sane oyunculara 
imzalattıkları for-

maları satışa çı-
kartan yeşil-be-
yaz sevdalıların 
sayısı neredeyse 
binleri buluyor. 
Birçoğunun sos-
yal medyasından 
duyurduğu satış-
tan elde edilecek 

gelirin tamamı 
deprem bölge-
sine yardım ola-
rak gönderile-
cek. Bursaspor 
taraftarının bu 
duyarlılığı birçok 
kulübe de örnek 
oluyor.

Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İk-
limlendirme Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen 
kampanyada toplanan 600 soba ve ekipman, deprem 
bölgesindeki afetzedelere dağıtılmak üzere yola çıktı. 
@ Özgür Yıldırım

 BUSKİ  TÜM
 BİRİMLERİYLE

 SAHADA
 ÇALIŞIYOR

Merkez üssü Kahra-

manmaraş olan ve 10 
ilde yıkımlara yol açan 
depremlerin ardından 
bölgede arama-kurtar-
ma çalışmaları aralıksız 

devam ederken, AFAD 
koordinasyonunda ha-
rekete geçen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
yaraların en kısa sürede 

sarılması için tüm birim-
leriyle sahada çalışıyor. 
Kahramanmaraş’ta 74 
itfaiye personeli, 32 
kişilik DASKUT ekibi, 6 

kişilik BUSKİ arama kur-
tarma ekibi, 67 kişilik 
Burulaş arama kurtar-
ma ekibi, 12 kişilik Milli 
Eğitim arama kurtarma 
ekibi ve 1 itfaiye gönül-
lüsü ise enkaz yığınları 
arasında büyük kurtar-
ma mücadelesi verili-
yor. Kahramanmaraş’ta 
görev alan BUSKİ de 2 
adet su tankeri, 2 adet 
vidanjör, 10 arıza bakım 
onarım ekibi ve hasar 
tespiti için 10 mühen-
disle hizmet veriyor. 

Depremden dolayı yıkı-
lan ve ağır hasar gören 
binaların giriş kısımla-
rındaki içme suyu şebe-
ke hatlarının körlenme-
si ve mevcut şebeke 
hatlarında da hasardan 
dolayı oluşan arızala-
rın tamiratlarını yapan 
ekipler, içme suyu te-
min edilerek deprem 
bölgesinde hayatın 
normale dönebilmesi 
için çalışıyor

BURSA’DAN 
DEPREMZEDELERE 
600 ADET SOBA 

YARDIMI  
Bursa Esnaf ve Sanat-

karlar Odaları Birliği’ne 
(BESOB) bağlı Bursa Te-
nekeciler Sobacılar Sıhhi 
Tesisat Isıtma ve İklimlen-
dirme Sanatkarları Odası 
tarafından, soba üreticileri-
ne ve esnafa yapılan çağrı 
sonucunda 600 soba ve 
ekipman toplandı.

  Toplanan soba ve ekip-
manları, Osmangazi, Yıl-
dırım ve Nilüfer belediye-
lerinin aracılığıyla deprem 
bölgesindeki afetzedelere 
iletilmek üzere yola çıktı.

 Törene, Bursa Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifi ve Marma-

ra Bölge Birliği Başkanı, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkâr-
lar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifleri Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) Genel 
Başkan Vekili Bahri Şarlı, 
BESOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahrettin Bilgit, 
Bursa Tenekeciler Sobacı-
lar Sıhhi Tesisat Isıtma ve 
İklimlendirme Sanatkarları 
Odası Bedri Gülşen, BE-
SOB Başkan Vekili Fahret-
tin Tüccaroğlu’nun yanı sıra 
çok sayıda soba üreticisi ve 
esnaf katıldı.

  “ESNAF TEŞKİLATI 
HER ZAMAN GÖREVE 

HAZIR”
  Törende konuşan Bursa 

Esnaf ve Sanatkârlar Kre-
di ve Kefalet Kooperatifi 
ve Marmara Bölge Birliği 

Başkanı, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifleri Birlikleri 
Merkez Birliği (TESKOMB) 
Genel Başkan Vekili Bahri 
Şarlı, “Ülkemizin başına 
çok büyük bir felaket geldi. 
Çok can kaybımız var. Gün, 
birlik ve beraberlik günü.  
Esnaf teşkilatı her zaman 
bütün meslek dallarıyla 
yardıma koşmuştur bütün 
felaketlerde. Bu felakette 
de yardımcı oluyor. Oda-
mızı, böylesine önemli bir 
görevi yerine getirdikleri 
için canı gönülden teşek-
kür ediyorum. Destek sağ-
layan sobacı esnaflarımıza 
da minnettarım” dedi.

