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DEPREMIN GETIRDIĞI

Ahmet
TAŞTAN

AYET KUŞAĞI (HICR: 
15/99)“Rabbine olan kulluğunu, ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir.” 
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Büyük yıkıma yol açan Deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Tüm halkımız yar-
dım kampanyaları ile  milli bir mücadele başlattı. Depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları, bir 
yandan yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. 

 

Depremzedelerin zorunlu göçü, İnegöl’de yeni bir yardım 

seferberliğini de zorunlu kıldı. Depremzedelerin hayatını 

idame ettirebilmeleri için bir istihdam seferberliği başlatıldı 

İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden 

gelen pek çok depremzedenin iş bulmak için kayıt oluşturduğu 

ifade edildi.

İSTİHDAMDA YARDIM 
 

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına tüm Türkiye seferber oldu. Depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları, bir yandan yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. 

TÜM TÜRKİYE SEFERBER

Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Özbek deprem bölgesi için tasarladıkları 

barınak ve seyyar WC'nin proje dokümanlarını 
paylaşarak İnegöllü üreticilere seslendi

İnegöl Mobilyacılar Odası depremde mağdur 
olanlar için mobilya kampanyası başlattı. İhtiyaç-

ları paylaşan Özcan Ayhan mobilyacılara çağrıda 
bulundu. 

Türkiye’nin, deprem konusunda dünyanın 5. tehlikeli ülkesi olduğuna dikkat çeken 
Doç. Dr. Sepenta Naimi, “Bu depremlerden sonra yerkabuğunun hareketi sebe-

biyle Kuzey Anadolu, Marmara ve Ege Bölgesindeki Batı Anadolu fay hattında enerji 
birikimi artmıştır. Fay sıkışmasını göz önüne alarak bu bölgeler için tehlike sinyallerinin 
giderek çoğaldığını söyleyebiliriz” dedi.  

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay harita-
larını sitesinde yayınladı. Listede Bursa ve İnegöl’de var. 



Ahmet
TAŞTAN

DEPREMİN GETİRDİĞİ
Önüne aldığı beyaz kağıdın orta yerine yukarıdan aşağı 

siyah bir çizgi ile ikiye ayırmadan önce, başlık olarak "Depre-
min İlm-i Hali" ya da "Depremin Duygusal Profili" diye başlık 
attı bozuk büyük harflerle. 

Çizginin sol tarafına “Sevinç Hali” yazdı sağ tarafına "Hü-
zün ve Acı Hali..."

Aklına ilk gelen şey (biraz da söylemekten çekindiği için) 
acaba yanlış anlaşılır mıyım endişesiydi.

Sevincin altına depremin 3. günü, 4. günü, 5. günü, 6. 
günü ya da 7. günü gözyaşları eşliğinde izlediği kurtarma 
çalışmalarıydı. 

Özellikle ufak bebeklerin, küçük kızların, Kur’an oku-
yarak enkazdan çıkanların görüntülerini sevinç bölümüne 
yazdı.

İkinci maddeye depremzedelere yardım toplamaya ça-
lışan insanların gönlündeki rahatlama hissini fark ettiği için 
bunu da sevinç hanesine yazdı.

Depremzedeler için toplanan erzakları ve kıyafetleri, 
tasnif için  yardım edenlerin kalbindeki buruk sevinci fark 
etti... Bir şey yapıyor olmanın mutluluğunu hissetti. 

Göçük altında kalıp son nefesini verenlerin sayısının 
daha fazla olmayışı teselli oldu birazcık. Bu duygunun adı-
nı doğru koyup koymadığını bilmiyordu.  Bir can, bir insan 
her şeydi zaten... Lakin depremin etkisine, şiddetine, tesirine 
göre daha fazla vefat eden olmadığına şükretti belli belirsiz. 

“Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır” ayetini okudu-
ğunda kolaylığın getireceği güzel günleri düşünerek sevindi. 

“Her hayırda, bir şer; her şerde, bir hayır vardır.” cümle-
sini düşündüğünde hayrı beklemenin kalbine verdiği mutlu-
luk için sevindi. 

Bütün bu felaketler karşısında sarsılsa da yıkılmadığı-
na, dağılmadığına, isyan etmediğine aksine sabrettiğine, Al-
lah’tan geldiğine yine Ona döneceğinin bilincini yaşadığına 
sevindi. 

Sonra çizginin sol tarafına dikti gözlerini bir an. Hemen, 
düşünmek maksadıyla gözlerinin karanlığına sığındı... 

Acının gelip yüreğine oturduğu anlar, fotoğraf karesi 
gibi sıra sıra geçiverdi hayalinden. 

O harabenin, o taş yığınlarının arasında günlerce kurta-
rılmayı bekleyen masum bir bebeği, bir genç kızı, şefkatli bir 
anneyi ya da çaresiz babayı düşündükçe ciğeri yandı. Bunu 
yazdı ilk maddeye, ilk sıraya.

Sonra depremde molozların kaldırmak için çaba sarf 
eden ve çalıştıkça parçalanmış cesetlere ulaşan insanların 
gözlerinden yüreklerini gördü ve bir kez daha üzüldü. 

Sonra yardım kolileri dağıtan insanların sitemlerini... 
“Bu kış gününde, buraya, yazlık kıyafetler veya uygunsuz, 
kirli kıyafetler gönderilir mi? Bir de utanmadan topuklu 
ayakkabı göndermiş!” diyen insanı duydu, üzüldü. Yardım 
için gönderilmiş onca malzemenin zayi olduğuna da hüzün-
lendi... Bereket bolluk vardı ama yine yerine ulaşmamış yar-
dımlar perişan etti onu. Canı yandı. 

Acıyı sıralayan maddeler aşağıya doğru kayıp gidiyordu. 
Depremin büyüklüğü ve insanların ilk günde afallamış olma-
sını, sonradan bütün gücüyle yardıma koşan milletin, dev-
letin kadrini kıymetini bilmeden, pireyi deve yapıp eleştiren 
insanları görünce üzüldü. 

Sevdiklerinden haber alamayan insanların, endişeli ve 
korku dolu halini görünce bir acı daha düştü yüreğine. 

Sevinçlerle hüzünlerin; mutlulukla acının savaştığı bir 
muharebe meydana gibiydi yüreği. Gözlerini kapayıp düşün-
dükçe, kalbi iki yüzlü bir pervane gibi dönüp duruyordu gör-
düğü manzaralar karşısında. Listenin altına yekün çizgisi 
çekti. Lakin hüzün galip gelmişti.

AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:50 Öğlen : 13:21İmsak: 06:26

Akşam : 18:32 Yatsı : 20:01İkindi : 16:14

23 RECEB 1444
: Resulullah 

Efendimiz (s.a.v) 

buyurdular ki: 

“Cimrilikten sa-

kınınız çünkü 

cimrilik, sizden 

öncekileri helak 

etmiştir.”

BİR AYET-İ KERİME

Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “Kim Yetimlerin mallarını haksız 
olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar 
alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”

(Nisâ, 4/10)
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SEYYAR WC DE  
VAR

10 ili etkileyen dep-
rem felaketinde yara-
lar sarılmaya devam 
edilirken İnegöllü fir-
malar yeni bir projeyle 
bölgeye desteğe de-
vam ediyor. İnegöl'de 
faaliyet gösteren Salo-
ni Mobilya seyyar Wc 
ve 2 kişilik izolasyonu 
barınak tasarladı. 

Saloni Mobilya Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Haluk Özbek, 2 ayrı 
projenin detayları hak-
kında bilgi verdi.

 Özbek yaptığı yazılı 
açıklamada, "Deprem 
bölgesine acil çözüm 
için düşündüğümüz 2 
kişilik izolasyonlu ahşap 
barınak ve sahra tipi 
WC’nin teknik çizimleri 
ektedir. Meslektaşları-
mız elinden geldiğince 
ve imkanları ölçüsünde 
hızla üretirse deprem 
mağdurlarına mobil-
yacı faydası sağlamış 
oluruz. Bu ihtiyaçları 
üretmek İsteyen mes-
lektaşlarımız üretilmiş 
numuneleri (prototip-
leri) yenice saloni fabri-

kamızda görebilirler ve 
detaylı üretim planlarını 
bizden alabilirler. Sahra 
tipi WC de teknik bilgi 
ve PDF dosya için +90 
(532) 289 32 93(Ab-
dullah Bektaş), Ahşap 
barınak ta teknik bilgi 
ve PDF dosya için +90 
(544) 203 27 54 (Şendo-
ğan Öztürk) aranabilir.  
Tüm üreticiler olarak 
aynı anda büyük adet-
lerde üretim yaparsak 
hızlı, gerçekci ve nite-
likli fayda üretmiş olu-
ruz." diye konuştu.

