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Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa, karşılığını görecek.” 
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 Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Onikişubat ilçesinde 

görevlendirilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pazartesi 

günü İnegöl’e döndü. 

 “ŞEHRİMLE GURUR DUYDUM”  
 

Daha sonra Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevlendirilen Başkan Taban, İnegöl’de bulunduğu süre içerisinde de deprem bölgesi için sürdürülen yardım çalışmalarını yerinde inceledi. 

BAŞKAN HATAY’A GİDİYOR

İnegöl'de geçtiğimiz Cuma günü cuma nama-
zı çıkışında yaklaşık 2 milyon bağış toplandı

İçişleri Bakanlığı tarafından depremin ilk hafta-
sında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçele-

rinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, şimdi de büyük yıkımın 
yaşandığı Hatay’da görevlendirildi. Bursa Bü-
yükşehir’in önceliği, gelen yardımların dağıtımı, 
seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile çadır 
kent ve konteyner kentler kurulması olacak. İYİ Parti Belediye Meclis üyesi ve Yüksek Mimar Mühendis Dursun 

Öztürkoğlu İnegöl’de 1999 depremi öncesi risk taşıyan bina sayısının 
25 bin olduğunu açıkladı. İnegöl’de 20 milyon TL’ye mal olacak 200 adetlik konteyner kent için 

çalışmalar başladı. 

Deprem yardım çalışmalarının devam et-
tiği Belediye Spor Salonunu ziyaret eden 
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm 
Türkiye’nin tekyürek olduğunu söyledi



SUÇU KADERE YÜKLEMEK

Özer
YILMAZ

İnancımız gereği kadere inanmak imanın şartlarından 

birisidir, bunun yanında hayır ve şerrin de Allah’tan geldiği-

ne inanmak da imanın şartlarındandır. Bütün bu inanç sil-

silesi içinde afet ile iç içe olmak insanların zor şartlara alış-

masını, hayatın normalleşmesini sağlıyor. Burada esas olan 

zor şartlara insanın alışması değil, zor şartların oluşmasını 

nasıl engelleyebilirim paradigması üzerinde insanların yo-

ğunlaşması ve buna göre çalışması gerektiği akla geliyor. 

İster yönetici olsun, ister sıradan vatandaş olsun ya da 

siyasetçi olsun, ülkemizde gerçekleşen olay bize şunu gös-

terdi, insanımız görevini layıkıyla yapmıyor. Görevini layı-

kıyla yapmayan görevliler yüzünden ülkemizde her 20 yılda 

hem can hem de mal kayıpları ciddi boyutta oluyor. 

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen olay bize işlerin ehli 

insanların elinde olmadığını gösterdi. Bir yerleşim yerinin 

imar planı ve imar durumu ne yazık ki bu işle ilgili ehliyeti 

olmayan insanların belediye meclislerinde kaldırdığı elleri-

nin sayısıyla oluyor.

 Belediye meclislerine seçilecek üyelerde aranacak 

kriter kişinin mal varlığına bağlı olmadan, o kişinin ne işle 

meşgul olduğuna da bakmak gerektiğini bize bu son olay 

gösterdi. İnşaat bilimi ya da inşaat alanının jeoloji yapısı hak-

kında hiçbir bilgisi olmayan insanlara, imara kapalı olması 

gereken yerlerin imara açılması ve binaların kat sayısının 

artırılması yetkisi veriliyor. 

Yönetim biliminde, bir mesleği icra edecek insanlarda 

kariyer ve liyakat özellikleri aranır. Kariyer ve liyakat yö-

nünden en uygun olanlar seçilerek mesleği icra edecek yö-

neticiler ve iş görecekler seçilir. Toplumsal olarak ne yazık 

ki balık hafızalı bir yapıya bürünmüşüz. Başımıza bir musi-

bet geldiği zaman ah vah ederek, suçu kadere yüklüyoruz. 

Elbette ki kader bizi, düşünemediğimiz ya da planladığı-

mız hayata götürmeyebilir ama işin içinde külli irade ve cüzi 

irade var ki, cüzi irade ile bize bazı işlerin sağlıklı yapılması-

na müdahale etme hakkı verilmiştir. Ne yazık ki dosdoğru ol-

ması gereken sözüm ona inançlı kesim diye algılanan insan 

güruhu gerçek anlam da inancının gereğini yerine getirmi-

yor. Yerine getirmediği görevleri nedeniyle insanlarımız hak 

etmediği muamele ile karşı karşıya kalıyor. 

Çok geç oldu ama zararın neresinden dönülürse kar-

dır düşüncesiyle bundan sonrası için önümüze bakmamız 

gerekiyor. Yeni nesil bizim ve bizden önce ki neslin yaptığı 

hatayı yapmaması gerekiyor.

 İşine daha hâkim, işini daha profesyonelce yapan, liya-

kat ve kariyer özelliklerini ön plana alan yöneticilerin, siya-

setçilerin ve iş insanlarının başta olacağını teehhül etmek 

istiyorum. Şimdiki zaman yöneticilerine, iş insanlarını ve 

siyasetçilerin yeterlilikleri analiz edildiğinde hiç te kariyer 

ve liyakat esaslarının ön planda tutularak işlerini yapmadığı 

ortaya çıkıyor.   

İşlerimiz yanlış gittiğinde suçu kadere yüklüyoruz, iş-

lerimiz yolunda gittiğinde kerameti kendimizde görüyoruz. 

Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine elbette inanıyoruz, 

amenna ve sedakna ancak kaderin sahibi bize öyle emret-

miyor. 

"Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi, insanlar 

arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi em-

reder." (Nisâ: 58)

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hûd: 112)

Bunun dışında Peygamberimiz (SA) Hadis-i şerif'lerinde 

şöyle buyuruyor: 

"Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür." (Bu-

harî)

Başımıza gelenler elbette kaderin bir tecellisidir ama 

işler ehil eller marifetiyle yapılsaydı, bu kadar yıkım ve kayıp 

olmaz, suçu da kadere yüklemezdik. 

ÖZER YILMAZ

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

24 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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PSİKOLOJİK 
İLKYARDIM

 UYGULAMALARI-
NA DESTEK

Açıklama yapan Kay-
makam Eren Arslan, 
"Ülkemizde yaşanan 
deprem felaketi son-
rası deprem bölge-
lerindeki çocuklara 
yönelik yürütülecek 
Psikolojik İlkyardım 
Uygulamaları sürecin-
de kullanılmak üzere 
oyuncak üretme, top-
lama ve bireysel etkin-
lik sandığı hazırlama 
çalışmaları yapılmak-
tadır.

 Yunus Emre Mesleki 
ve Teknik Anadolu Li-
sesi gönüllü öğretmen 
ve öğrencileri tarafın-
dan yürütülen çalışma 
İnegöllü çocuklardan 
büyük bir destek gör-
müştür.  Çocuk Geli-
şimi Alanı öğrencileri 
tarafından kukla, mas-
ke ve dolgu oyuncak 
dikimi, Grafik Alanı et-
kinlik kitabı tasarım ve 
baskı, Büro Yönetimi 
Alanı boyama kitabı 
tasarım baskı ve Rad-
yo TV alanı tarafından 
etiket tasarım ve baskı 
çalışmaları ile topla-
nan oyuncakların tas-

nifi yapılmıştır.

 İlçemiz çocukla-
rı yüzlerce oyuncak 
bağışlayarak projeye 
katkıda bulunmuşlar-
dır. Toplanan oyuncak-
lar tasnif edilerek kır-
tasiye malzemeleri ile 
birlikte her çocuk için 
yaş grubu ve cinsiyete 

göre öğrencilerimiz 
tarafından kolilenerek 
kullanıma hazır hale 
getirilmektedir. Bugün 
180 koli hazırlanmış 
eldeki malzemelerle 
yeni koli hazırlıkları 
da devam edecektir. 
Öğretmenlerimizi ve 
gençlerimizi tebrik 
ediyorum." dedi.

 “ŞEHRİMLE 
GURUR DUYDUM”  
 Kahramanmaraş’ta 

yaşanan deprem son-
rası Onikişubat ilçe-
sinde görevlendirilen 
İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban, pa-
zartesi günü İnegöl’e 
döndü. 

BAŞKAN HATAY’A 
GİDİYOR

Daha sonra Hatay’ın 
Kumlu ilçesinde gö-
revlendirilen Başkan 
Taban, İnegöl’de bu-
lunduğu süre içerisin-
de de deprem bölgesi 
için sürdürülen yardım 
çalışmalarını yerinde 
inceledi. 