  “YARDIMLARIMIZ HIZ 
KESMEYECEK”

  Yaşanan deprem nede-

niyle büyük üzüntü yaşa-
dıklarını belirten BESOB 
Başkanı Fahrettin Bilgit ise 
BESOB’un tüm imkanları-
nı, afetzedelerin yaralarını 
sarmak için seferber ettik-
lerini söyledi. Bilgit, “Yar-
dım çağrımıza kulak veren 
tüm esnaf kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz. Acıları-
mız büyüktür. Ülkemiz bu 
zorlukları birlik ve bera-
berlik içerisinde aşacağının 
işaretini vermiştir. Sizlere 
de yaptığınız soba bağışla-
rı için çok teşekkür ederiz. 
Buraya destek veren her-
kese binlerce kez teşekkür 
ediyorum. Yardım çalışma-
larımız hız kesmeden süre-

cek” diye konuştu.
  “SOBACILAR OLA-
RAK TEK YÜREK 

OLDUK”
  Bursa Tenekeciler Soba-

cılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve 
İklimlendirme Sanatkarları 
Odası Başkanı Bedri Gül-
şen de “Bizler sobacı esna-
fı olarak, imalatçı olsun, sa-

tıcı olsun tek yürek olduk. 
Bugün 600 sobayı bölgeye 
araçlara yüklemek sure-
tiyle gönderiyoruz. Emeği 
geçen esnafımıza gönül-
den teşekkür ediyorum. 
Allah, binlerine bin katsın 
diyorum. Kendileri hiçbir 
zaman bizi boş çevirmedi-
ler” ifadelerini kullandı.

Binlerce Bursaspor taraftarı, geç-
mişte efsane futbolculara imzalat-
tığı koleksiyonlarındaki formalarını 
depremzedelere yardım amacıyla 
satışa çıkarttı. @ Tamer Ekimci

Türkiye’yi yasa boğan depremin 
ardından AFAD koordinasyonuyla 
hemen harekete geçen Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, deprem böl-
gesinde yaraları sarmaya devam 
ediyor. BUSKİ ekipleri de Kahra-
manmaraş’ta altyapıyı onarmaya 
başladı.  @ Özgür Yıldırım

ÖNEMLİ NOT: Bu yazı 1999 yılında 17 Ağustos depreminden 
sonra kaleme alınmıştır.

Çoban ağaya kaybettiği sürünün hesabını veriyormuş:

-Bir kayadan yuvarlandı baş koyun... Arkasından yuvarlandı 
beş koyun... Üçünü kurt kaptı, beşini sel aldı, onunu yel aldı...

Saymış, saymış ve son olarak elindeki yoğurt bakracını uza-
tarak, "işte sürüden kalan bu" demiş. Ağa bakmış, bakmış, çobanın 
elindeki yoğurt bakracını alıp, başından aşağı boşaltmış... Çoban son 
derece pişkin devam etmiş:

-İşte ağa, demiş, hesabı düzgün olanın yüzü böyle ak olur!

Hükümet adına konuşanların yüzü, nazar değmesin, çoban-
dan daha ak! Pirü pâk! Hesapta zerre kadar sapma yok...

Ama Türkiye''nin yüzünü ağartmıyorlar, bunu bilmeliler...

Türkiye''nin potansiyeli bu ise, yandı gülüm keten helva demek-
tir...

Belki, Türkiye''nin en zayıf yanının şu an siyasî iktidar olduğunu 
söylemek gerekiyor... Orada iktidar değil, acz var...

Acz, yani Türkiye''nin potansiyelini koordine etmeyi becereme-
yen bir siyasî yapılanış! Kendi kadrolarını, askerini, sivilini, millî bir 
felâketten kurtuluş için seferber edemeyen merkezi beyin...

Durun Allahaşkına, deprem yerlerine gitmeyin, ziyaret etme-
yin, "yaranızı sararız" diye öfke tırmandıran demeçler vermeyin, 
kafanızı toplayın, dağınıklıktan kurtulun, bu memleketin nerde ne 
kadar imkânı var, onları değerlendirin...