MTA YENİLENMİŞ 
DİRİ FAY 

HARİTALARINI 
YAYINLADI  

  MTA tarafından ha-
zırlanan Türkiye Diri 
Fay Haritasına göre, 
Türkiye'de 5,5 ve üze-
ri büyüklükte deprem 
üretebilecek 485 diri 
fay bulunuyor. Payla-
şılan haritaya göre ise 
Türkiye'de doğrudan 
diri fay üzerine otu-
ran, 45 il alanı üzerin-
de 110 ilçe bulunuyor. 
Fay üstünde bulunan 
iller ise, Aksaray, Ay-

dın, Balıkesir, Bolu, 
Burdur, Bursa, Bin-
göl, Denizli, Eskişehir, 
Erzincan, Erzurum, 
Hakkari, Hatay, İzmir, 
Kahramanmaraş, Ma-
nisa, Muğla, Kocaeli, 
Konya, Osmaniye, Sa-
karya ve Tokat’ın yanı 
sıra 110 ilçe de fay 
üzerinde.

Listede Bursa ile 
birlikte ilçeleri de dik-
kat çekiyor. Fay hattı 
üzerinde yer alan İne-
göl’ün ayrıca zemini 
de deprem açısından 
risk taşıyor.

TÜM TÜRKİYE 
SEFERBER

Kahramanmaraş’ta 
yaşanan deprem fela-
ketinin yaralarını sar-
mak adına tüm Türkiye 
seferber oldu. Depre-

min ardından bir yan-
dan arama kurtarma 
çalışmaları, bir yandan 
yardım kampanyaları 
hız kesmeden devam 
ediyor. 

Bölgede deprem-

den kurtarılan vatan-
daşların tahliyeleri de 
sürüyor. Ülkenin dört 
bir yanına nakledilen 
depremzedelere yeni 
bir yaşam kurmaları 
için de ayrıca bir sefer-
berlik ilan edilmiş du-
rumda. Bu kapsamda 
İnegöl’de de Kardeş 
Evim Projesi haya-
ta geçirildi. Deprem 
bölgelerinden gelen 
yüzlerce kişi İnegöl’de 
ikamet etmeye başla-
dı.

İSTİHDAMDA
 YARDIM 

Depremzedeler in 
zorunlu göçü, İne-

göl’de yeni bir yardım 
seferberliğini de zo-
runlu kıldı. Depremze-
delerin hayatını idame 
ettirebilmeleri için bir 
istihdam seferberli-
ği başlatıldı. İnegöl 
Belediyesi İstihdam 
Merkezinden yapılan 
açıklamada, deprem 
bölgelerinden gelen 
pek çok depremze-
denin iş bulmak için 
kayıt oluşturduğu 
ifade edildi. İş veren-
lere yapılan çağrıda; 
“Deprem bölgelerin-
den gelen vatandaşla-
rımıza ilk andan itiba-
ren tüm imkanlarıyla 

destek veren İnegöl 
halkımızın, burada 
yeni yuvalarını kuran 
depremzedelere is-
tihdam noktasında da 
desteğini bekliyoruz. 
Depremzede ailelere 

iş imkanı sağlayabile-
cek tüm firmalarımızı 
İstihdam Merkezimiz 
ile iletişime geçmeye 
davet ediyoruz” dedi.

Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek deprem bölgesi 
için tasarladıkları barınak ve seyyar WC'nin proje dokümanlarını paylaşa-
rak İnegöllü üreticilere seslendi. @ Özgür Yıldırım

Maden Tetkik Arama Genel Mü-
dürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay 
haritalarını sitesinde yayınladı. Liste-
de Bursa ve İnegöl’de var. @ İHA

Büyük yıkıma yol açan Deprem fe-
laketinin yaralarını sarmak için tüm 
Türkiye seferber oldu. Tüm halkımız 
yardım kampanyaları ile  milli bir mü-
cadele başlattı. Depremin ardından 
bir yandan arama kurtarma çalış-
maları, bir yandan yardım kampan-
yaları hız kesmeden devam ediyor. 
İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, 
deprem bölgelerinden İnegöl’e ge-
len depremzedelerin istihdamı için 
işverenlere çağrıda bulundu. 

@ Tamer Ekimci

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 14 ŞUBAT

270:  Hristiyan azizi Rahib   St. Valentine, 

öldürüldü. Öldürüldüğü bu gün Sevgililer Günü olarak kutlanır. 

1400: II. Richard, İngiltere kralı öldürüldü (d. 1367)

1405 : Moğol imparatoru Timur öldü (d. 1336)

1876 : Alexander Graham Bell, telefon patenti için başvurdu.

1909: Türkiye'de ilk güvenoylaması yapıldı; Kamil Paşa kabinesi 

düşürüldü.

1924: International Business Machines (IBM) şirketi kuruldu.

1925: TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.

1983: Danıştay, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren şarkıcı Bü-

lent Ersoy'un hukuken erkek olduğuna ve dolayısıyla gazinolarda 

ancak erkek kıyafetiyle sahneye çıkabileceğine karar verdi.

1989 : Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie'nin "Şeytan 

Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin büyük tepkisine yol açtı. 

2005: Lübnan'ın eski başbakanlarından Refik Hariri, düzenle-

nen bir suikast sonucu öldürüldü.

SEVGİLİLER GÜNÜ DEĞİL AZİZ VALENTİNE GÜNÜ
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DEPREMZEDELERİ 
KURTARDI, KAZADA 
HAYATINI KAYBETTİ  
 Suriye uyruklu Mu-

hammed Elali, arkada-
şı Ertuğrul Karaduman 
ile birlikte Kahraman-
maraş'a giderek en-
kazdan vatandaş kur-
tarma çalışmalarına 
katıldı.

  Arkadaşlarıyla 11 
Şubat Cumartesi ge-
cesi İnegöl' dönmek 

üzere yola çıktı. Ela-
li'nin bulunduğu araç 
Ankara'nın Polatlı il-
çesi mevkiinde TIR'a 
arkadan çarptı. Kaza 
Ertuğrul Karaduman 
yaralanırken Muham-
med Elali olay yerinde 
hayatını kaybetti.

  Kazada hayatını 
kaybeden Muham-
med Elali, dün öğle 
namazına müteakip 
Yeşil camiide kılınan 
cenaze namazının ar-

dından İsaören Me-
zarlığı'nda defnedildi. 
Cenazeye İnegöl Kay-
makamı Eren Arslan 
da katıldı.

 Kazada hayatını kay-
beden yardımsever 
gencin deprem böl-
gesine gidecekler ara-
sında ismi olmamasına 
rağmen ısrarla yardı-
ma gitmek istediği ve 
deprem bölgesine bu 
şekilde gittiği öğrenil-
di.

İNEGÖL’ÜN 
SEVİLEN İSMİ 
DEFNEDİLDİ

Geçirdiği rahatsızlık 
sonrası hayata gözle-
rini yuman, İnegöl’ün 

sevilen simalarından;   
Ömer Güden dün ikin-
di namazına müteakip 
Altınbaş Camisi’nde 
kılınan cenaze nama-
zının ardından Mah-
mudiye Mezarlığına 

defnedildi. 
Allah rahmet eylesin. 

GençGazete olarak ai-
lesine ve sevenlerine  
başsağlığı diliyoruz.

İnegöl’den arkadaşı ile Kahramanmaraş'a giderek 
kurtarma çalışmalarına katılan Suriye uyruklu Muham-
med Elali(20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını 
kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali, 
dün İsaören Mezarlığı'nda defnedildi.

 @ Haber Merkezi

İnegöl’ün sevilen simalarından Ömer Güden hayatını 
kaybetti. @ Haber Merkezi

Derviş Mehmet Bey  ve  Bâbî Geleneği (2): İnegöl’de 

yeniden yapılanmayı Sinan Bey, sağladığı için merkez 

mahallenin ismi de bu tarihten sonra “Sinabey Mahal-

lesi“olarak anılmaya başlamıştır. 

Şüphesiz bu onarım sırasında Yıldırım Bayezid ta-

rafından 1396 Yılında yaptırılan Cuma camii çevresin-

de oluşan “Cami-i Kebîr Mahallesi” de elden geçirilmiş 

ve bu mahalledeki yapılar dayenilenmiştir. 

Gerçekleştirilen bu imar faâliyeti sonrasında 

cami merkezli İshakpaşa İmareti’nin çevresinde 

oluşan ticarî bölgede, mali yönden, bir mahalle olarak 

değerlendirilmiş ve buranın sakinleri, genelde, İshak-

paşa âzadlılarından oluşan ve “ehl-i vezâif”diye anılan 

bu İshak Paşa cemâati de bundan böyle “tekâlîf-i-dîvâ-

niyye” ismiyle anılan devlet vergisini vermekle 

yükümlü tutulmuşlardır. 

Diğer yandan Domaniç’i, İnegöl’e bağlayan “yürük 

yolu ”nun üzerinde ve Diğrîhî Çayırı mevkiinde İnegöl 

kasabası’nın güvenliğinden sorumlu olan “yayabirli-

ği”nın konuçlandığı mahallin yakın çevresindeyeni bir 

yerleşim alanı oluşturulmuştur.