Kültürpark içi bele-
diye spor salonunda 
yardım malzemelerini 
hazırlayan gönüllüler-
le bir araya gelen Baş-
kan Taban, katkı veren 
herkese teşekkür etti.

  “DEVLETİMİZ 
DİMDİK AYAKTA”
  Burada basın men-

suplarına deprem böl-
geleri ve çalışmalara 
ilişkin bilgiler de veren 
Alper Taban, açıkla-
masında şu ifadelere 

yer verdi, “Tarifi zor 
günler geçiriyoruz. 
Bu günleri aşmak için 
el birliği ile mücadele 
ediyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde AK Parti İlçe 
Başkanımız ile birlik-
te Kahramanmaraş’ın 
Onikişubat ilçesine 
bizler de intikal et-
tik. Orada Belediye 
Başkanımız ve Kay-
makamımızla birlikte, 
koordinasyon ekibiyle 
çalışmalar yürüttük. 
Burada televizyon-
lardan izlediğimizin 
çok daha üzerinde bir 
deprem yıkıntısı gör-
dük. Çok daha büyük 
bir afet yaşandığını 
gördük. Milletimize 
bir kez daha geçmiş 
olsun diyorum. Yaralı-
larımıza Allah’tan şifa-
lar, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza rah-
met diliyorum. Aynı 
şekilde devletimizin 
de 10 ayrı ilde yaşa-
nan depreme karşı her 
şehre elinin uzandığını 
gördüm. Devletimizin 
bu manada dimdik 
ayakta olması, bizim 
için çok kıymetli. Aynı 
pandemide olduğu 
gibi deprem afetinde 
de her tarafa yetişil-

meye çalışılıyor.”

  “İNEGÖL TÜM İM-
KANLARIYLA DEP-
REM BÖLGESİNDE”
  Taban yaptığı açık-

lamada, “Deprem 
bölgelerinde enkaz 
altında arama kurtar-
ma çalışmaları yoğun 
şekilde devam ediyor. 
Bizim de İNDAK ekibi-
miz depremin olduğu 
gün sabah 08.30’da 
yola çıktılar. Orada 
AFAD yönlendirme-
siyle çalışmalarına 
başladılar. Biz de böl-
gede bulunduğumuz 
sürede onlara katkı 
vermeye çalıştık. 61 
kişilik profesyonel 
arama kurtarma ekibi, 
orta lisans derecesine 
sahip ekibimiz çalış-
malarını sürdürüyor. 
Aynı şekilde İNESMEK 
Mutfağımızın profes-
yonel ekibini mobil 
tırını bölgeye gönder-
dik. Ekibimiz orada sı-
cak yemek çıkarmaya 
devam ediyor. Günlük 
11 bin kişilik yemek 
ikramımız devam edi-
yor. İnegöl’den giden 
gönüllü ekiplerimizin 
de orada yemek ko-
nusunda çalışmaları 

oluyor. Bugüne kadar 
625 tır, kamyon ve 
kamyonet şeklinde 
yardım aracını bölge-
ye ulaştırdık. Orada 
belediyenin fen işleri 
şantiyesinde gelen 
yardım tırlarındaki 
malzemeler indirilerek 
oradan sevk ve ida-
re edildi. Bunları da 
AFAD ile koordineli 
şekilde vatandaşları-
mıza eriştirmeye çalış-
tık.” dedi.

  EKİPLER HATAY’A 
SEVK EDİLİYOR

  Bölgedeki ekiplerin 
çalışmalarına devam 
ettiğini belirten Taban, 
“İnegöl’den 2 temizlik 
aracı ve 6 personeli-
miz de bölgeye sevk 
edildi. Çünkü etraftaki 
çöplerin toplanması, 
hijyenin sağlanması 
da önemli. Zaten yı-
kılan binalardan kay-
naklı bir dağınıklık söz 
konusu. Bir de atılan 
çöplerden sıkıntılar 
yaşanabiliyor. Ayrıca 
Temizlik İşlerimizden 
30 kişilik ekipte Malat-
ya’da arama kurtarma 
çalışmalarına katıldı. 
O ekip geri dönüyor. 
Onları dinlendirip yeni 

ekibi de Hatay’a sevk 
edeceğiz. Çünkü bir 
haftalık değişimlerle 
bu çalışmaları sürdür-
mek gerekiyor. İnsani 
ihtiyaçlar da ortaya 
çıkıyor” diye konuştu.

  500 DEPREMZEDE 
İNEGÖL’E GELDİ

  500 civarında dep-
remzedenin İnegöl’e 
geldiğini ifade eden 
Taban, “Şehrimize 
gelmeye başlayan 
depremzedeler için 
de bir istihdam çağrı-
sında bulunduk. Şu an 
500 dolayında kayıtlı 
gelen var. Ancak kayıt-
lı olmayanlarla birlikte 
daha fazla kişi geldiği-
ni biliyoruz. Buradaki 
akrabalarının yanına 
veya şahsi araçlarıyla 
gelenler var. Zamanla 
bu rakamı daha net-
leştireceğiz. Orada 
kepenklerin bir an 
önce açılması, psiko-

lojik bir etki oluştu-
ruyor. Şehrimizde de 
gelenlerin bir an önce 
işe tutunması psikolo-
jik olarak önemli. Bu 
noktada bir çağrıda 
bulunduk. İstihdam 
katkısı verebilirim di-
yen işletmelerimizi 
İstihdam Merkezimi-
ze başvurmaya davet 
ediyorum” dedi.

  BAŞKAN TABAN 
HATAY’DA GÖREV-
LENDİRİLDİ

  Taban yaptığı açık-
lamada, “Yeni bir gö-
revlendirmeyle Ha-
tay Kumlu bölgesine 
gidiyoruz. Orada da 
önden bir görüşme 
yaptık. İş makinaları-
nın gönderilmesi nok-
tasında bir adım attık. 
Oraya gittiğimizde de 
başkaca ne yapabiliriz 
noktasında değerlen-
direceğiz” şeklinde 
konuştu.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen 
ve öğrencileri "Oyuncak Kardeşliği" 
projesi start aldı. @ Özkan Duran

Deprem yardım çalışmalarının devam ettiği Belediye Spor Salonunu ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Al-
per Taban, tüm Türkiye’nin tekyürek olduğunu söyledi. Başkan Taban, İnegöl’den yapılan yardımların deprem 
bölgelerinde çok büyük fayda sağladığını ifade ederek, “Oraya gittiğimde o kadar duygulandım ki, şehrimle gu-
rur duydum. Bu benim yaşayabileceğim en güzel duyguydu. İnsanların Kahramanmaraş artık Kahraman İnegöl 
olmalı ifadelerine kadar duyduk” dedi. @ 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 15 ŞUBAT

İZCİLİK HAFTASI
1918: Gümüşhane’nin Ruslar ve Ermeniler’den kurtuluşu
1947: Rodos ve Oniki Adalar Yunanistan'a verildi.
1961: Belçika'da Sabena havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü: 

73 kişi öldü. Uçakta ABD buz pateni takımı da bulunuyordu.
1970: Dominik Cumhuriyeti'ne ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı Santo 

Domingo'dan kalktıktan sonra denize düştü: 102 kişi öldü.
1976: Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir 

salonda otururken Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı 

ASALA üstlendi.

1989. Sovyetlerin Afganistan'da 9 yıl süren askeri varlığı, son 

Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi. Savaşta 15 bin kadar 

Rus askerinin yanısıra, yaklaşık 1 milyon Afganlı hayatını kaybet-

ti, 5 milyon Afganlı ülkesinden göç etmek zorunda kaldı.

1999. PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan, Türk güvenlik 

güçleri tarafından Kenya'da yakalandı.

2005. Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.

RODOS VE ADALAR ELDEN GİTTİ
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KOLONYA İÇMİŞTİ
Edinilen bilgiye göre 

Yeniceköy mahallesin-
de bulunan Huzure-
vinde kalan Mesut Ö. 
(68) odasında bulunan 
kolonyayı içti. 

Bir süre sonra rahat-
sızlanan yaşlı adam 

haber verilmesi üzeri-
ne olay yerine gelen 
112 Acil Servis Ambu-
lansında görevli sağlık 
ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından am-
bulansla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil Servisi-
ne götürülerek tedavi 

altına alındı. Durumu 
ağır olan yaşlı adam 
yoğun bakım ünitesin-
de tedavi altına alındı. 
Yaşlı adam burada ya-
pılan tüm müdahalele-
re rağmen 3 gün son-
ra hayatını kaybetti.