Söyleyin Allahaşkına, daha kaç gün enkazın altındaki insanlara 
ulaşamamış olacağız biz?

Söyleyin, hiç el vurmadığınız daha kaç bina enkazı var?

Bunların altında tahminen kaç insan var?

Bir ülkenin yaşama kararlılığı, meydan okumalara verdiği ce-
vaplarla ölçülür. Ne yazık ki cevap refleksimiz son derece zayıf. PKK 
meydan okudu, 15 yılda cevap verebildik. 

Sel, su baskını, deprem meydan okuyor, elimiz ayağımız bir-
birine dolanıyor... Ekonomide meydan okumalar karşısında teslim 
halindeyiz. Faiz meydan okuyor, kanımızı emiyor... Bu iyi bir görüntü 
değil.

Daha önce de yazdım: Ben en çok, Gölcük''teki Deniz Üssü''nün 
enkazının hâlâ kaldırılamamış olmasına şaşırıyorum. Türk Silahlı 
Kuvvetleri''nin performansı bu mu? Bunu, "Türkiye''nin kendi yara-
sını sarma potansiyeli" için ölçü kabul edecek ne kadar dost-düş-
man bulunduğu hesaba katılmıyor mu?

Günler geçti, günler geçiyor... İlk iki gün için, saniyeler, saatler 
önemliydi... Enkaz altında can aranıyordu. Şimdi artık, bebeler, an-
neler, nineler, dedeler, delikanlılar, "yekûn" hesabıyla toplu mezarla-
ra dolduruluyor... Tek tek acımak lüks haline geldi... Bundan sonra 
enkaz altındaki can için ümitler sıfıra müncer oldu, ve çıkan her 
cesed, ürküntü doğuracak, çünkü salgın hastalık telaşı başladı...

Yazık, yazık bu canlara..."Çekilin" demek bile içimizden gelmi-
yor... Çünkü o bile acıyı artıracak...

Hepimiz Temel''in trajik noktasındayız: -Bu bana ders olsun!
Ba''de harab-i basra!

Depremden, gelecek için ders çıkarmak, ne kadar pahalı bir 
ders, düşünebiliyor musunuz? Bilmem kaç depremden almadığınız 
dersi, bu sonuncusundan almak; gerçekten traji-komik bir durum...
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07 Gündem

ÇOK CİDDİ BÜ-
YÜKLÜKTE BİR 

DEPREM
 Eski İnşaat Mühen-

disleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Yük-

sek İnşaat Mühendisi 
Mehmet Albayrak, 
depreme ve binalara 
dair değerlendirme-
lerde bulundu. Albay-
rak, “Birçok canları-

mızı kaybettik. Ben 
hepsine Allah’tan rah-
met diliyorum. Hala 
enkaz altında kardeş-
lerimiz var. Umuyorum 
ki bir an önce onlar 
canlı olarak çıkartılır. 
Ülkemizin başı sağ ol-
sun. Böyle bir depre-
mi bugüne kadar biz 
literatürde de gör-
medik. Çok ciddi bü-
yüklükte bir deprem. 
Belki de dünya litera-
türünü altüst edebilir. 
Türkiye olarak bizim 
bütün yönetmelikle-
rimizi tekrar revize 
edilmesine sebep ola-
bilecek büyüklükte bir 
deprem yaşandı. Biz 
Marmara depremini 
de yaşadık. Yani orada 
da çok acı günler ge-
çirdik. Çok acı süreç-

ten geçtik. Ancak bu 
Marmara depremin-
den kıyaslanamayacak 
kadar büyüklükte. Biz 
inşaat mühendisle-
ri olarak şöyle tarif 
ederiz; 8 ölçeğindeki 
depremlerle yeryüzü-
nün şekli değişebilir. 
Bu deprem de ona 
yakın bir deprem. 
Hatta deprem içinde 
bir deprem oldu. Bi-
zim bina tasarımındaki 
eşik değerlerimizin de 
çok üstünde bir dep-
rem. Dolayısıyla bu 
tarihe geçecek. Belki 
de dünya üzerinde ilk 
10’a zaten girdi de ilk 
üçe girebilecek bü-
yüklükte bir deprem 
yaşadık. Çok büyük 
yıkımlara sebep oldu. 
10 tane şehrimizi çok 

ciddi anlamda etkiledi 
ama Kahramanmaraş, 
Hatay ve Adıyaman 
illerimiz çok büyük öl-
çüde hasar gördü. Ne-
redeyse tamamı hasar 
gördü. Allah orada-
kilere ve bütün Tür-
kiye'ye yardım etsin 
diyorum” şeklinde ko-
nuştu.