“Yenice Mahallesi” adıverilen bu yeni yerleşim ala-

nına Hamzabeyzade Derviş Mehmed Bey, bir zaviye 

ve  tekke inşa ettirmiş ve bu tekkeyi, Bursa-Muradiye 

Külliesi’nde medfun bulunan şehzadeler ile bağlantılı 

olarak Sultan II. Bayezid tarafından tesis edilmiş olan 

“Şehzâdegân Evkâfı”nın yöneticisi olan Noktacı Kasım 

Efendiye tahsis eylemiştir. 

Noktacı Kasım Efendi, aslında, Abdülkâdir-i Gey-

lanî torunları arasında yer almakla birlikte, önce, An-

takya’da ikamet etmiş ve buradaki ikameti  esnasında  

1496  yılında Arapça olarak  “Cevahirü’l-Ahbâr” adını 

verdiği hacimli bir vaaz kitabı kaleme almıştır. 

Ardından da Bursa’ya gelerek Turgut Alp’in oğlu 

Hâce İlyas Bey tarafından yaptırılarak halkın hizme-

tine sunulmuş olan“Hoca İlyas Camii ve Külliyyesi’ne 

yerleşmiştir. 

Kasım Efendi, burada ikamet  ederken  bir  

taraftan evvelce  Arapça kaleme  almış  olduğu “Cavâ-

hirü’l-Ahbâr” isimli vaaz kitabını Türkçe’ye terceme 

etmeye başlamıştır. Diğer yandanda Bursa-Çekirge 

Hüdâvendiğar Sultan I. Murad Külliyesi yakınında 

ikamet eden Halvetî Tarikatı şeyhlerinden Ali İzzet 

Karamanî’ye intisap eylemiş ve ondan Halveti Tarikat 

Geleneği’ne göre hilafet ve de icazet almıştır. 

Müradiye KülliyesiHazîresi’nde yatan şehzadeler 

ile ilgili olarak Sultan II. Beyazıt(1481-1512) tarafından 

düzenlenen “Şehzadegân Evkafı” nı yönetmekle 

görevlendirilmiştir.

Bu nedenle Kasım Efendi, üstlendiği bu görevden 

dolayı “Noktacı” lakabını almış ve sonraki yıllarda da 

bu lakabı ile şöhret bulmuştur. Muradiye Külliyesi Ha-

ziresi’nde medfun şehzadelerle ilgili evkafın yöneticili-

ğini yaparken bir taraftan da bu yörede bulunan Bah-

ri Baba Halveti Dergahı civarında irşad hizmetlerini 

de sürdürmüştür. Bu sırada Hamzabeyzâde Derviş 

Mehmed Bey ile tanışan Noktacı Kasım Efendi, Derviş 

Mehmed Bey tarafından İnegöl’e davet olunmuş ve 

burada Yenice Mahallesi’nde inşa ettirmiş olduğu 

tekke şeyhliğini kabul etmesi ricasında bulunmuştur.

 Yapılan davet Noktacı Kasım Efendi tarafından 

kabul edilince Hamzabeyzâde Derviş Mehmed Bey, 

İshak Paşa Evkâfının nâzırı Kethüda Sinan Bey ile 

temasa geçmiş ve el birliği ile Noktacı Kasım Efendi, 

takriben, 1512 Yılında İnegöl’e getirtilerek Yenice Ma-

hallesi’ndeki tekkeye yerleştirilmiştir.

Bu arada merkez mahallede yer alan zaviyeli 

mescidin işletme giderlerini karşılamak üzeretekke 

çevresine Sinan Beytarafından biri fırın olmak üze-

re-yapılan 3 adet dükkân kira gelirleri ile söz konusu 

tekkenin işletme giderleri karşılanmıştır. 

 (YARIN DEVAM EDEK 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-6

ENKAZDAN 
ÇIKARILIP
 İNEGÖL’E

 GETİRİLMİŞTİ
Deprem felaketin-

de Gaziantep İslâhi-
ye’deki apartmanın 
çökmesi sonucu en-
kazdan yaralı kurtarı-
lan genç, İnegöl’deki 
akrabalarına geldi. 
Enkazdan kurtarıla-
rak İnegöl'e gelen 
Orhan Şimşek(16), 
ayağında ki ağrının 
geçmediğini söyledi. 

Akrabaları genci 

İnegöl Devlet hasta-
nesine kaldırıldı. Has-
tanede yapılan tet-
kiklerde ayağında bir 
cisim olduğu ve zarar 
gördüğü ortaya çıktı. 
Aile zamanla yarışa-

rak sevk edilen genci 
Bursa Şehir Hastane-
sine götürdüler. Aci-
len ameliyata alınan 
gencin, ayağı kesil-
mekten son anda 
kurtarıldı.

İslâhiye’deki apartmanın çökmesi sonucu enkaz-
dan yaralı kurtarılan gencin ayağı kesilmekten son 
anda kurtarıldı. @ Haber Merkezi

İNEGÖLLÜ MAS-
TERCHEF DEPREM 
BÖLGESİNDE TU-
TUKLANDI

Çalışmalara ka-
tılan isimlerden 
Uğur Kardaş pay-
laşımıyla şoke et-
mişti. 2018'deki 

Masterchef yarış-
masının şampiyonu 
Uğur Kardaş, "En-
kazdan ceset çıkarıp 
kenara koyuyorlar. 
Afganlı biri gelip ko-
lunu kesiyor" iddiası-
nı sosyal medyadan 
yaymış ve iddiaların 

asılsız çıkması üzeri-
ne gözaltına alınmış-
tı. Kardaş, 'Halkı Ya-
nıltıcı Bilgiyi Alenen 
Yayma' suçundan 
Kahta Sulh Ceza Ha-
kimliğinin kararıyla 
tutuklandı.

"Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Af-
ganlı biri gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor" açık-
lamasıyla sosyal medyada gündem olan ve iddiası 
asılsız çıkan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kar-
daş tutuklandı. @ Haber Merkezi
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    "DEPREMLE İNAT-
LAŞMAMAK GERE-
KİR"

Son 100 yılda Erzin-
can depreminden son-
ra Türkiye, en büyük 
depremlerini yaşadı. 
Can ve mal kaybı çok 
oldu. Türkiye, 6 Şu-
bat’ta da 7.7 ve 7.6 
büyüklüğünde, 10 ilde 
hissedilen ve yaklaşık 
13 milyon insanın et-
kilendiği 2 büyük dep-
rem ile sarsıldı. Kur-
tarma çalışmaları hala 
devam ederken, insani 
yardımlar de bölgeye 
ulaştırılmaya çalışılıyor. 

  Uzmanlar depremin 
afet değil, doğa olayı 
olduğunu, onunla inat-
laşmamak gerektiğini 
tekrar tekrar hatırlatı-
yor. Altınbaş Üniver-

sitesi Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi İn-
şaat Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. 
Sepenta Naimi, Tür-
kiye’nin, deprem ko-
nusunda dünyanın 5. 
tehlikeli ülkesi olduğu-
na dikkat çekti. Böyle 
bir coğrafyada deprem 
güvenliğine uymayan 
ve yanlış konumdaki 
yapıların bu afetlere 
sebep olduğunu söy-
leyen Doç. Dr. Sepenta 
Naimi, “Bu depremler-
den sonra yerkabuğu-
nun hareketi sebebiyle 
Kuzey Anadolu, Mar-
mara ve Ege Bölgesin-
deki Batı Anadolu fay 
hattında enerji birikimi 
artmıştır. Fay sıkışma-
sını göz önüne alarak 
bu bölgeler için tehlike 
sinyallerinin giderek 
çoğaldığını söyleyebili-

riz. Tedbir almadığımız 
her dakikada geç kal-
mış sayılırız” açıklama-
larını yaptı.

  “ÜLKE GENELİNDE 
YAPI STOKU DENET-
LENMELİ”

  Doç. Dr. Sepenta Na-
imi, atılacak ilk adımın 
ülke genelinde mevcut 
yapı stokunun deneti-
mine hızlıca başlanma-
sı gerektiğini kaydetti. 
Artık imar barışından 
ve aflarından vazgeçil-
mesini, plansız ve pro-
jesiz yapılaşmalara izin 
verilmemesinin altını 
çizen Sepenta Naimi, 
“Kamu binaları, hasta-
neler ve okullar depre-
me karşı gerekli güç-
lendirmeleri yapılmalı. 
Ayrıca mevcut yapı sto-
ku muhtemel deprem-
lere karşı güçlendirme 

ve yenilemelerin acilen 
yapılması şart.  Bu ko-
lay ve kısa bir süreç de-
ğil, büyük emek ve kay-
nak ayrılması gerekiyor. 
Ancak unutmayalım, 
bugün yaşadıklarımı-
zın bilançosuna baktı-
ğımızda yapacağımız 
masrafların sözü bile 
olmaz. Para yerine ko-
nulur ama giden canlar 
geri gelmez” dedi.