TEK ŞERİDİ FARK 
ETMEDİ

Edinilen bilgiye göre, 
Ertuğrulgazi Caddesi 
üzerinde seyir halinde 
olan Muhyettin G. yö-
netimindeki halk oto-
büsüne, iddiaya göre 
cadde üzerindeki ça-
lışma nedeniyle yolun 

tek şeride düştüğünü 
fark etmeyen 43 ACA 
937 plakalı motosiklet 
sürücüsü Umutcan B. 
otobüse çarptı. 

Yere düşerek yarala-
nan motosiklet sürü-
cüsüne ilk müdahaleyi 
çevredeki vatandaşlar 

yaptı. Haber verilme-
si üzerine kaza yerine 
gelen 112 Acil Servis 
Ambulansıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılan 
yaralı genç, burada 
tedavi altına alındı. 
Kazayla alakalı soruş-
turma başlatıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü kolonya içtiği için İnegöl 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adam ha-
yatını kaybetti. @ Haber Merkezi

Ertuğrulgazi caddesi üzerinde yapılan altyapı çalışma-
sı nedeniyle tek şeride düşen yolu fark etmeyen moto-
siklet sürücüsü halk otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 1 
kişi yaralandı. @ Haber Merkezi

Derviş Mehmet Bey  ve  Bâbî Geleneği (3): Noktacı 

Kasım Efendi, takriben, 1512 Yılında İnegöl’e getir-

tilerek Yenice Mahallesi’ndeki tekkeye yerleştiril-

miştir.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. 

Bunun üzerine; Orhan Gazi (1326-1361) tarafından 

İnegöl’deki bu zaviyeli mescid görevlisine tahsis edil-

miş olan “hizmet-dirliği”, açıkta kalmış olduğundan bu 

konuda yeni yasal düzenleme yapılarak bu “hizmet-

dirliği”, Noktacı Kasım Efendi’ ye aktarılarak Diğrîhî 

Çayırı’nda bulunan İldenizoğlu Çiftliği, bundan böyle 

Noktacı Kasım Efendi Dergâhı adına işletilmiştir.

Yapılan bu yenitahsis nedeniyle –bir anlam-

da- Noktacı Kasım Efendi Tekkesi ile Bâbî Geleneği 

arasında otomatikman bir bağ gerçekleşmiştir. Zira 

Orhan Gazi tarafından tahsis edilmiş olan “hizmet 

dirliği”, Noktacı Kasım Efendi tekke ve zaviyesine 

aktarılmıştır. 

Halbuki bu hizmet dirliği, aslında, fetih sonrasında 

Turgut Alp tarafından Bâbî Geleneği göz önünde 

bulundurularak inşa edilmiş olan İnegöl Merkez ma-

hallesindeki zaviyeli mescid adına Orhan Gazi tarafın 

tahsis olunmuş bir hizmet dirliği idi.

 Orhan Gazi tarafından söz konusu zaviyeli mes-

cide “hizmet dirliği” olarak tahsis edilmiş olan “İlde-

nizoğlu Çiftliği”, Noktacı Kasım Efendi Zaviyeli Tekke 

Mescidi’ne çok yakın bir yerde bulunmaktaydı. 

İnegöl’ün güvenliğinden sorumlu olan “yaya-bir-

liği”nın konuşlandığı yer de bu civarda bulunuyordu. 

İnegöl coğrafyasında yaşayan  Bâbî  Geleneği’ne 

mensup Müslümanlar, Noktacı Kasım Efendi tekke ve 

zaviyesinin çevresinde toplanmışlar ve onun yaptığı 

irşad faâliyetleri sonunda, bu tekke mescidi’nin mü-

dâvimi olmuşlardır. 

Bu arada avladıkları geyiklerin boynuzlarını geti-

rip Noktacı Kasım Kasım Efendi Camii’nin  minberine  

asarak  sergiledikleri için  Noktacı  Kasım  Efendi 

Zaviyeli Mescidi, halk arasında “Geyikli Camii” diye 

anılmaya baş-lamıştır. 

Açıkça görülüyor ki Hamza beyzâde Derviş 

Mehmed Bey’in inşa ettirerek Noktacı Kasım Efendiye 

tahsis etmiş olduğu, zaviyeli mescid, Bâbî Geleneğine 

bağlı Müslümanların, buluşma noktası olmuştur. 

Diğer yandanNoktacı Kasım Efendi’ninkaleme alıp 

tekkesinde mün-tesiplerine  ders kitabı  olarak  okut-

tuğu  “Cevâhirü’l-Ahbâr” kitabı, İnegöl coğrafyasında 

Ahî ve Bâbî gelenek mensupları arasında diyaloğ ka-

pısının açılmasına vesile olmuştur. Ancak bu diyalog, 

Bursa şehir merkezine göre; İnegöl’e çok yakın bir 

mesafede bulunmasına rağmen, idârî yönden, Baba 

Sultan Köyü’nün, İnegöl’e değil de Bursa’ya bağlanma-

sına engel olama-mıştır. 

Baba Sultan köylüleri, Bursa merkeze bağlanmayı 

yeğlemişler ve İnegöl’e sırt çevirmişlerdir. Şüphesiz 

bunda fetih sonrasında Bursa-Darphanesi’ne odun 

temin etme imtiyazının, Turgut Alp’in aşiretine tahsis 

edilmesi gibi tarihsel ekonomik bir neden bulunuyor-

sa da Babî ve Ahî gelenek farkı da bunda önemli bir 

rol oynamıştır kanaatini taşımaktayım. 

Zira Sultan II. Abdülhamit (1876-1908) devrinde ve 

1885 Yılında İnegöl ve köyleri, idarî yönden, Ertuğrul 

Sancağı’nın merkezi olan Bilecik’e resmen bağlanır-

ken Baba Sultan köylüleri, ulaşım açısından daha 

uzak mesafede olmasına rağmen, Bursa’ ya bağlan-

mayı tercih etmişlerdir. 

Bilindiği üzere; günümüzde de Baba Sultan Köyü, 

idarî yönden, Bursa’ ya değil de buranın bir küçük 

ilçesi olan Kestel’e bağlanmıştır. Kestelin de tarihî 

belgelerdeki adı, Ahî Karyesi’dir. Bu da gösteriyor 

ki Bâbî ve Ahî geleneklerine mensup Müslümanlar, 

coğrafî değerler gereği, samîmî bir diyalog içinde 

bulunmalılardır. Bu, her iki taraf içinde tarihsel bir 

zorunluluktur

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-7

KOMŞU 2 
İŞYERİNE DE 

SIÇRADI
Yangın saat 10.00 

sıralarında Mahmu-
diye Mahallesi Öz-
kan sokakta faaliyet 
fırın küreği imalatha-
nesinde henüz be-
lirlenemeyen bir ne-
denle yangın çıktı. 
Alevler kısa sürede 
büyüyerek işyerini 
sardı. Yangın yerine 
çok sayıda itfaiye 
ekibi sevk edildi. 

Yangın o sırada iş-
yerinin bitişiğindeki 
2 işyerine de sıçra-
dı. Ekiplere alevlere 

müdahale ederek 1 
saatte söndürdüler. 
Yangın sonucu ima-
lathane kullanılamaz 
hale gelirken, biti-

şiğindeki 2 mobilya 
imalathanesinde ha-
sar meydana geldi. 
Yangının çıkış nede-
ni araştırılıyor.

İnegöl’de faaliyet gösteren fırın küreği  imalatha-
nesinde yangın çıktı. @ Haber Merkezi 

SEVENLERİNE EL 
SALLAYARAK
 İYİYİM MESAJI 

VERDİ
Ziraat Odası seçim-

lerinde fenalaşarak 
yere yığılan ve ka-
fasına büyük darbe 
alan Eski Bahçekaya 
Muhtarı Hayati Nuri 
Aslan, hayati tehli-
kesi olduğu için Bur-
sa’ya sevk edilmişti. 

10 gündür Yoğun 
Bakım Ünitesinden 
tedavi altında olan 
Hayati Aslan’dan se-
vindirici haber geldi. 
Bilinci kendine gel-
meye başlayan ve 
tedavisi devam eden 
Muhtar, sevenlerine 
el sallayarak iyiyim 
mesajı verdi. 