    “DEPREM İZOLA-
TÖRLERİ ÇOK 

FAYDALI BİR 
ÜRÜNDÜR”

  
“Yeni binalarda kul-

lanılan sistemlere biz 
deprem izolatörü di-
yoruz. Deprem izo-
latörü çok faydalı bir 
üründür” diyen Albay-
rak, “Bizim deprem 
yönetmeliği literatü-
rümüzde de var. Has-

tane binalarımızda bu 
artık kullanılıyor. Tabii 
bu yeni bir ürün. Bü-
tün binaların altına 
bunu koymaya inşaat 
mühendisliği açısın-
dan gerek yok. Bizim 
sıkıntımız binalarla 
ilgili sıkıntımız dep-
rem izolatörü olup ol-
maması değil. Bizim, 
bilime uygun yönet-
meliklere uygun bina 
yapmakta sıkıntımız 
var Yani kaçak inşaat 
yapmayacağız. Yaptı-
ğımız binaları projesi-
ne uygun yapacağız. 

Doğru proje yapma-
mız lazım ve yaptığı-
mız binaları denetle-
mek lazım. Çok önem 
arz eden kıstaslar 
çerçevesinde biz bina 

yaparsak depreme ha-
zırlıklı bina, depreme 
dayanıklı bina üretmiş 
oluruz. Deprem izo-
latörlerini çok yüksek 
binalara artık konması 
gerekiyor. Çünkü izo-
latörleri deprem yük-
lerinin binaya etkisini 
azaltıyor. Hastaneler 
için bu kullanılıyor ki 
deprem anında ame-

liyat yapıyorsa dok-
torlarımız, ameliyatına 
devam edebilsin. Bu-
nun üretimi ucuzlar, 
makul seviyelere in-
dirilirse normal konut 
binalarında da elbette 
kullanılabilir. Yönet-
melik olarak da bizim 
literatürümüzde var” 
ifadelerini kullandı.

BURSA'YA BİNE 
YAKIN HASTA 

GELDİ
Covid-19 salgının-

da yüz binlerce hasta 
ağırlayan şehir hasta-
neleri, şimdi de dep-
remzedelere kucak 
açıyor. Binden fazla 
depremzedenin tedavi 
gördüğü Bursa Şehir 
Hastanesi büyük yükü 
alıyor. Şehir Hastane-
sinde tedavi altına alı-
nan deprem mağduru 
vatandaşlar, hayrın ve 
şerrin Allah'tan geldiği-
ni, sabretmekten başka 
yapılacak bir şey olma-
dığın belirterek, "Allah 
bayrağımızı yere düşür-
mesin. Devletimizi her 
zaman ayakta tutsun" 
dediler. 

  745 bin 500 metre-
kare alan üzerine ku-
rulu ve Güney Marma-
ra’nın sağlık üssü olan 
Bursa Şehir Hastanesi, 
bin 355 yatak kapasiteli 
üç farklı hastaneyi için-
de barındırıyor. Pande-
mi döneminde Güney 
Marmara'daki Covid'li 
hastaların büyüt bir 
çoğunluğuna bakan 
Bursa Şehir Hastane-
si, asrın felaketi olarak 
gösterilen Türkiye'nin 
doğusunda 10 ilde yı-
kıma sebep olan 7.7 
ve 7.6 büyüklüğündeki 
depremlerde yaralanan 
vatandaşların her türlü 
sağlık sorunları ile ilgi-
leniyor. 

 
  Öte yandan AK 

Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, Bursa 
Şehir Hastanesi’nde 
yatan depremzedeleri 
ziyaret etti. Deprem-
zedelere ihtiyaçlarını 
soran Gürkan, “Dün 
itibarıyla Bursa’ya 913 
civarında hastamız gel-
diğini ve bunların ço-
ğunun ayaktan tedavi 
ile taburcu olduğunu 
biliyoruz. Bugün de 
Bursa’da bulunan has-
talarımızı ziyaret ettik. 
Hastalarımız Cumhur-
başkanımıza, devlet 
kurumlarımıza teşekkür 
ediyorlar. Devletimiz 
tüm imkanları ile sefer-
ber oldular. Gıdadan  
barınmaya hiçbir ek-
sik olmaması için ciddi 
bir çaba sarf ediyorlar. 