  “ESKİ VE DENET-
LENMEMİŞ YAPI STO-
KUNUN ÇOK FAZLA 
OLMASI SIKINTI”

  En önemli sorunun 
eski ve denetimsiz olan 
binalar olduğunu ifade 
eden ve özellikle 2000 
yılı öncesi yapılan bi-
naların çok büyük bir 
tehdit olduğunu vurgu-
layan Doç. Dr. Sepanta 
Naimi, “Her ne kadar 

kentsel dönüşüm adıy-
la bu binalar yenilen-
meye çalışılsa da devlet 
desteğini artırmalı ve 
mevcut yapı stokunu 
hızlıca denetlemeli. Da-
yanıksız binaları ivedi-
likle güçlendirmeli veya 
dönüştürmeli” öneri-
sinde bulundu.

  “KENTSEL DÖNÜ-
ŞÜM OLARAK YAPI-

LAN PROJELER DÜ-
ĞÜMÜ ÇÖZMÜYOR”

  Kentsel Dönüşüm 
olarak yapılan çalışma-
ların sadece yapısal 
dönüşüm olduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Na-
imi kentin düğümleri-
nin çözmede yetersiz 
kaldığına işaret etti. 
Kentsel dönüşümün 
deprem riski gözetil-
meden plansız şekil-

de yapılmasının bölge 
nüfusunu arttırdığına 
dikkat çeken Naimi, bu 
uygulamaların sadece 
o yapının güvenliğini 
artırmaya yaradığını 
kentin genel deprem 
sorununu çözemediğini 
söyledi.

  Unutulmaması gere-
ken bir başka konunun 
da kırsaldaki yapılar ol-
duğunu belirten Naimi, 

“Hep şehirlerden ko-
nuşuyoruz ama kırsal-
daki vatandaşlarımızda 
çok büyük tehlikeyle 
karşı karşıyalar.  Dep-
rem bölgelerimizdeki 
köylerin çoğu kerpiç ve 
yığma yapılara sahip. 
Bunların da bir an önce 
gündeme alınmasını la-
zım” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Türkiye’nin, deprem konusunda dünyanın 5. tehlikeli ülkesi olduğuna 
dikkat çeken Doç. Dr. Sepenta Naimi, “Bu depremlerden sonra yerkabu-
ğunun hareketi sebebiyle Kuzey Anadolu, Marmara ve Ege Bölgesindeki 
Batı Anadolu fay hattında enerji birikimi artmıştır. Fay sıkışmasını göz önü-
ne alarak bu bölgeler için tehlike sinyallerinin giderek çoğaldığını söyleye-
biliriz” dedi.  (İHA) 
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NÖBETÇİ ECZANELER

 ÖMER ECZANESİ 
MESUDİYE MAH. SEVGİ SOK. NO:6

 0224 715 00 16

UĞUR ECZANESİ 
SÜLEYMANİYE MAH. PARK YOLU CAD. NO:70 (YENİ 

0224-7156661

TÜRKER ECZANESİ 
TURGUT ALP MAH. FİDANLIK SOK. NO:20

 0224 719 33 10

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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MÜSLİM SERBEST: Nuh Mehmet Küçükçalık Lise-
si Kurucu Müdürü, eğitimci, cemiyet adamı. 01.06.1963 
tarihi İnegöl doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini 
İnegöl’de yaptı. 1981-82 öğretim dönemi İnegöl  İmam 
Hatip Lisesi mezunudur.  Atatürk Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1987 
yılı mezunudur. Aynı yıl 
Çorum Ticaret Meslek 
Lisesi’nde edebiyat 
öğretmeni olarak göreve 
başladı. 1992-96 yılları 
Bilecik-Gölpazarı Şehit 
Kemal Ay Çok Programlı 
Lisesi, 1996-97 yılları 
Bilecik İmam Hatip Lise-
si’nde çalıştı. 1997-2004 
yılları İnegöl Dörtçelik 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi edebiyat 
öğretmenidir. Müdür olarak ilk görev yeri Alanyurt 
75. Yıl İlköğretim Okulu’dur.  2005 yılında sonradan 
Anadolu Lisesi olan İnegöl Nuh Mehmet Küçükçalık 
Lisesi Kurucu Müdürüdür. Aynı okulda 2010 yılından 
itibaren de Asli Müdür olarak görev yapmıştır. Cemi-
yet hayatında da yer almaya özen gösteren Serbest 
İnegöl’de bulunduğu 1997 yılından itibaren İnegöl 
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği çalış-
malarına katkı sunmaktadır. Kaynakça : 26.03.2017 
tarihinde kendisi ile görüşüldü.

 
RAHMİ SERİN: İnegöl Müftüsü, 08.04.1932 To-

kat-Pazar ilçesi doğumludur. 1949 yılında İstanbul’a 
geldi. Üçbeş Medresesi’nde muhtelif hocalardan 
ders aldı. 1955 yılında önce vaizlik sonra müftülük 
sınavını kazandı. Gönenli Mehmet Efendi’nin maddi ve 
manevi himayesinde kaldı. Müftü olarak ilk görev yeri 
Tokat-Almusta’dır. Muhtelif yerlerde çalıştı 1972-73 
yılları İnegöl Müftüsüdür. 31.01.1974 İnegöl’den İstan-
bul-Şile’ye atandı.  02.10.1987 tarihine kadar aralıksız 
Şile Müftüsü idi. Emekliye ayrıldı çeviri yapmaya kitap 
yazmaya ağırlık verdi.

Kitap :  Bolu ve İlçelerindeki Türbeler Hayrettin 
Tokadi Hazretler (1995), İstanbul Evliyaları ve Sahabe 
Kabirleri (1998), İstanbul 
ve Anadolu Evliyaları 
(1999), Aziz Hocam 
Gönenli Mehmet Efendi 
(2002), Bizim Yunus 
Emre (2003), Eyüp 
Sultan (2006), Beşiktaşlı 
Yahya Efendi (2008), 
Sümbül Efendi ve 
Merkez Efendi (2008), 
Bandırmalı Tatlıcı Ali 
Efendi (2010), Kitap Çevi-
ri : Ey Oğul-İmam Gazali, 
Rüya Tabirleri-Muhyiddin Arabi, Celvetiye Yolunda 
Allah Dostları (Silsilename-i Celvetiyye)-İsmail Hakkı 
Bursevi, Ruh-ül Arifin İlahi Aşk-Ahmed Ziyaeddin Gü-
müşhanevi, Tarikat-ı NakşibendiyyePrensipleri-Şah-ı 
Nakşıbendi Muhammed Bahaeddin, Bostan-Gü-
listan-Şeyh Sadi, Altın Küpeler –Zemahşeri (Yakup 
Kenan ile), Ağaç Dikmenin Faziletleri-Ahmet Nazmi

 
ERKAN SEVER: Bankacı, 1970 İnegöl doğumludur. 

İlk ve ortaokulu İnegöl’de okudu. 1986-1987 öğrenim 
dönemi İnegöl Lisesi mezunudur. Yükseköğrenimini 
1987-1991 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. 2001-
2003 yıllarında ABD’de University of Illinois at Urbana 
Champaign’de İşletme masterı yaptı. Mart 1992’den 
Aralık 2006’ya kadar Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıplığı, Ocak 
2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında BDDK Denetim 
Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bundan sonra 
sırasıyla Mayıs 2008-Kasım 2010 arasında Turkish 
Bank A.Ş.’de Genel 
Müdür Yardımcılığı, 
Kasım 2010-Mart 2014 
tarihleri arasında ise 
Citibank A.Ş. Yönetim 
Kurulu ve Denetim 
Komitesi Üyeliği yaptı. 
Mart 2014 tarihinden 
bu yana Rabobank 
A.Ş.’de İç Denetim, İç 
Kontrol ve Uyum ile 
Risk Yönetimi Bölümle-
rinden Sorumlu Yöne-
tim Kurulu ve Denetim 
Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

ALGI 
OPERASYONU 

VAR
Diyarbakır'da açık-

lamalarda bulunan 
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ: "Yalanlara 
iftiralara algı operas-
yonlarına, siyasi veya 
gayri ahlaki hesaplarla 
ortaya konan haberle-
re lütfen itibar etme-
yin. Piyasada dolanan 
yalanların hangisini 
yalanlayacağımızı şa-
şırdık. O kadar fazla 
dezenformasyon var. 
Yalan var. Algı ope-
rasyonu var. Bütün 
vatandaşlarımızın bu 
yalanlara karşı dikkatli 
olmasında fayda var" 
dedi.