4 Şubat’ta düzen-
lenen Ziraat Odası 
seçimlerinde oy kul-
lanmak için sıraya 
girdiği sırada fena-
laşarak yere yığılan 

Eski Bahçekaya Ma-
hallesi Muhtarı Hayat 
Nuri Aslan baygınlık 
geçirdi. Ambulansla 
İnegöl Devlet Has-
tanesi Acil Servisine 
götürülerek tedavi 
altına alınan Muhtar 
Arslan, daha sonra 
Bursa’ya sevk edildi. 

10 gündür Yoğun 
Bakım Ünitesinden 

tedavi altında olan 
Hayati Aslan, ken-
dine geldi. Tedavisi 
devam eden Muhtar, 
sevenlerine el salla-
yarak iyiyim mesajı 
verdi. Tedbir amaçlı 
ziyaretin yasak oldu-
ğu Muhtar Aslan’ın 
bir süre daha teda-
visinin süreceği öğ-
renildi.

Ziraat Odası seçimlerinde fenalaşarak yere yığılan 
ve kafasına aldığı darbe sonucu hayati tehlikesi ol-
duğu için Bursa’da yoğun bakıma alınan Bahçekaya 
eski Muhtarı Hayati Nuri Aslan, sevenlerine el salla-
yarak iyiyim mesajı verdi. @ Özgür Yıldırım
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ÖNCE YAĞMUR 
SONRA BAHAR 

GELİYOR

       İnegöl'de Çarşam-
ba günü yağışlı ve gece 
saatlerinde karla karışık 

bir havanın etkili olması 
bekleniyor. Perşembe 
gününden itibaren ise 

hava sıcaklığında his-
sedilir seviyede artışın 
başlayacağı tahmin 
ediliyor.

Perşembe günü İne-
göl'de hava sıcaklığının 
7 derece olması bekle-
nirken, Cuma günü ise 
termometreler 12 de-
receyi gösterecek.

Hafta sonunda da 
hava ısınmaya devam 
ediyor. Cumartesi ve 
Pazar günleri hava sı-
caklığı 15 dereceye ka-
dar çıkıyor.

2 MİLYON BAĞIŞ 
TOPLANDI       

Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan iki dep-
remin ardından bölge-
ye yüzlerce tır yardım 
gönderen İnegöl, geç-
tiğimiz Cuma günü 

tüm Türkiye genelinde 
başlatılan yardım kam-
panyasında İnegöl'de 
rekor bağış toplandı. 

T o p l a n a n 
1.961.241,50 TL para 
AFAD hesabına yatırıl-
dı.

Kış soğuklarının etkisi altında olan İnegöl'e önce yağmur ardından bahar 
havası geliyor. @ Haber Merkezi

İnegöl'de geçtiğimiz Cuma günü cuma namazı çıkışında yaklaşık 2 mil-
yon bağış toplandı. @ Haber Merkezi

LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

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

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

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

      

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.

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57
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NÖBETÇİ ECZANELER

 ARSLAN ECZANESİ 
HAMİDİYE MAH. KÜÇÜK SÜMBÜL SOK. NO:9/A

 0224-7123615

ALANYURT ECZANESİ 
YENİ MAH. MENEKŞE CAD. NO:19/B-C

 0224 719 20 30

YASEMİN ECZANESİ 
KEMALPAŞA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/1

 0224 715 20 95

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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ABDULLAH TATAROĞLU: 20 Nisan 1962 İnegöl 

Hamidiye (Gazelli) Köyü doğumludur. İlkokulu köyün-

de okudu, İnegöl’de başladığı İmam-Hatip eğitimini 

Bursa İmam-Hatip Lisesi mezunu olarak tamamladı. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı 

mezunudur. Edebiyat 

öğretmeni olarak 

Yozgat ve Konya’da 

görev yaptı.  Konya’da 

Meram Fen Lisesi 

Edebiyat Öğretmenli-

ği döneminde Selçuk 

Üniversitesinde 16. 

yüzyıl şairlerinden 

Muhiti üzerine yüksek lisansını yaptı. Mehmet Akif Er-

soy ve İstiklal Marşı ile ilgili makale ve piyesleri vardır. 

Daha sonra Ankara, Konya, İnegöl ve Sakarya’da özel 

okullarda okul müdürlüğü, kurucu müdürlük ve genel 

müdürlük gibi görevler yaparak hayatını sürdürdü.

Kitap : Batum’dan Bursa’ya Bir Göç’ün Hikayesi 

(2007), İnegöl’de Bir Gönül Sultanı Kasım Efendi 

(2008), Bitmeyen Hasret, Gürcü Kızı Yahut İntikam 

(2015-Çeviri)

 

ARSLAN TAŞHAN: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, 

esnaf. 04.02.1966 tarihi İnegöl Hasanpaşa Köyü 

doğumludur. İlkokul eğitimini Hasanpaşa Köyü’nde, 

ortaokul ve lise eğitimini İnegöl İmam Hatip Lisesi’nde 

yaptı. Ticaret yaparak hayatını sürdürdü. Kuruluşun-

dan itibaren AK Parti bünyesi içinde olmaya çalıştı. 

2009-2014 yıllarını AK Parti Belediye Meclis Üyesi 

olarak geçirdi. 14 Aralık 2014 tarihli kongrede AK 

Parti İlçe Yönetim 

Kurulu Üyesi seçildi. 

Sonrasında yürütme 

kurulu üyeliği görevi-

ne geldi.  İnegöl Zeki 

Konukoğlu Anadolu 

Öğretmen Lisesi Okul 

Aile Birliği Başkanlığı 

ve Yönetim Kurulu 

Üyeliği görevinde 

bulundu. İnegöl’de 

yaşamını sürdürmektedir.

Kaynakça : 10.10.2016 tarihi kendisi ile görüşüldü. 

 

DİLARA BUKET TATAR: Araştırma görevlisi, 

03 Şubat 1989 doğumludur. Babası Kürşat Tatar’ın 

askerlik mesleği gereği ilk ve orta öğrenimini ülkenin 

farklı şehirlerinde yaptı. Lisans eğitimini 2007-2011 

yılları Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’n-

de yaptı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi 

olarak çalışmaya başladı. 2011-2013 yılları yüksek 

lisans eğitimi yaptığı 

Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Kamu 

Hukuku Bölümü’nde 

doktora çalışmalarını 

sürdürmektedir. 2013’te 

tamamladığı yüksek 

lisans tezini 2014 yılında kitap olarak yayınlamıştır.

Kitap : Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temel-

leri (2014) 

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

BURSA, HATAY İÇİN 
SEFERBER  

Türkiye’yi yasa bo-
ğan depremin ardın-
dan İçişleri Bakanlığı 
tarafından Bursa Valisi 
Yakup Canbolat ile bir-
likte Gaziantep’te gö-
revlendirilen ve bir 
hafta boyunca İslahiye 
ve Nurdağı ilçelerinde 
yaraların sarılması adı-
na gece-gündüz de-
meden çaba sarf eden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Hatay’daki mesaisine 
hızlı başladı. Bursa, yıkı-
mın yaşandığı Hatay’da 
Konya, Kocaeli ve De-
nizli’nin ardından gö-
revlendirilen dördüncü 
Büyükşehir oldu. 

Nurdağı ve İslahi-
ye’de hayatın normal-
leşmesine adına önemli 
çalışmalar yaptıklarını 
ifade eden Başkan Ak-
taş, şimdi de deprem-
den en fazla etkilenen 
Hatay’da görevlendi-
rildiğini kaydetti. Ha-
tay’ın merkez Antakya 

ve Defne ilçelerinin 
depremden çok ciddi 
etkilendiğini dile ge-
tiren Başkan Aktaş, 
“Gaziantep’te görevini 
tamamlayan ekiplerimi-
zi AFAD merkezinden 
aldığımız izinle buraya 
çektik. Burada şantiye 
alanı oluşturduk. Bur-
sa'dan gelen ilave ekip-
lerimiz de var” dedi.