Bundan sonraki süreçte 
de o illerden bu tarafla-
ra gelmeler başlamış 
oldu. Bununla ilgili de 
valiliğimizin koordinas-
yonunda AFAD’ın ta-
kibi ile beraber Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleriyle terminalde 
bir müracaat masası 
oluşturuldu. Otobüs-
le gelenlerin hepsinin 
kayıtları orada alınıyor. 
O kayıtlardan sonra 
kalabilecekleri yerle-
re, önce yurtlarımıza, 
ardından devletimize 
ait olan tesislerimize 
yerleştiriliyor. Sonra 
da  vatandaşlarımızın 
ikamet edeceği yerler 
sağlanmış olacak. Dev-
letimizin güçlü yanı bu-
radadır. Son dönemde 
Şehir Hastaneleri başta 
olmak üzere sağlıkla il-
gili olan yatırımların ne 
kadar öneme haiz ol-
duğunu görmüş olduk. 

Allah’tan ellerimizde 
şehir hastanelerimiz 
var. Son dönemdeki AK 
Parti hükümetleri ola-
rak en fazla yaptığımız 
yatırımlardan bir ta-
nesi sağlık alanıdır. Bu 
yatırımların ne kadar 
kıymetli olduğunu hem 
pandemi döneminde 
hem de depremde 
görmüş olduk. Şehir 
hastanelerinin komp-
leks yapı içerisindeki ih-
tiyaçları nasıl gidermiş 
olduğunu da gördük. 
Hastalarımızın hayır 
dualarını da aldığımızı 
hissettik. Rabbim eme-
ği geçenlerden razı 
olsun. Bundan sonra 
da vatandaşlarımızın 
yanında olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

  
  "ALLAH BAYRAĞI-
MIZI YERE DÜŞÜR-

MESİN, DEVLETİMİZİ 
HER ZAMAN AYAK-

TA TUTSUN"
  Hatay’da enkaz altın-

dan çıkarıldıktan sonra 
kısa sürede Adana'ya 
ve oradan da uçakla 
Bursa'ya sevk edilen 
Abdullah ve Firuze 
Donat çiftini de ziyaret 
eden Gürkan, geçmiş 
olsun dileklerini ilete-
rek, ne gerekiyorsa 
yapılacağını söyledi. 
Enkaz altından çıktık-
tan sonra ambulansla 
Adana'ya götürüldü-
ğünü ve Adana'dan 
da uçakla Bursa'ya 
gönderildiğini anlatan 
Abdullah Donat, "Bur-
sa Şehir Hastanesi’ne 
getirildiğimizde kapıda 
çok güzel karşılandık. 
Depremden 15-20 da-
kika sonra enkazdan 
çıktık. Yağmur yağıyor-
du. Parmaklar gitmiş, 
o acı ile bir şey hisset-
miyoruz. Herkes kendi 
canının derdindeydi. 

Şimdi Şehir Hastane-
si’nde tedavi oluyoruz. 
Devletimiz sağ olsun. 
Hastane personelimiz 
bize çok iyi davranıyor” 
ifadelerini kullandı.

  Firuze Donat da o 
acıların içinde sadece 
çocuklarını düşündük-
lerini anlatarak gözyaş-
larına boğuldu. “Allah 
bir daha böyle acılar 
yaşatmasın” diyen Fi-
ruze Donat, “Türk mil-
leti, bizim milletimiz 
gerçekten çok yardım-
sever, güzel insanlar. 

Allah’ım bizi kötülerle 
karşılaştırmasın, bay-
rağımızı yere düşür-
mesin. Devletimizi her 
zaman ayakta tutsun” 
diye konuştu.

  AK Parti Bursa İl 
Başkanı Davut Gürkan, 
ağırlıklı olarak Hatay 
ve Kahramanmaraş'tan 
gelen deprem mağdu-
ru vatandaşlarla tek tek 
görüşerek, sıkıntılarını 
ve taleplerini dinleyip, 
kendilerine geçmiş ol-
sun dileklerinde bulun-
du. 