MOBİLYACILAR 
ODASI’NDAN 

YARDIM 
KAMPANYASI

İnegöl Mobilyacılar 
Odası Başkanı Özcan 
Ayhan yaptığı açıkla-
mada “Ülkemiz geçtiği-
miz hafta başında Kah-
ramanmaraş merkezli, 
10 ili sarsan Cumhuri-
yet tarihinin en büyük 
felaketlerinden birini 
yaşadı. Otuz binden 
fazla insanımızı kaybet-
tik. Şehirler yaşanamaz 
hale geldi. Ölü sayısı ne 
yazık ki her geçen gün 
artmaktadır. Ülke insa-

nımız deprem sonrasın-
da yine seferber oldu. 
Bölgeye çok sayıda 
yardım TIR’ı gönderildi. 
İnegöl insanı da bölge 
insanının yaralarını sar-
ma noktasında adeta 
hayırda yarıştı. TIR’lar 
gönderildi. Bölgede 
yemek dağıtımları hala 
yapılıyor.

 Mobilyacılar Odası 
olarak biz de ilk olarak 
bölgeye giden yardım 
TIR’larına erzak deste-
ğinde bulunduk. Ayrıca 
Bursa Birlik tarafından 
deprem bölgesinde ya-

pılacak çadır kentlere 
de desteğimizi verdik. 
Şimdi de MODEF çatısı 
altında Bursa Valiliği ve 
Büyük Şehir Belediyesi 
kontrolünde boş evler-
de, yeni yaşam yerle-
rinde kullanılmak üzere 
mobilya destek kam-
panyası başlatılmıştır. 

Tüm ilçe halkımızı 
meslektaşlarımızı el 
ele kampanyaya da-
vet ediyoruz. Bölgeye 
küçük dolap, karyo-
la, yaylı yatak, baza, 
tercihen yatak haline 
getirilebilir koltuk ta-

kımı, çekyat, halı kilim, 
yorgan, yastık, çarşaf, 
mini buzdolabı, ısıtı-
cı, ocak, tencere-çay-
danlık göndereceğiz. 
Çekyat konusunda an-
laştığımız bir firmamız 
var. 2500 TL’ye çekyat 

yapacak. Yardımlarımız 
MODEF’te toplana-
caktır. Buraya getirerek 
personelimiz Yakup 
Şahin’e teslim edebi-
lirsiniz. Tüm ilçe halkı-
mızı, mobilyacılarımızı 
bu kampanyaya destek 

olmaya davet ediyo-
ruz.”dedi

İrtibat için Yakup 
Şahin: +90 536 999 

32 18

Bakan Bozdağ uyardı: "Yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına, siyasi veya gayri ahlaki hesaplarla ortaya ko-
nan haberlere lütfen itibar etmeyin" @ Tamer Ekimci

İnegöl Mobilyacılar Odası depremde mağdur olanlar 
için mobilya kampanyası başlattı. İhtiyaçları paylaşan 
Özcan Ayhan mobilyacılara çağrıda bulundu. 

@ Özkan Duran
İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

İnegöl’den bölgeye giden AGD 
ve Cansuyu Derneği üyeleri, dep-
remzedelere her gün 2 bin 500 
adet köfte ekmek ikramında bulu-
nuyorlar. @ Özgür Yıldırım

CANSUYU 
OLDULAR

Kahramanmaraş Pa-
zarcık ilçesinde mey-
dana gelen ve birçok 
ilimizi etkileyen dep-
rem sonrasında ne 

yazık ki birçok vatan-
daşımızı kaybettik. Bü-
yük hasara neden olan 
depremde vefat eden 
kardeşlerimiz 20 bini, 
yaralılarımız ise 80 bini 
geçti.  Depremde ve-

fat edenlere Allah’tan 
c.c. rahmet yaralılara 
acil şifalar dilerim.

Birçok sivil toplum 
kuruluşumuz da dep-
remin olduğu sabah-

tan itibaren gönüllüleri 
ile sahada çalışmalara 
başladılar. Tüm Tür-
kiye olarak kardeşlik 
bilinciyle deprem böl-
gesine ayni ve nakdi 
yardımlar gerçekleştir-

dik.  Bizler de Anadolu 
Gençlik Derneği ve 
Cansuyu Derneğimi-
zin koordinasyonunda 
depremden etkilenen 
kardeşlerimize tüm 
teşkilatlarımızla Türki-
ye genelinde arama 
kurtarma, barınma ve 
erzak temini noktasın-
da çalışmalara başla-
dık.

Anadolu Gençlik 
Derneği İnegöl Şubesi 
ve Cansuyu Derneği 
İnegöl temsilciliği ola-
rak Gaziantep Nurda-
ğı ilçesinde deprem-
den etkilenen aile ve 
sahada çalışan asker 
ve gönüllülere günlük 
2500 kişilik kapasite-
miz ile köfte ekmek 
dağıtımıyla destek 

oluyoruz.

Bu zor süreci millet 
olarak birlik ve bera-
berlik içinde atlataca-
ğız inşallah. AGD İne-
göl ve Cansu’yu olarak 
İnegöllü hemşerileri-
mizi bizlere maddi ve 
manevi destek olmaya 
davet ediyoruz.

Anadolu Gençlik ola-
rak sahada çalışan teş-
kilatımız gece gündüz 
demeden kardeşleri-
nin, büyüklerinin ya-
nında Cansuyu olmaya 
devam ediyor. Ema-
netlerin gerçek sahibi 
olan Rabbimizden du-
amız bir daha bizleri 
böyle afetlerden mu-
hafaza etmesidir.



SOSYAL MEDYADOĞUM GÜNÜ

06 Yaşam 14 Şubat 2023 Salı

Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
NOT: Yayınlanmasını istediğiniz doğum günleri için facebook listenize
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 ‘OYUNCAKLARIMI-
ZI VE KİTAPLARIMIZI 

PAYLAŞIYORUZ’
 Türkiye’yi yasa boğan 

depremlerin ardından 
bölgede yaraların sarıl-
ması için 622 personel, 
102 iş makinesi, 76 araç 
ve 22 arama kurtarma 
aracıyla çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Bü-
yükşehir Belediyesi, 
sosyal yaşama destek 
projelerine bir yenisini 
daha ekledi. Deprem 
bölgesine gönderilen 
yardımlar ve Bursa’ya 

gelen depremzedelere 
özel mağaza uygulaması 
ile dikkat çeken Büyük-
şehir Belediyesi, şimdi 
de depremzede çocuk-
lar için harekete geçti. 
Deprem nedeniyle ağır 
bir travma yaşayan ço-
cuklara psikolojik des-
tek sağlanması amacıyla 
‘Oyuncaklarımızı ve Ki-
taplarımızı Paylaşıyoruz’ 
kampanyası düzenlen-
di. Gönüllüler tarafın-
dan getirilen yeni veya 
sağlam oyuncaklar ile 
kitaplar, minik yürekleri 

ısıtmak için deprem böl-
gelerinde oluşturulacak 
etkinlik alanlarında ço-
cuklarla buluşturulacak.

  
Kampanyaya destek 

vermek isteyen gönüllü-
ler, yeni ve sağlam oyun-
caklar ile kitapları 19 Şu-
bat Pazar gününe kadar 
09.00 - 18.00 saatleri 
arasında Tayyare Kültür 
Merkezi, Setbaşı Şehir 
Kütüphanesi ve Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi’ne 
bırakabilecek.

DUR İHTARINA 
UYMADILAR

İnegöl Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik ekip-
leri şüphelendikleri 
araca dur ihtarında bu-
lundular. Polisi görünce 
şahıslar, araçla kaçma-
ya başladı.

Polis ekipleri kaçan 
aracı, Şebboy cadde-
sinde önünü keserek 
durdurdular. Şahıslar 
üzerinde yapılan ara-
mada bir miktar uyuş-
turucu madde ele ge-
çirildi. 4 şahıs gözaltına 
alındı.

İNEGÖL’ÜN ACİL 
TOPLANMA 

ALANLARI AFET 
ÇANTASI 

UYGULAMASINDA
İnegöl’ün deprem ha-

zırlıkları ve toplanma 
alanlarına dair vatanda-
şı bilgilendirmek adına 
İnegöl Belediyesi’nden 
Afet Çantası uygula-
ması açıklaması geldi. 
İnegöl Belediyesi’nin 

hayata geçirdiği mobil 
uygulama ile hem top-
lanma alanları hem de 
afetlere karşı pek çok 
modül yer alıyor.

İnegöl Belediyesi, 
Kahramanmaraş’ta ya-
şanan deprem sonrası 
2021 yılında hazırlaya-
rak uygulamaya aldığı 
Afet Çantası uygulama-
sını yeniden hatırlattı. 

İlçe halkına uygulama 
içerisinde deprem son-
rası toplanma alanları-
nın da yer aldığı mobil 
uygulamayı mutlaka te-
lefonlarına indirmeleri 
çağrısında bulunuldu.