  3 ANA GÖREV
  Hatay’da Bursa Bü-

yükşehir Belediyesi’ne 
3 ana görev verildiği-
ni dile getiren Başkan 
Aktaş, gelen yardım-
ların Expo deposunda 
toplanması ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılma-
sından kendilerinin so-
rumlu olduğunu ifade 
etti. Bunun yanında 
ikinci görevlerinin de 
seyyar tuvaletlerin ku-
rulumu olduğunu açık-
layan Başkan Aktaş, 

“Seyyar tuvaletlerin 
kurulumunu ve rutin 
bakımlarını yapacağız. 
Merkez nüfusunun 

540-550 bin olduğunu 
ve girilebilen bir tane 
bile ev olmadığını dü-
şündüğümüzde, tuva-
letlerin yoğun kullanı-
mı olacak. Bu nedenle 
düzenli bakımları yapıl-
malı. Üçüncü ana gö-
revimiz de çadır kent-
ler, konteyner kentler 
oluşturulması. Bununla 
ilgili altyapının yapıl-
ması, zeminin sıkılaş-
tırılması ve düzenlen-
mesi ile gelen çadırların 
konuşlandırılması Bu 
vesileyle Bursalı hem-
şerilerimize şunu ifade 
etmek istiyorum. Özel-
likle konteyner ve çadır 
konusunda yardımlarıy-
la, bağışlarıyla destek 
olmak isteyenler varsa, 
bizimle irtibata geçebi-
lir” diye konuştu.

  HATAY’DA 69 BE-
LEDİYE VAR

  Hatay’da bir taraftan 
arama kurtarma çalış-
maları devam ederken 
diğer taraftan yarala-
rın sarılması adına da 
hummalı bir çalışma 

olduğunu kaydeden 
Başkan Aktaş, “Konya 
Büyükşehir ilk gün gö-
revlendirildi. Hemen 
akabinde 2. gün Koca-
eli Büyükşehir geldi. 3. 
gün Denizli Büyükşehir 
geldi. Her belediyemi-
zin farklı görevi var. Şu 
an Bursa ile birlikte 4’ü 
Büyükşehir, AK Partili 
69 tane belediye baş-
kanı bizzat burada sa-
hada. ‘Şehri tekrar aya-
ğa kaldırabilir miyiz?’ 
diye, büyük bir heye-
canla çalışıyoruz. 

Cumhurbaşkanımız-
dan, bakanlarımızdan 
aldığımız talimatla, 
her bir köşeye hizmet 
götürmek adına, her 
alanda çalışıyoruz. İs-
kenderun'da bir eki-
bimiz var şu an. Tam 
donanımlı araçlarla 
beraber 12 kişilik ekibi-
miz, çadır kentlerin alt-
yapı su ve kanalizasyon 
bağlantılarını yapıyor. 
Büyükşehir, BUSKİ, ilçe 
belediyelerimiz burada 
konuşlandık ve hayatı 

normalleştirmek adına 
gayretle çalışıyoruz. 
Tekrar büyük geçmiş 
olsun. Ölenlere rahmet 
olsun, başımız sağ ol-
sun” şeklinde konuştu.

  ÇADIR,
 KONTEYNER, 

SOBA
  Türkiye’nin dört bir 

yanından yapılan yar-
dımlarla ilgili de konu-
şan Başkan Aktaş, söz-
lerini şöyle tamamladı:

  “Son olarak şunu ifa-
de edeyim. Lüzumsuz 
malzemeler maalesef 
ziyan oluyor. O yüzden 
de nedir önemli ihti-
yaç? Çadır, konteyner, 
soba, battaniye, kadın, 

erkek ve çocuk iç ça-
maşırı Özellikle bu 5-6 
kalemin burada öncelik 
olduğunu, diğer ko-
nularla alakalı devleti-
mizin de destekleriyle 
herhangi bir ihtiyacın 
olmadığını özellikle ifa-
de etmek istiyorum. 

Yardım yapan, destek 
veren herkese çok te-
şekkür ediyorum. Yani 
bir çadıra gücünüz ye-
ter, iki çadıra gücünüz 
yeter, bir konteynere 
gücünüz yeter. Bu ma-
nada destek olun. Çün-
kü önemli olan, insan-
ları gerçekten başlarını 
sokabilecekleri bir yere 
yerleştirmek.”

İçişleri Bakanlığı tarafından depremin ilk haftasında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendiri-
len Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şimdi de büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da görevlendirildi. 
Bursa Büyükşehir’in önceliği, gelen yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile çadır kent ve 
konteyner kentler kurulması olacak. @ Özgür Yıldırım  

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

SAATLER 04:17'DE 
DURDU

 5 gün boyunca Kah-
ramanmaraş'ta yıkılan 
Ebrar Sitesi enkazında 

arama kurtarma faali-
yetine katılan 10 kişilik 
BURCİMKUT arama 
kurtarma ekibi Bur-
sa’ya dönüş yaparken, 

geriye acı dolu fotoğ-
raflar kaldı. 

  Çalışmalar sırasın-
da ekip Refik Kocabı-

yık’ın enkaz ve demir 
yığınları arasında bul-
duğu saatin, 04.17'de 
durduğunu görünce 
büyük üzüntü yaşadı. 

Kenara koyulan duvar 
saatinin camına arama 
kurtarma çalışmala-
rının yansıdığı anlar 
deprem anının kötü 

göstergesi olarak Hik-
met Şen’in, objektifi-
ne böyle yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen illerde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, zaman 
zaman deprem bölgesinden geçilen fotoğraflarla yaşanan acıları tekrar yaşatıyor. @ İHA
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MALZEMELERİ
 ÖĞRETMENLER 

ALDI, YAPILAN 300 
PRİZ DEPREM

 BÖLGESİNE
 GÖNDERİLDİ

 Mehmet Kemal Coş-
kunöz Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğ-
renci ve öğretmenleri 
okulların kapalı olma-
sına rağmen kolları sı-
vadı. Öğretmenlerinin 
çağrısı üzerine okulda 
toplanan 13 öğretmen 
ve 38 öğrenci deprem-
zedelerin çadırlarda 

büyük ihtiyaç duydu-
ğu 3'lü priz üretmeye 
başladı. Öğretmenle-
rin malzemeleri kendi 
bütçelerinden almasıy-
la birlikte okul öğren-
cileri üretime başladı. 
Öğrenciler, günde 300 
priz üretmeyi başara-
rak deprem bölgesine 
gönderdi. Öğrencilerin 
yaptığı örnek davranış 
herkesin takdirini ka-
zandı.

  Öğretmenlerinin 
çağrısı üzerine okula 
geldiklerini ifade eden 

öğrenciler, "Burada 
okulda öğrendiğimiz 
bilgilerle priz üretimine 
başladık. Deprem böl-
gesindeki vatandaşlara 
bizde bu şekilde yar-
dımcı olmaya çalışıyo-
ruz" dedi.

  Okul Müdürü Cen-
giz Korucu, "Biz oku-
lumuzdaki öğretmen 
öğrencilerimizle dep-
remzedeler için 3'lü 
priz üretimine başladık. 
Kampanya tamamen 
öğretmen, öğrenci 
ve velilerimizin deste-

ğinden oluşmaktadır. 
Aldığımız malzemeleri 
gönüllü öğrencilerimiz 
burada 3'lü prize çe-
viriyor. Bu çalışmaya 
mezun öğrencilerimiz-
de katılıyor. Kurulacak 

çadır kentlerde bu priz-
lere çok ihtiyaç duyula-
cağı için böyle bir çalış-
ma başlattık. İlk etapta 
gelen malzemelerle 
günde 300 priz üreti-
mi yapıyoruz. Buradaki 

öğretmen ve öğrenci-
lerimiz gönüllü olarak 
çalışıyor. Bu şekilde 
duyarlı öğrencilerimizin 
olması bizi mutlu edi-
yor" şeklinde konuştu.

 EV HANIMLARI DEP-
REMZEDE 

ÇOCUKLAR İÇİN KIŞ-
LIK KIYAFET ÖRÜYOR  
Deprem bölgelerinde 

bulunan çocukları unut-
mayan İznik'te ki ev ha-
nımları sosyal medyadan 
organize olup bir araya 
geldi. 500 kişiden oluşan 
grup İznik Süleyman Paşa 
Medresesi'nde toplanarak 
kazak, bere, eldiven, atkı 

ve çorap örmeye başladı. 
Ev hanımlarını sosyal med-
yadan toplayan Damla 
Özbaş, “İznik halkına çok 
büyük teşekkür ediyorum. 
4 günde 500 kişiye ulaştık. 
Sadece burada değil ev-
lerde köylerde ev hanım-
ları aralıksız çalışıyor örgü 
örüyorlar. Bunları günlük 
olarak depremzedelere 
gönderiyoruz” dedi.