  HÜZÜN 
MAĞAZASI

 Yüzyılın felaketinde 
yaralar devlet millet 
işbirliğiyle tam bir se-
ferberlik halinde sa-
rılıyor. Seferberliğe, 
Büyükşehir, ilçe beledi-
yeleri, kamu kurumları 
ve gönüllülerle birlikte 
toplam 2 bin 177 per-
sonel, 311 araç, 212 iş 
makinesi, 7 arama kur-

tarma köpeği ile des-
tek veren Bursa, özel-
likle yardım toplama 
konusunda da örnek 
bir çalışma sergiliyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ‘Sımsıkı sa-
rılacağız, yaralarımızı 
saracağız’ sloganıyla 
başlatılan yardım kam-
panyası ile bugüne ka-
dar Bursa’dan toplam 
740 yardım tırı bölge-
ye ulaştırılırken, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi 
örnek bir çalışmaya 
daha imza attı. Atatürk 
Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nin sergi salonları 
Bursa’ya gelen deprem 
mağdurları için mağa-
zaya dönüştürüldü.

  AFAD’ın kontrolün-
de afet bölgelerinden 
başka şehirlere tah-
liyeler düzenli olarak 
devam ederken, gerek 
akrabalarının yanına 

yerleşmek gerekse de 
hayata yeni bir baş-
langıç yapabilmek için 
Bursa’ya gelen afet-
zedelere Büyükşehir 
Belediyesi kucak açtı. 
Kimileri enkaz altından 
çıkarılan, kimileri ise 
akrabalarını, yakınları-
nı, varını yoğunu kay-
bedip Bursa’ya gelen 
deprem mağdurlarının 
ihtiyaçlarının karşılan-
ması için de seferberlik 
başlatıldı. Kongre mer-
kezinin sergi salonları 
adeta bir mağaza gibi 
düzenlendi. Gönüllü-
ler tarafından getirilen 
yeni eşyalar burada yaş 
gruplarına ve bedenle-
rine göre asıldı. Sadece 
yeni eşyaların yer aldığı 

mağazaya gelen afet-
zedeler, deneyerek, 
beğenerek seçtikleri 
giyimden hijyen malze-
melerine kadar tüm ih-
tiyaçlarını gönül rahatlı-

ğı ile alabiliyor. Tam bir 
hüznün hakim olduğu 
mağazada depremze-
delerin yaşadığı korku, 
acı ve keder gözlerden 
okunuyor.

  Deprem kelimesini 
duymak bile istemedik-
lerini belirten afetzede-
ler, deprem sırasında 
yaşadıklarını anlatacak 
kelime bulmakta zorla-

nırken, ilk günden beri 
yapılan yardımlar nede-
niyle başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere 
herkese teşekkür etti.

Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet 
Albayrak, sosyal medyada yer alan 
Adıyaman’daki temelden yan yatan 
bir binayla ilgili yaptığı değerlendir-
mede, bu durumun zemindeki sıvı-
laşmadan kaynaklanabileceğine dik-
kat çekerek, “Bu bina yine de ağır 
hasarlıdır ve yıkılacaktır” dedi. Böl-
gede yaşanan depremin büyüklüğü-
nün dünya tarihe geçtiğini belirten 
Albayrak, bölgede evlere girilme-
mesi gerektiğinin altını çizdi.

 @ Özkan Duran

Yaşanan deprem felaketinin ardından Bursa'da Şehir 
Hastanesi başta olmak üzere tüm hastaneler deprem-
zedelere kucak açtı. @ Özgür Yıldırım  

Depremin ilk gününden yaraları sarmaya çalışan Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi, kongre ve kültür merkezini 
deprem mağdurlarına özel mağazaya çevirdi. Deprem 
bölgelerinden Bursa’ya gelen afetzedeler giyimden hij-
yen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını burada gö-
nül rahatlığı ile karşılayabiliyor.  @ Özkan Duran
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ALINMASI GEREKEN 
TEDBİRLERİ ÖĞRENİN
  Bursagaz, deprem, 

yangın, sel gibi afet du-
rumlarında doğal gaz ile 
ilgili yapılması gerekenler 
konusunda abonelerini 
bilgilendirmeye devam 
ediyor.

  Bursagaz’dan yapılan 
açıklamada, muhtemel 
tüm afetlerden önce alı-
nacak tedbirlerin afet sıra-
sında ve sonrasında abo-
nelere kolaylık sağlayacağı 
vurgulandı. Alınması ge-
reken tedbirler şu şekilde 
belirtildi; “Bursagaz’ın 
onayı olmadan doğal gaz 
tesisatlarında herhangi 
bir değişiklik yapılmamalı. 
Doğal gaz bina/daire giriş 
vanasının yeri öğrenilmeli. 