Afet Çantası uygula-
masında; afet öncesi, 
afet anı ve afet son-
rasında yapılacaklarla 
birlikte güvendeyim, 

güvende değilim ve 
acil yardım butonu gibi 
birçok modülün yer 
alıyor. Uygulamanın te-
mel amacı vatandaşları-
mızın güvenliğini arttır-
mak. Örneği içerisinde 
yer alan “Güvendeyim” 
butonuyla herhangi bir 
doğal afet ve acil du-
rum anında kayıtlı tele-
fon numaralarına inter-
net bağlantısına ihtiyaç 
olmaksızın konum ve 
güvende olduğuna dair 
bilgiler SMS olarak ile-
tilmektedir. Acil Yardım 
Butonuyla 112 Acil Ser-
vis anlık aranabilmekte-
dir. Yardım Düdüğüyle 
birlikte acil durumlarda 
yüksek sesli düdük çal-
maktadır.

Bunların haricinde 

uygulama içerisinde 
İnegöl Belediyesi’nin 
daha önceden belirlen-
miş olan Acil Toplanma 
Sahaları listesi de yer 
alıyor. Aynı şekilde ilk 
yardım bölümü ve son 
Depremler gibi birçok 
konuda da ayrıntılı bil-
gilendirmeler bulunu-
yor. Şehrin tüm merkez 
mahallelerinin toplan-
ma alanları, uygulama 
içerisinde listeli şekilde 
bulunuyor.

DOĞAL AFET VE 
RİSKİ İLE MÜCADELE 
EYLEM PLANI OLUŞ-
TURULDU

Öte yandan, İnegöl 
Belediyesi tarafından 
“Önce tedbir, sonra 
kriz yönetimi” sloga-
nıyla gerçekleştirdiği 

Doğal Afetler Risk ve 
Eylem Planı çalışma-
sı kapsamında İnegöl 
Belediyesi ile birlikte 
dış paydaşlar; AFAD, 
Bursa Teknik Üniver-
sitesi, Bursa Uludağ 
Üniversitesi, İnegöl 
İlçe Tarım Müdürlüğü, 
İnegöl Kent Konseyi, 
İNDAK, İHH, İTSO, 
Türk Kızılayı ve Kütahya 
Dumlupınar Üniversite-
si’nden uzmanların yer 
aldığı 11 kişilik bir kurul 
oluşturuldu. Kurul; kısa, 
orta ve uzun vadede 
yapılacak 193 madde-
lik eylem planını hazır-
ladı. İnegöl ölçeğinde 
“Taslak Eylem Planı 
Cetveli” resmi yazı ma-
rifetiyle ilgili kurumlara 
gönderildi.

Depremin yaralarının bir an önce sarılması için arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, altyapı ve yol bakımla-
rından sosyal yardımlara kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem 
mağduru çocukları da unutmadı. Başlatılan kampanya ile toplanacak oyuncak ve kitaplar, bölgedeki deprem 
mağduru çocuklara ulaştırılacak.  @ Özgür Yıldırım

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiple-
rinin dur ihtarına uymayan araçtaki 
4 şahıs, kovalamaca sonucu yakalan-
dılar. @ Haber Merkezi

İnegöl’ün deprem hazırlıkları ve toplanma alanlarına dair vatandaşı bilgilendirmek adına İnegöl Belediyesi’nden 
Afet Çantası uygulaması açıklaması geldi. İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği mobil uygulama ile hem toplan-
ma alanları hem de afetlere karşı pek çok modül yer alıyor. @ Özkan Duran

yakalanmadık ama sanki yakalanmışız gibi neşemiz kaçtı. Ne 
tavsiye edersiniz?

CEVAP 1: Elbette bir mü'min olarak, insan olarak kardeşlerimi-
zin başına gelen felaketten sonra üzüleceğiz. Etten kemikten yara-
tılmış zavallı insanlarız biz. Gerekiyorsa uykumuzdan ve gıdamız-
dan keseceğiz ve onlar için bir şeyler yapacağız. Fakat ölenle ölmek, 
boğulanla boğulmak da doğru değildir. 

Bu hayat devam edecek/etmelidir. Düğün derneğe ara veririz, 
keyifli oturumlar yapmayız ama hayat devam etmeli. Etmeli ki o kar-
deşlerimizin acılarına ortak olabilelim, devletin yaraları sarmasına 
yardım edecek desteklerde bulunalım. Yoksa depremzedelerin sa-
yısı deprem devam etmediği hâlde artmaya devam eder.

Bu nedenle şu hususlara dikkat edelim deriz:  
1.Deprem uzmanı olmamıza gerek yoktur. Herkesle her an aynı 

konuları gün boyu konuşup içimizdeki burukluğu derinleştirmemiz 
yanlıştır. Aynı konuları tekrar tekrar gündem yapmamalıyız.

2.Bu günlerde haber bültenleri biraz da zorunluluktan sadece 
depremden ve depremzedeleri alakadar eden konulardan oluşu-
yor. Sürekli haber takip etmek sürekli yarayı kaşımaktır. Bunalan 
haber izlemeyi azaltmalıdır. Susadıkça tuzlu su içer gibi aynı yarala-
rı gözümüzün içine soka soka anlatan haberleri izlememeliyiz. 

Şöyle bir soru sorabiliriz: Ben fazla haber izlemesem ne olur? 
Mesela depremzedelerin mağduriyeti mi artar? Elbette hiçbir fark 
olmaz. Biz fark etmesek de izlediklerimiz, dinlediklerimiz rüyaları-
mıza girecek kadar içimize siniyor. Buna bir sınırlama getirmeliyiz.

3.Böyle zamanlarda nafile namaz kılmanın ve sesli Kur'an oku-
manın çok rahatlatıcı yönü vardır. Denemenizi tavsiye ederim.

4.İşimiz ne ise o işimize yoğunluk getirelim. Mesela iki saat faz-
la çalışalım.

5.Aile içinde bu gerginliğin birbirimize sataşma nedeni olma-
ması için bütün bireyler olarak oturup bir “susma, karşı tepki ver-
meme” sözleşmesi yapalım. Birbirimizi üç ay idare edeceğiz diyelim. 
Çocuklarımızın yaramazlıklarına biraz daha sabırlı olalım.

6.Duanın rahatlatıcı yönünü asla görmezden gelemeyiz. Dua, 
acil kurtarıcı yönüyle dilimizde olmalıdır.

7.Ve şu gerçeği artık anlayalım:

Dünya budur, böyledir. Hiçbir depreme yakalanmayan da bir 
gün kendi depremi ile toprağa girecektir, yok bir çaresi. En iyisi ahi-
retimizi hazırlamak, ahiretimiz için hazırlanmaktır.

SORU: Hocam annem ve babam birkaç sene önce hac ibadetini 
yerine getirmişti. Son beş yıldır ise umre yapma sevinci ile para bi-
riktiriyorlardı. Yaklaşık yetmiş bin TL mevcut. Bunun yirmi bini borç 
alınmıştı. Deprem olunca babam umreyi erteleyip parayı depremde 
kullanılmak üzere hayır kuruluşlarına veya AFAD’a vermeyi düşün-
dü ama annem çok kararsız ve sizin cevabınıza göre hareket etmek 
istiyor. Ne yapalım hocam?

CEVAP: O parayı güvenli bir kurumla deprem nedeniyle muh-
taç birine ulaştırırlarsa nafile bir umreden daha sevaplı bir iş yap-
mış olurlar. İnşaallah umre de bir gün nasip olur. Umre nasip olma-
sa da niyetleri ile ecri nasip olur biiznillah.

KAYNAK: fetvameclisi.com

*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

Nurettin
YILDIZ

DEPREM FETVALARI



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

HABER HATTI : 715 30 5707 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
PERİHAN ÖZŞAHİN (78) İnegöl doğumlu; 

NEZAHAT KORKMAZ (74)

Karakaş doğumlu-Gündüzlü’den;
 BAĞDAGÜL ŞAHİN (76)

İnegöl doğumlu; 
MESUT  UYSAL (45)

Şavşat doğumlu; 
NEVRİZE ÖZIŞIK (85)

07 Gündem

21 YIL ÖNCE 
YAZILAN 

SENARYONUN 
GERÇEKLEŞME 

İHTİMALİYLE KARŞI 
KARŞIYAYIZ”

Kahramanmaraş’ta 
yaşanan deprem fe-
laketinin üzerinden 
bir hafta geçti. 29 bini 
aşkın vatandaşımızın 
yaşamını yitirdiği, bin-
lerce binanın yıkıldığı 
ve 10 ilimizde hayatı 
durduran depremin 
acısı sürerken, Sultan 
Abdülhamid Han Kül-
tür ve Eğitim Derneği 
Başkanı Turgay Yazıcı 
olayın arka planında 
farklı bir planın işletil-
mek istendiğine dikkat 
çekerek tüm vatandaş-
ları uyardı. Millennium 
Challenge 2002 tatbi-
katını hatırlatan Yazıcı, 
birlik ve beraberlikten 
taviz vermeden kaos 
ortamı oluşturmaktan 
kaçınmak gerektiğine 
dikkat çekti.