AFET EYLEM 
PLANLARI 

YAPILMALIDIR
İYİ Parti Belediye 

Meclis üyesi ve Yüksek 
Mimar Mühendis Dur-
sun Öztürkoğlu yaptığı 
açıklamada; “Deprem 
Ülkemizin bir gerçeği 
olduğu gibi İnegöl’ünde 
bir gerçeğidir. Zamana 
ve mekâna bakmaksı-
zın her an ortaya çıkma 
özelliğine sahip olan bu 
doğa alayı bizlerin olma-
dığı gibi hiç kimsenin ca-
nının ve malının kaybına 
gerekçe sayılmamalıdır. 
Yapılması gereken o biz-
lere gelmeden bizlerin 
gerekli önlemleri alarak 
hazırlıklı bir şekilde ya-
şam ve faaliyetlerimi-
ze devam etmemizdir. 

Diğer doğa olayların 
yanında ülkemiz gene-
linde en çok mücadele 
etmemiz gereken doğal 
afet depremdir.  Ülke-
miz bu anlamda 1999 
da yaşanan 7,4 lük dep-
rem sonrasında ülke 
genelinde bu depremi 
milat kabul edilerek top 
yekûn bir mücadele baş-
latılması zorunluluğu ve 
mecburiyetini ilan etse 
de zamanla her şeyin 
unutulduğu gibi buda 
unutulmuş amaçlanan 
beklenti doğrultusunda 
yapılması gerekeneler 
sekteye uğratılmıştır. “

“Ülkemizde  doğa 
olayları  sadece doğa 
olayı olarak kalmalı  
bunlar  afete  dönüş-

memelidir.  Bu konuda  
ülkemizin top yekün 
bilinçlenmeye  ihtiyacı 
olduğu gibi , bireyden  
başlayarak ,yerelde ve 
genelde  gerekli yasal ve 
yapısal önlemleri kapsa-
yacak  tedbirler alınmalı  
ve çalışmalara  başlan-
malıdır. Geçmişten  ve 
yaşananlardan  ders ala-
rak bir  doğa olayı olan  
depremin  ülkemiz ve 
milletimizin sinesinde  
açmış olduğu can ve 
mal kayıplarını  asgariye  
indirgemede   zemin, 
yapı, denetim,  inşaat 
malzeme ve yapı tekno-
lojilerinin ve  planlama 
kriterlerinin  deprem 
bölgelerine ve sınıfla-
rına göre yeniden  de-
ğerlendirilerek  deprem 
etkilerinin  ve yaratacağı 
hasarların  sıfırlanması 
noktasında  afet eylem 
planları hazırlanarak  uy-
gulamaya konmasıdır.  
Esas itibariyle  ülkemiz-
de  yapılan  afet eylem 
planlarından önce  afete  

hazırlık  eylem planları 
yapılmalıdır. “

ARTIK BEKA 
MESELESİ 

OLMUŞTUR
“T.C. Bayındırlık ve 

İskan bakanlığının dü-
zenlediği 2004 yılındaki 
deprem şurası sonuç bil-
dirgesinde ülke toprak-
larımızın  %93 ünün ve 
nüfusun %98 inin  çeşitli 
deprem kuşaklarında 
yaşadığına önemle vur-
gu yapılmıştır.  Dolayısı 
ile  deprem  afeti nedeni 
ile depremin  ülkemize 
vermiş olduğu  toplum-
sal ve ekonomik kayıplar 
bu gün  ülkemizin eko-
nomik bekası  boyutuna 
ulaşmıştır. “

 GEREKLİ 
ÇALIŞMALAR 

YAPILMAK 
ZORUNDA

 “Yaşanan ve bilinen  
bu gerçekler doğrul-
tusunda  ülkemizde ve 
İnegöl’ümüzde  afetlere 

yönelik olarak  çalışma-
lara   ivedilikle başlan-
malı  bu anlamda   afet  
bilgi sistemleri gibi yeni 
teknolojilerin  ve bilimsel  
yöntemlerin  afet  önce-
si  ve sonrası  uygulama  
ve tedbirlerin  hayata 
geçirilmesi gerekmekte-
dir  Zira  afetler olmaya 
devam edecektir. Ama 
bizler  İnsan ,yapı, çevre 
arasındaki   afetin yıkıcı 
etkileri ile başa çıka bil-
me adına  2005 yılında 
çıkan  5393 sayılı  Be-
lediye kanununun  53 
üncü maddesi ile  ilçe 
belediyelerine getirilen  
afet ve acil eylem  pla-
nı yapma  zorunluluğu 
kapsamında  bu alanda 
gerekli faaliyetleri  yap-
mak zorundayız. “

25 BİN BİNA RİSK 
ALTINDA

“Bu kapsamda önce-
likli olarak İnegöl’ümüz 
de yapılması gereken 
risklerin tespiti, adre-
se dayalı yapı stok veri 
bankacılığı, Risklerin 
azaltılması ve bertarafı-
na yönelik risk eylem ve 
yönetim planı yapılarak 
faaliyete geçirilmesidir.  
Bu yapılmadığı takdirde 
1999 deprem öncesi var 
olan mevcut yapı sto-
kumuz tahmini olarak 
25.000’dir. bu yapı stoku 
kamusal ve bireysel kat-
kılarla depreme dirençli 
hale getirilmez ise biz 
olası bir depreme karşı 
uzatmaları oynuyoruz 
demektir.”

Bursa'da lise öğrencileri deprem-
zedeler için 3'lü priz üretip gönder-
di. Öğrencilerin yaptığı örnek dav-
ranış takdir kazandı. @ Tamer Ekimci 

İznik ilçesinde bir araya gelen ev-
hanımları depremzede çocuklar için 
kışlık atkı, bere, eldiven ve battani-
ye örmeye başladı. @ İHA

İYİ Parti Belediye Meclis üyesi ve 
Yüksek Mimar Mühendis Dursun 
Öztürkoğlu İnegöl’de 1999 depre-
mi öncesi risk taşıyan bina sayısının 
25 bin olduğunu açıkladı. 

@ Özkan Duranİnegöl ile ilgili yazanlar, buradaki basın – yayın tarihini 1950’den 
sonra başlatırlar ki, yanlış bir bilgidir bu. Doğrusu şudur: İnegöl’de 
15 Temmuz 1936 tarihinde İnegöl’de ilk dergi (mecmua) basılmıştır. 
Bu gerçeği 2016’daki İnegöl Sempozyumu’nda sunduğum bildiride 
örnekleriyle beraber ortaya koymuştum. Şimdi, bu yazımızda, İne-
göl’ün ilk dergisini tanıtalım. 

Osmanlı’dan Cumhuriyete miras kalan en önemli kültürel 
kurumlarımızdan birisi Türk Ocağı’dır. 1912’de kurulan ocak, 1931 
yılına kadar faaliyet göstermiştir. Türk Ocağı’nın hemen her şehir-
de – İnegöl de dahil – bir şubesi bulunmaktaydı. 1930’larda dünyada 
ve bizde başlayan halkçı cereyanlar Türk Ocağı’nın kapatılmasına 
sebep oldu. Onun bıraktığı boşluğu 19 Şubat 1932’de kurulmaya baş-
lanan Halkevleri doldurdu. Açılan ilk on dört halkevinden birisi de 
Bursa Halkevi’dir ve Türk Ocağı binasına kurulmuştur. Bursa Hal-
kevi, “Uludağ” isminde bir dergi çıkarmaya başladı. Bizim halkevleri 
maceramız yirmi yıl sürecek ve 1950’lerin başlarında DP iktidarı 
tarafından kapatılacaktır. 

Kıymetli okuyucular,
Yukarıda Türk Ocağı ile başlayıp Halkevleri ile devam eden bir 

özet vermemin sebebi, İnegöl’deki ilk dergi ile bağlantısı sebebiy-
ledir. Şöyle ki, burada ilk dergiyi çıkaran kurum İnegöl Halkevi’dir. 
Kısaca ondan da bahsedelim.

İnegöl halkevi şubesi 22 Şubat 1935’te açılan yirmi üç halkevin-
den biri olarak dikkat çekmektedir. İnegöl Halkevinde şu birimler 
mevcuttur: Köycülük Komitesi, Dil-Tarih-Edebiyat, Ar, Sosyal Yar-
dım, Müze-Sergiler, Gösterit, Halk Dershaneleri, Kitapsaray-Yayım 
ve Spor Şubesi. Halkevinin İnegöl’e hareketlilik getirdiğini ve halkın 
yoğun ilgisi ile adeta kültürel bir seferberlik ruhu ile karşılandığını 
dönemi yaşayan yerel kaynaklar ve bizatihi halkevinin yayın organı 
ve hatta ulusal basından izlemek mümkündür. Halkevinde yönetici 
ve aza konumunda olan kişilerin çoğunluğunu öğretmenler oluş-
turmaktadır. Onun dışında hemen her meslekten aza bulunmak-
tadır. Dikkat çeken bir husus olarak halkevi azalarında kadınların 
varlığını gösterebiliriz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla eşitli birimler-
de görev alan altı tane kadın üye bulunmaktadır. İlk açıldığı yıllar-
da Belediye Meydanı’ndaki eski bir binada çalışmalarına başlayan 
İnegöl Halkevi, devletin ve halkın yardımlarıyla yapımına 1936’da 
başlanan yeni binasına 1940 yılında taşınmış oldu. 