Doğal gaz yakıcı cihazlar 
sallanmayacak ve herhangi 
bir sarsıntıda yer değiştir-
meyecek şekilde monte 
edilmeli. Kombi, şofben, 
radyatör ve boruların mon-
tajının yapılacağı duvar, 
nemlilik, eğim, uygunluk 
açısından uzmanlara kont-
rol ettirilmelidir.”

  Herhangi bir afet ya-
şanması durumunda ise; 
“Afet riski ortadan kalktık-
tan sonra doğal gaz bina 
ve daire girişindeki vana 
kapatılmalı. Gaz kaçağı ih-
timaline karşı kapı ve pen-
cereler açılmalı. Kıvılcım 
oluşturabileceği için elekt-
rik düğmeleri açılıp kapa-
tılmamalı. Telefon, asansör 
ve kapı zili kullanılmamalı. 
Şofben, kombi gibi doğal 

gaz yakıcı cihazlar, bacalar 
ve havalandırma menfez-
leri kontrol edilmeli. Ba-
calı cihazlar ve bacalar ise 
yetkili firmalara kontrol 
ettirilmeli. Esnek bağlantı 
boruları kontrol edilmeli, 
sızdırmazlık özelliğini yitir-
miş olanların yetkili firma-
larca değiştirilmesi sağlan-
malı. Herhangi bir yangın 
anında ise hemen itfaiye ile 
187 Doğal Gaz Acil Hattı 
aranmalı ve bina girişinde 
bulunan vanadan doğal 
gaz akışı kesilmeli.”

  Yapılan açıklamada afet 
sonrasında dikkat edilmesi 
gereken noktalar ise şöyle 
sıralandı; “Deprem son-
rasında doğal gaz yakıcı 
cihazların baca bağlantı 
noktaları, esnek bağlantı 

hortumları ve doğal gaz 
tesisatları mutlaka kont-
rol edilmeli. Herhangi bir 
uygunsuzluk tespiti halin-
de tesisatlara ve cihaza 
müdahale edilmemelidir. 
Kontrollerin ve eksiklerin 
giderilmesi için yetkili iç 
tesisat firmaları ve yetkili 
servislerle iletişime geçil-
meli. Yetkili iç tesisat fir-
maları ve yetkili servislere 
www.bursagaz.com web 
sitesinden ya da https://
www.bursagaz.com/ser-
tifikali-firmalar1 linkinden 
ulaşılabiliyor.”

  Afetlere karşı uygula-
malarını sürekli geliştiren 
Bursagaz, SCADA merkezi 
sayesinde, muhtemel afet-
lerde veya oluşabilecek 
herhangi bir tehlike duru-

munda gerekli olan nokta-
larda vanaların açılıp kapa-
tılması, istasyonların açılıp 
kapatılması gibi işlemlerle 
müdahale edebiliyor ve 
bu işlemlerle ilgili raporları 
alabiliyor. Böylelikle muh-

temel doğal afetlerden 
kaynaklı durumlarda anın-
da gerekli tedbirler alına-
rak, doğal gazdan kay-
naklanabilecek tehlikeler 
önlenebiliyor.

Bursagaz, muhtemel afetler öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda abonelerini bilgilendirdi. 
Özellikle doğal gaz tesisatlarının yetkili firmalarca ve standartlara uygun şekilde yapılmasının önemini vurguladı.  
BURSA (İHA)  
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Allah’ım, beni nefsime bir an bile bırakma
Allah’ım, beni İblis’in vesvesesine bırakma

Allah’ım, beni dünya sıkıntılarından koru
Allah’ım, beni fani dünya peşine bırakma

Allah’ım, beni ölümün kötüsünden koru 
Allah’ım, beni Kabrin karanlığına bırakma

Allah’ım beni en sevgili elçinin ümmeti kıl
Allah’ım beni Kevser’den mahrum bırakma

Rahmetini umarım bunca günahıma rağmen
Allah’ım, beni rahmetinden mahrum bırakma

Allah’ım son nefeste de iman İslam nasib et
Allah’ım beni ölümün sarhoşluğuna bırakma

Allah’ım bu Kerem senin günahkâr kulun
Allah’ım beni sensiz ve sevgisiz bırakma

07.09.2020
TALHA BAYRAKTAR

Talha
BAYRAKTAR

YA RABBİ BENİ SENSİZ 
BIRAKMA