Ülkemiz ve milleti-
mizin çok zor bir dö-
nemden geçtiğini ifade 
eden Yazıcı, “Öncelik-
le Kahramanmaraş’ta 
meydana gelen iki 
büyük deprem nede-
niyle yaşamını yitiren 
tüm canlarımızın acısı-
nı yüreğimizde hisset-
tiğimizi ifade etmek 
istiyorum. Hayatını 
kaybeden yurttaşları-
mıza Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Devletimize 
ve milletimize de rab-
bimden güç, kuvvet 

vermesini niyaz ediyo-
rum” dedi.

Komplo teoriler gibi 
gözüken, ancak üst 
üste sıralandığında çok 
tehlikeli bir senaryoya 
dönüşen bu vaziyetten 
herkesin haberdar ol-
ması gerektiğine dikkat 
çekerek kurulan tuzağı 
işaret eden Yazıcı, “Gö-
rüyoruz ki güçlenen, 
kendinden emin, tüm 
mazlum coğrafyaya 
sahip çıkan, bölge-
sinde söz sahibi bir 
Türkiye’ye, dünyanın 
tahammülü kalmadı. 
Ülkemizin kan ağladı-
ğı bu acı günde, daha 
büyük acıların yaşan-
maması için bugün içe-
risinde bulunduğumuz 
durumu ifade etmek 
istiyorum. 

Yaşadığımız deprem, 
sıradan bir afet değil. 
Bugün 21 yıl önce ya-
zılmış bir senaryonun 
gerçekleşme ihtimali 
ile karşı karşıyayız. 7,7 
ve 7,6 büyüklüğünde 
iki depremin 9 saat 
arayla ana karada ve 7 
kilometre gibi çok sığ 
bir derinlikte olması 
düşündürücü. Deprem 
yüzeye çok yakın ve 
şehirlerin ortasından 
geçti. Simülasyon yapıl-
dığında, Almanya’nın 
yüzölçümü ile aynı 
oranda bir alan yıkıldı. 
Almanya’nın tamamen 
yıkıldığını düşünün. 
İşin ciddiyeti ve boyutu 
gerçekten korkutucu” 
diye konuştu.

KAOS ORTAMI 
OLUŞTURMAK 

İSTENİYOR
Amacın kaos ortamı 

oluşturmak olduğu-
nu belirten Yazıcı, “Bu 
depremin bazı uzman-
ların ifade ettiği gibi 
irkitilmiş bir deprem 
olması ihtimali nedir? 
1999 yılında yaşanan 
Marmara depremi sı-
rasında da Marmara’da 
ABD’ye ait bir gemi-
nin burada bulunması, 
Kahramanmaraş dep-
reminden birkaç gün 
önce de yine benzer 
bir geminin Marma-
ra’da demirlemesi, bazı 
Avrupa ülkesi konso-
losluklarının güvenlik 
gerekçesiyle ortada 
hiçbir şey yokken ka-
patılması, İstanbul Ka-
ğıthane’de fay hattı 
olmayan bir bölgede 
yaşanan anlamsız kü-
çük bir deprem ve tabi 
ki 2002 yılında yapılan, 
o gün için belki de çok 
fazla bir anlam yükleye-
mediğimiz “Millennium 
Challenge” yani “Bin 
yılın meydan okuması” 
tatbikatı… 

Kafamızda çokça soru 
işareti ile zorlu bir sü-
reçten geçiyoruz. Ve 
şunu da altını çizerek 
ifade etmek isterim 
ki; bugün birbirimize 
düşme vakti değil. Her 
ne olursa olsun, bu-
gün birbirimize düşüp 
başkalarını sevindirme 
vakti değil. Çok büyük 
bir felaketle karşı karşı-

yayız. Orman yangınları 
da aynı şekildeydi. 20 
yılda yanan ormandan 
çok daha fazlası, 2 gün-
de yandı bu ülkede. 
Anormal şekilde afet-
lerle sınandığımız bir 
süreçteyiz. Ve her olay 
milletimiz arasında bö-
lünmeye, kaos ortamı 
oluşturmaya ortam ha-
zırlıyor. 

Bu yaşananlar aklımı-
za 5 Mart 1959 yılında 
yapılan anlaşmayı ge-
tiriyor. Bu anlaşmaya 
göre; Türkiye doğrudan 
ya da dolaylı olarak te-
cavüz, sızma, yıkıcı faa-
liyet ya da sivil saldırıya 
uğraması durumunda, 
ABD silahlı müdaha-
le hakkına sahip oldu. 
Maddede belirtilen; 
tecavüz, sızma, yıkıcı 
faaliyet ve sivil saldırı 
gibi kavramların ne an-
lama geldiği ve hangi 
durumda oluşacağına 
da yine Amerikalı yet-
kililer karar verecekti. 
İşte kaos ortamında ak-
lımıza gelen ilk şey bu 
anlaşma” ifadelerinde 
bulundu.

MİLLENNİUM 
CHALLENGE 2002 

TATBİKATININ 
SENARYOSU NEYDİ?

Bir yandan da aslında 
mesajları farklı zaman 
dilimlerde farklı ülkeler-
ce sıkça verilen ve son 
günlerde daha fazla 
duyduğumuz “Millen-
nium Challenge 2002” 
yani “Bin yılın meydan 
okuması” tatbikatı ger-
çeği olduğunu kayde-
den Yazıcı, şöyle devam 
etti: “Tatbikatın detay-
larından bahsetmeden 
önce şunu belirtmek 
isterim; tatbikatlarda, 
özellikle NATO kültü-
ründeki ülkeler senar-
yoları birliklerini gerçek 
olaylara hazırlamak için 
yapar. Yani tatbikat 
senaryoları uydurma, 
ilgisiz şeyler üzerine ya-
zılmaz. Peki Millennium 
Challenge 2002 tatbi-
katın senaryosu neydi? 

Bu tatbikatta bir dev-
let var, bu devletin bir 
adalar sorunu var, aynı 
zamanda adaları olan 
bir devletle de sorunu 
var. Ülkesinde de farklı 
etnik gruplar var. Yine 
bu ülkenin toprakları iki 
kıtada yer alıyor ve ara-
sından da kıtaları birbi-
rine bağlayan bir deniz 
yolu geçiyor. Bu deniz 
yolunu o ülke kontrol 
ediyor. Sanırım bu ta-
rif edilen ülkeyi tahmin 
etmek çok güç değil. 

Tatbikatın senaryo-
suna göre; bu ülkede 
çok büyük bir deprem 
oluyor. Deprem neti-
cesinde afet yönetimi 
yapacak hükümetin 
yetersiz olduğu söy-
lemleri ayyuka çıkıyor, 
huzursuzluklar başlıyor, 
silahlı kuvvetlerin saha-
ya inmesini istiyorlar.

 Silahlı kuvvetler hü-
kümetin yetersiz oldu-
ğunu görüp yönetime 
el koyuyor. Daha sonra 
ülke uluslararası yardım 
çağrısı yapıyor. Diğer 
devletler buraya ara-
ma kurtarma ekipleri 
gönderiyor. Bazıları 
bu ekipleri asker ola-
rak gönderiyor. Bunlar 
içerisinde ABD’de var. 
ABD ve bazı devletler 
diyor ki benim yardım-
larımı benim askerim 
dağıtsın. O ülke bunu 
ilk etapta kabul etmese 
de sonra kabul etmek 
zorunda kalıyor. Sonra 
iş kontrolden çıkıyor. 

Gelen diğer ülkelerin 
askerlerinin görevi ara-
ma kurtarma mı? Sayı-
sı nedir? İş kontrolden 
çıktıktan sonra o ülke 
askerleriyle ABD asker-
leri arasında çatışma çı-
kıyor. Neticede 96 saat 
içerisinde o ülke işgal 
ediliyor. Çok ilginçtir ki 
Yunanlılar da geçen yıl 
“Türkiye 96 saat içeri-
sinde işgal olur” demiş-
lerdi. Bunların hepsini 
yan yana koymak lazım. 
96 saat nereden çıktı?”

ÇOK İYİ 
HAZIRLANMIŞ 
BİR TUZAĞIN 

İÇİNE ÇEKİLMEK 
İSTENİYORUZ

“Bizler özellikle bu-
gün her yeri, her de-
tayı takip etmek zo-
rundayız. Bakın The 
Ekonomist gazetesi 
bir manşet attı. Türk 
ve Suriye hükümetleri 
bu depremle baş ede-
mez diyorlar. Yani sivil 
hükümet bunu başa-
ramaz, darbe yapılsın 
algısı oluşturuyorlar. 
Dışarıdan ya da içeri-
den müdahale olma-
sı gerekiyor diyorlar. 
Tatbikattaki senaryoyu 
sorunsuz işletmek is-
tiyorlar. Fransız dergi-
sinde “tanka bile gerek 
kalmadı” şeklindeki 
karikatür de bu işin al-
tındaki sinsiliği gözler 
önüne seriyor.