Halkevi’nin son derece faal olduğunu ilk yedi yılındaki etkinlik 
rakamlarıyla örneklendirelim: 49 tane temsil; 148 konferans; 58 
konser; 20 sinema gösterimi; 3 resim- 2 kitap ve 1 fotoğraf sergisi; 
25 şölen; 17 balo; 108 köy gezisi; 70 spor müsabakası; 2 nişan-nikah; 
2 çaylı dans cemiyeti; 27 ders ve 5 tane ikmal kursu düzenlemiştir. 
Mesela, Temmuz 1938’de İnegöl Halkevi yüz elli tablodan oluşan bir 
resim sergisi açmıştır. Hüsnü, Selami, Bedia, Azmi gibi yerel res-
samların tablolarının görücüye çıktığı ve halkın güzel sanatlara 
karşı ilgisinin artırılmasının hedeflendiği bu sergiyi İnegöl Ortao-
kulu’nun ve aynı zamanda Halkevi’nin resim öğretmenliğini yapan 
Esad Subaşı organize etmiştir. Yine, İnegöl halkevinin temsil şubesi 
tarafından sahnelenen “Himmetin Oğlu” adlı tiyatro oyunu o dö-
nemki bütün İnegöllüler tarafından izlenmiştir. Düzenlemiş olduğu 
etkinliklerle halkın ilgisini ve bilgisini artırmayı amaçlayan İnegöl 
Halkevi’nin düzenlediği bir başka sergi de Ağustos 1939’da açılan 
kitap sergisidir. Baskı imkanlarının sınırlı olduğu ve yeni harflere 
geçişin üzerinden daha sadece on yıl gibi kısa bir sürenin geçtiği 
böylesi bir dönemde üç yüz elli kitap ve kırk yedi süreli yayın halkın 
tanıtımına sunulmuştur. 

Sonuçta, İnegöl Halkevi, diğer halkevleri gibi 1945’teki çok par-
tili yaşama geçişten sonra biraz da devlet tarafından ihmal edilme-
ye başlanmıştır. Ancak buna rağmen faaliyetlerine yaklaşık altı yıl 
daha devam etmiştir. 1945 yılından bakıldığında İnegöl’de bir halkevi 
ve üç tane de halk odası mevcuttur. Bu halk odaları Kurşunlu, Tah-
taköprü ve Yenice’de bulunmaktadır. İnegöl Halkevi ve odaları 11 
Ağustos 1951 tarihine kadar faaliyetlerine devam etmiş ve o tarihte 
iktidardaki Demokrat Parti tarafından kapatılmıştır. (YARIN DEVAM 
EDECEK İNŞALLAH!)

SALİH EROL

*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

İNEGÖL’DE İLK DERGİ: SON 
YARIMAY (1936 – 1949)-1

Salih
EROL
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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)
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YAPACAĞI HASTA-
NENİN İMAR PLANI 
İPTAL EDİLEN DOK-
TOR, AÇLIK GREVİ-

NE BAŞLADI  
  Mudanya’da ya-

pacağı hastane için 
Sağlık Bakanlığı’ndan 
aldığı izin süresinin 3 
yıldan az bir zaman 
kaldığını söyleyen Dr. 
Turan, hastanenin in-
şaatına başlamak için 
önlerindeki tek enge-
lin Mudanya Beledi-
yesi olduğunu belirtti. 
Yasal izinlerin tama-
mını alan Turan, Mu-
danya Belediyesi’nin 

hastane yapılacak böl-
gedeki, 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planını 
iptal ettiği gerekçesiy-
le inşaata başlayama-
dığını söyledi.

  “YAPABİLECEĞİ-
MİZ EN İYİ ŞEY
 ORTOPEDİ HAS-

TANESİ KURMAK”
  Kahramanmaraş 

merkezli 10 ili etkile-
yen depremin ardın-
dan, yaklaşmakta olan 
Marmara depremine 
dikkat çeken Turan, 
“Biz de elimizdeki im-
kânlarla bu felaketin 
yaralarını sarma gay-

reti içine girdik.  Sağlık 
Müdürlüğü’ne başvu-
rarak 7 ortopedi dok-
toru ile bölgeye gide-
bileceğimizi bildirdik. 
Bölgeden gelen has-
talarımızı tedavi ettik. 
Ama bunlar elbette 
yetmez. Hastane, ace-
leyle yapılacak sıra-
dan bir yapı değildir. 
Hastaneler her şart 
altında hizmet vere-
bilen sağlam binalar 
olmalıdır. Her şey ku-
rallarına uygun ve ku-
sursuz olmalıdır. Son 
depremde, sorumsuz-
ca yapılan binaların ve 

hastanelerin yıkılması, 
bize bu acı gerçeği 
gösterdi. Bursa’nın 
da yaklaşan Marmara 
depremi kuşağında 
olduğu gerçeğini asla 
unutmadan, yaşamak 
ve çalışmak zorunda-
yız. Marmara depre-
minde yıkılmayacak 
bir Ortopedi Hasta-
nesi açmak bizim so-
rumluluğumuz. Ancak 
bu sorumluluk sadece 
bize ait değil, devletin 
ve yerel yönetimlerin 
de sorumluluğu en 
az bizimkisi kadardır” 
şeklinde konuştu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI  
Edinilen bilgiye 

göre; kaza İstan-
bul-İzmir otoyolunun 
135. Kilometresin-
de meydana geldi. 
Bursa’dan Balıkesir 
istikametine seyre-
den Ersin Tekemen 
sevk ve idaresindeki 
34 DRB 678 plakalı 
otomobil, Karaca-
bey ilçesi yakınların-
da bilinmeyen bir 
nedenle direksiyon 

hakimiyetini kaybe-
derek orta refüjdeki 
bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın şiddetiy-
le otomobil hurdaya 
dönerken, sürücü 
Ersin Tekemen olay 
yerinde hayatını kay-
betti. Araçta bulu-
nan Ceren Yücedağ 
ise yaralandı.

  Kazada yaralanan 
Ceren Yücedağ, olay 
yerine sağlık ekiple-

rinin müdahalesinin 
ardından Karacabey 
Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına 
alındı. Hayatını kay-
beden sürücünün 
cenazesi ise savcının 
olay yerindeki ince-
lemesinin ardından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
  Kazayla ilgili so-

ruşturma sürüyor.

DESTEK DEVAM 
EDECEK 

Konteyner kent için 
açıklamalarda bulunan 
İnegöl Ticaret Sanayi 
Odası Başkanı Yavuz 
Uğurdağ “10 ilimizin 
karşılaşmış olduğu 
deprem felaketinden 
sonra İnegöl’ümüz cid-
di bir şekilde deprem 
bölgesinde ne şekilde 
fayda sağlayabiliriz 
noktasında can siper-
hane çalışma ortaya 

koydular. Biz o günden 
itibaren tüm kurum ve 
kuruluşlarla deprem 
bölgesine yardımları-
mızı en üst seviyede 
gönderiyoruz.” 

 “Bölgemize sürekli 
araç kamyon kamyonet 
tır iş makinesi gönde-
riyoruz. Bölge zor bir 
bölge mevsim şartları 
zor bir bölge. İTSO 
olarak özellikle dep-
rem bölgesinde yardım 

bekleyen vatandaşla-
rımıza en üst desteği 
vermeye devam ede-
ceğiz. 

“İNEGÖL’E
 YAPILACAK”

Hayat devam ediyor, 
o bölgede yaşayan va-
tandaşlarımızın daha 
rahat bir hayat süre-
bilmesi için planlarımız 
devam ediyor. Yardım-
lar bölgeye devam 
edecek ancak konakla-
ma ve orada insanların 
yerleşme konut sorunu 
var. Hava kış ve soğuk, 
İnegöl’ümüze çok ciddi 
bir şekilde göç var. Bu 
göç rakamları artacak. 
Bir konteyner kent pro-
jemiz var yaptığımız 
görüşmeler neticesin-

de İnegöl’de yapıla-
cak.” 