 Şu an topyekun bir 
saldırı ve çok iyi hazır-
lanmış bir tuzağın içine 
çekilmeye çalışılıyoruz. 
Ülkemiz, devletimiz, 
milletimiz uyanık olmak 
zorunda. İçimizdeki ha-
inlerle de dışarıdaki her 
an işgale yürüyecek 
kuvvetlerle de müca-
deleyi bir an bırakama-
yız. Görüyoruz ki bu-
gün tatbikattaki planı 
işletiyorlar. ABD başta 
olmak üzere batılı ül-
kelere soruyoruz; yar-
dıma mı geliyorsunuz 
işgale mi?”

“BİR SEYİT 
ONBAŞI ÇIKAR, 
NE OLDUĞUNU 

ANLAYAMAZSINIZ”
“2002 yılında yazılan 

bu senaryoların o gün 
yazılmış ve oynanmış 
olması, bugün bir yere 
kadar gerçeğe dönüş-
se dahi bu şekilde so-
nuçlanacağı anlamına 
gelmiyor. Aynı zaman-

da inançlı olmalıyız, tes-
limiyeti ve pes etmeyi 
asla düşünmemeliyiz. 
Çünkü Türkiye Cumhu-
riyeti kurulduğu gün-
den bu yana her zaman 
işgal senaryosuna göre 
ordusunu ve savun-
masını yapılandıran bir 
ülke olmuştur. 

Sadece Türkiye Cum-
huriyeti değil, bu millet 
bugüne kadar kurduğu 
16 devletin hepsinde 
benzer düşmanlıkları 
ve tehlikeleri yaşamış-
tır. Ancak bir ölüp bin 
dirilmiş, asırlardır benli-
ğini, duruşunu, töresini 
kaybetmemiştir. Bun-

dandır ki Türk milleti 5 
bin yıldır ilk günkü gibi 
varlığını sürdürüyor, 
bundandır ki Türk dev-
letleri 2200 yıllık devlet 
geleneği ve devlet aklı 
ile her zorlukla başa çı-
kabiliyor. 

Sanmasınlar biz de-
ğiştik, yorulduk, sindik 
ya da asimile edildik. 
Bugün tıpkı 108 yıl 
önce olduğu gibi bir 
Seyit Onbaşı çıkar, 
Amerika’nın o Marma-
ra denizindeki gemisini 
bir top mermisiyle yok 
eder de kimse ne oldu-
ğunu anlayamaz.”

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Millennium Challenge 2002 tatbikatını hatırlatarak Türkiye’nin tu-
zağa çekilmek istendiğini ifade eden Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, 
“Görüyoruz ki tatbikattaki planı işletiyorlar. ABD başta olmak üzere batılı ülkelere soruyoruz; yardıma mı geliyor-
sunuz işgale mi?” dedi. @ Özgür Yıldırım

14 Şubat 2023 Salı

DEPREM
Kıyamet vaktiydi sanki Gölcük'te
Yalova,Sakarya hepsi göçükte
Yer sarsılıyordu yedi ölçekte
İç içe girmişti denizle kara
17 Ağustos kapanmaz yara

Sarsıldı hayatlar enkaza döndü
Göçükler altında ocaklar söndü
Tarifi imkânsız bir kara gündü
Hem nasıl karaydı karadan kara
17 Ağustos kapanmaz yara

Ne temel bıraktı ne binada kat
Yürekleri yaktı acı hakikat
Kimisi yaralı kimisi sakat
Bir daha olmasın böyle manzara
17 Ağustos kapanmaz yara

Anne babasını yitiren oldu
Sokaklar öksüzle yetimle doldu
Enkazlar altında hayatlar soldu
Ortada kaldı hep fakir fukara
17 Ağustos kapanmaz yara

Deprem değil çürük kolonlar yıktı,
Demirden betondan çalanlar yıktı,
İşinde harami olanlar yıktı,
Ne bir iddia bu ne de iftira
17 Ağustos kapanmaz yara

Kurtulan olsa da gülmedi yüzü
Eşini oğlunu aradı gözü
Anlatabilir mi Hasan'ın sözü
Kırkbeş saniyede çöktü Marmara
17 Ağustos kapanmaz yara

Not: Bu şiir 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden 
sonra kaleme alınmıştır.

Hasan Hüseyin YILMAZ

DEPREM

Hasan
Hüseyin
YILMAZ



ÇATLAK BİLE YOK
Kahramanmaraş mer-

kezli iki depremde 10 
ilde binlere kişi haya-
tını kaybetti, on bin-
lerce kişi ise yaralandı. 
Binlerce konutun yıkıl-
dığı şehirlerde arama 
kurtarma çalışmaları 
devam ederken; Çev-
re, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
koordinesinde TOKİ ta-
rafından yapılan evlerin 
ise sapasağlam olduğu 

ortaya çıktı. Depremin 
merkezi Kahramanma-
raş'ın merkez Onikişu-
bat ilçesi Saçaklızade 
Mahallesi'nde 2010 
yılında TOKİ tarafın-
dan tamamlanan 350 
konutta da hiçbir za-
rar olmadığı öğrenildi. 
Bölgede yaşayan va-
tandaşlar depremi his-
sedip büyük korku ya-
şadıklarını belirtirken, 
binalarında bir çatlak 
bile oluşmadığını kay-

detti.

"SALLANDIK AMA 
HİÇBİR ÇATLAK YOK"

2010 yılından itiba-
ren TOKİ konutlarında 
yaşadıklarını belirten 
vatandaşlar, "Yaklaşık 
13 yıl oldu TOKİ'de 
oturuyoruz. Allah'a çok 
şükür bir sıkıntımız yok. 
Sallandı ama sapasağ-
lam, hiçbir çatlak dahi 
yok" dedi. Yapısal ola-
rak konutların sağlam 

olduğuna dikkat çeken 
vatandaşlardan Ali Şa-
han, "Oturuma müsait 
bir yer burası. Vatan-
daşlarımız da burada 
depremin şiddeti yük-
sek olduğu için büyük 
bir panik yaşadı. Büyük 
bir felaket atlattık he-
pimiz. Sabah deprem-
den önce yüksek bir 
sesle ayağa kalktık. Bir 
de kırmızı bir şey ateş 
gibi o görüntü, gürültü 
ile binamız gitti geldi. 

Ama çok şükür bizim 
binalarımızda hasar 

yok" diye konuştu.

475 HESAP YÖNETİ-
CİSİ TESPİT EDİLDİ

EGM Siber Suçlar-
la Mücadele Daire 
Başkanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, 
"Kahramanmaraş'ta 
meydana gelen dep-
remler sonrasında sos-
yal medya platformları 
üzerinden yardım çağ-
rısında bulunan vatan-
daşlarımızın adres ve 
lokasyon bilgileri ive-
dilikle tespit edilerek, 
ilgili birimlerle koordi-

nasyon kurulmaktadır. 
Ayrıca Kahramanmaraş 
merkezli yaşanan dep-
remlere ilişkin sosyal 
medya platformların-
da, vatandaşlarımız 
üzerinde korku ve pa-
nik oluşturmak ama-
cıyla provokatif pay-
laşımlarda bulunduğu 
değerlendirilen 475 he-
sap yöneticisinin tespiti 
yapılarak ilgili birimlere 
gönderilmiş, Cumhu-
riyet Başsavcılıklarınca 
alınan talimat gereği 56 

şahıs gözaltına alınmış, 
14'ü tutuklanmıştır" 
denildi. 

Öte yandan, deprem-
zedelere yardım yap-
mak isteyen hayırsever 
vatandaşların iyi niyet-
lerini suistimal etmek 
amacıyla oluşturulmuş 
dolandırıcılık faaliyetle-
rine ilişkin çalışmaların 
da devam ettiğini belir-
ten Siber Suçlarla Mü-
cadele Daire Başkanlığı 
tarafından konuya iliş-
kin, "41 adet oltalama 

dolandırıcılığına yöne-
lik hazırlanan internet 
sitesinin kapatılması 
sağlanmış, resmi ku-

rumların adını kullana-
rak veya taklit ederek 
vatandaşlardan para 
talep eden 4 adet sos-

yal medya platformu 
hesabı ile ilgili gerekli 
işlemler yapılmış, ayrı-
ca 'deprem yardımı' te-

ması kullanılarak para 
yatırılması talep edilen 
3 adet kripto varlık cüz-
dan adresi tespit edile-

rek cüzdanların dondu-

rulması sağlanmıştır" 

açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde şehir merkezinde 10 yıllık binalar bile yıkılırken, TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan konutlarda 
çatlak bile oluşmadı. İHA

 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mü-
cadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada vatandaşlar 
üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provoka-
tif paylaşımlarda bulunan hesaplarla ilgili aralıksız ola-
rak sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor. 
İHA
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