HERGÜN 10
 KONTEYNER
 ÜRETİLECEK 

“İlk etapta belediye-
mizin tahsis edeceği bir 
alanda 200 konteyne-
rimizi yerleştireceğiz. 
Konteynerlarımızı ken-
dimiz yapacağız, fabri-
kalarımız hazır perso-
nellerimiz hazır. Metal 
sektöründeki üyeleri-
mize teşekkür ederim. 
Her gün 10 adet kon-
teyner üretip kurulu-
munu sağlayıp misa-
firlerimizi ağırlamaya 
başlayacağız.  Bu proje-
mizi en geç 1 ay içinde 
tamamlayacağız. 200 
konteyner yetmediği 

zaman tekrar devam 
edebiliriz. Bu projeyi 
en ivedi şekilde hayata 
geçireceğiz. Yarın sa-
bahtan itibaren startı 
veriyoruz.

 Kampanyaya üyeleri-
mize komite üyelerimiz 
maddi manevi destek-
leri sağlayacaklardır. 
Hep bilgilerimizi ka-
muoyu ile paylaşacağız 
herkesten destek bek-
liyoruz bu işin azı çoğu 
büyüğü olmaz herkes-
ten destek bekliyoruz.  
Hızlı ve doğru kararlar 
almak durumundayız, 
inşallah bu proje geçi-
ci bir proje değil. Kon-
teyner kentimiz oluş-
turulduğu yerde sabit 
kalmasını planlıyoruz.  
Misafirlerimiz şehir-

lerine döndüğünde, 
konteyner kentimiz ye-
rinden kalkmasın. İne-
göl’ümüz bir deprem 
bölgesinde ve diğer 
afet durumlarında bu 
konteyner kentimiz sü-
rekli hizmet versin. İçi 
tam donanımlı olacak, 
banyo, 2 oda mutfak 
ve tuvaleti olacak. “ 

KALMAK İSTEYEN 
İŞ İMKÂNI 

SAĞLANACAK 
“İnegöl’de konuş-

landırmamızın nedeni 
bu. İnegöl’e gelen va-
tandaşlarımız burada 
konuşlanacak, sosyal 
hayatın içine girecek, 
gerektiğinde çalışsınlar 
bunu da planlıyoruz. 
Öncelikle bir hayat 
standartı oluşsun.”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediye binası önünde açlık grevine başladı. Mudanya’ya yapacağı ortopedi ve trav-
matoloji hastanesini, belediyenin çeşitli gerekçeler göstererek iptal ettiğini söyleyen Turan, hastaneyi yapabilmek için tek şansının açlık grevi yapmak 
olduğunu belirtti. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "İmar Planı mahkemece iptal edilen bir 
bölgede yapılaşmanın söz konusu olamayacağını belirterek, "konuyu bir hekimin anlayacağı şekilde özetlersek, test yaptırmadan teşhiste bulunmak 
doğru bir yaklaşım değil" dedi.  @ İHA

İnegöl’de 20 milyon TL’ye mal olacak 200 adetlik kon-
teyner kent için çalışmalar başladı. @ Özgür Yıldırım

İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey ilçesi yakınların-
da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralan-
dı. İHA 
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Yanık yüreğiyle feryad ederken,
Bülbüle naz eden güle aşk olsun.
Ateşi aşkınla yanmışım derken,
Közü kucaklayan küle aşk olsun

Sevdalı gönüller, canlar sarmaşık
Duygular utangaç, hisler karmaşık
Tam aşkını ilan ederken aşık,
Heyecandan tutulan dile aşk olsun.

Yarin endamına hayran kalmışken
Bu tabloyu tam karşında bulmuşken
Hayaller içinde seyre dalmışken
Gözlere çekilmiş mile aşk olsun

Sevdalar karşılık bulursa güzel
Bulmazsa gönüle düşürür gazel
Bu çilenin başlangıcı ta ezel
Çektirdin ya bunca çile aşk olsun

Hep kapadın sana gelen yolları
Izdıraba teslim ettik yılları
Kurudu gönlümün göz pınarları
Göz yaşımı sile sile aşk olsun

Yarim bildim seni ah tatlı belam
Salmadın yıllardır bir kuru selam
Duysaydım dilinden güzel bir kelam
Bir tatlı sözüne bile aşk olsun

Şarkılar söyledim mutlu ol diye
Davet ettim seni aşka sevgiye
Gönlümden, gönlüne olsun hediye
En sevdiğin şarkı ile aşk olsun

Toz duman yollarda hep emekledi,
Sevdanın üstüne umut ekledi,
Şu gönlüm yıllardır seni bekledi.
Kapım açık basma zile aşk olsun.

Emin Yıldız
10 Ocak 2021 İnegöl

Vareste

AŞK OLSUN



BURSASPOR 
ÇALIŞIYOR 

 Bursaspor, dün 
öğle saatlerinde 
Özlüce İbrahim Ya-
zıcı Tesisleri Nejat 
Biyediç Sahası'nda 
yaptığı antrenman 
ile hazırlıklarına de-

vam etti. Teknik Di-
rektör İsmail Ertekin 
gözetiminde yapılan 
idman ısınma hare-
ketleriyle başladı. 
İkinci bölümde pas 
pres çalışmaları ve 
topa sahip olma 
oyunları oynayan ye-

şil-beyazlı futbolcu-
lar, antrenmanı çift 
kale maçlar yaparak 
tamamladı. 

  Bursaspor, hazır-
lıklarını bugün öğle 
saatlerinde yapaca-
ğı antrenman ile sür-
dürecek.

LİGE DEVAM
 ETMEYECEKLERİNİ 
TFF'YE BİLDİRDİ

Ülkemizde yaşanan 
depremlerin ardın-
dan bölgede bulunan 
takımlar liglerden çe-
kilmişlerdi. Sivas Be-
lediyespor da ligden 
çekilmek için TFF’ye 

başvurdu…

K a h r a m a n m a r a ş 
merkezli yaşanan ve 
ülkemizi yasa boğan 
deprem felaketinin ar-
dından bölgede bulu-
nan futbol kulüplerin-
den ligden çekilenler 
oldu. TFF, geçtiğimiz 

günlerde ligden çekil-
mek isteyen takımların 
başvurularını kabul etti.

Sivas Belediyespor 
yönetimi, yaşanan dep-
rem ve ekonomik sıkın-
tıları sebep göstererek 
ligin kalan bölümü için 
hakları saklı kalmak 

kaydıyla lige devam et-
meyeceklerini TFF‘ye 
bildirdi. Son kararı TFF 
verecek.

Sivas Belediyespor 
çıktığı 22 maçta aldığı 1 
galibiyet, 8 beraberlik 
ve 13 mağlubiyet ile 11 
puanla 20 takımlı ligde 
19. sırada yer alıyor.

Bursaspor üç günlük iznin ardından hazırlıklarına 
bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un rakipleri arasında yer alan Sivas 
ekibi ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etme-
yeceklerini TFF'ye bildirdi. @ Tamer Ekimci
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  BURSASPOR’DAN DES-
TEK

Bursaspor Kulübü, Trab-
zonspor’un çağrısına yanıt 
verdi. Bordo-mavililerin 
UEFA Avrupa Konferans 
Ligi Play-Off Turu’nda 16 
Şubat Perşembe günü kar-

şı karşıya geleceği Basel 
maçına tüm takımların ta-
raftarı davet edildi. Trab-
zonspor’un 'Çağrımızdır' 
başlığı ile yaptığı duyuruda, 
"Basel ile oynayacağımız 
karşılaşmaya renk ve arma 
ayırmaksızın hepinizi bekli-

yoruz. Bilet gelirlerinin ta-
mamının depremzedelere 
gönderileceği bu maçta; 
hep birlikte tribünde olalım" 
ifadelerine yer verildi. 

  Bu mesaja Bursaspor 
Kulübü’nden de destek 
geldi. Yeşil-beyazlılar, sosyal 

medya hesaplarından maç 
biletlerinin satıldığı internet 
sitesi paylaşılarak, "Yaraları-
mızı birlikte saracağız! Hep 
birlikte orada olacağız" me-
sajı verildi. Buradan da elde 
edilecek tüm gelir deprem-
zedelere bağışlanacak.

Trabzonspor Kulübü, Basel ile oynanacak olan UEFA Avrupa Konfe-
rans Ligi karşılaşmasına renk ve arma ayırmaksızın herkesi davet etti. 
Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı müsabaka için Bursaspor’dan 
destek geldi.  @ İHA


