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       NAMAZIN FARZLARINA UYGUN 
ÇOCUK YETIŞTIRMEK (3 DEVAM)

Abdulvasih
DURAN

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl halkı da seferber oldu. İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl belediyesi, İTSO ve Öğretmen-
lerden oluşan  Vefa grubu gibi resmi ve sivil kurumlarımız yardımları tek elden koorine ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Be-
lediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İHH ve İNDAK arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere İnegöllü bir çok kurum ve yetkili de deprem bölgesinde 
büyük hizmetlere imza attılar. Tüm kurum ve kuruluşları ile adeta Milli bir mücadele veren İnegöl halkı gururlandırdı. 

AYET KUŞAĞI (BAKARA: 
2/273)

Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “Ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini bilir.” 
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Son gururumuz; Depremin merkez üssü 

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına 

devam eden İNDAK ekipleri, depremin 222. saatinde 

Melike İmamoğlu'nun enkaz altından kurtarmayı 

başardı.

222. SAATTE KURTARDILAR

 

Uzun süren kurtarma çalışmasının ardından 
enkaz altından çıkarılan Melike İmamoğlu'nun 

sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Melike 
İmamoğlu tedavisi için hastaneye sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş’ta depremin 10.gününde 222 saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu, ileri 
tetkik için ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. 

Deprem bölgesinde arama 
kurtarma faaliyetlerinin 

yanı sıra binalarda hasar tespit 
çalışmaları da yapılıyor. İnegöl 
Belediyesi bölgeye 6 kişilik iki 
ekip gönderdi



  NAMAZIN FARZLARINA 
UYGUN ÇOCUK YETİŞTİRMEK 

(3 DEVAM)

Abdulvasih
DURAN

         İki haftadan beridir  “Namazın Farzlarına Uygun Ço-
cuk Yetiştirmek” konusunu işliyoruz.Geçen haftalarda  na-
mazın dışındaki şartlara (farzlara) uygun çocuk yetiştirme 
konusunu işlemiştik.Bu hafta ise namazın içindeki şartlara 
(farzlara) uygun çocuk yetiştirme konusunu işlemeye çalı-
şacağız inşallah.

1-İFTİTAH TEKBİRİ:Namaz için “İftitah Tekbiri” demek  
namaza başlarken “Allahu Ekber” demektir.Çocuklarımızı 
yetiştirirken “Allahu Ekber” şuuruyla yetiştirmemiz gerekir.
Yani “Allah En Büyüktür” diğer bir değişle “Allah Tek Büyük-
tür”.

      Yüce Rabbimiz bizden Allah’a şirk (ortak) koşmama-
mızı istemektedir.Çünkü en büyük günah Allah’a şirk koş-
maktır.O nedenle şirk en büyük zülümdür.Bu konu ile ilgili 
Kur’an’da bir çok ayet vardır.Bazıları şunlardır:

-“ Allah’a ibadet edin, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın…”(-
Nisa,36).

-“ Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağış-
lamaz  Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği kimse için ba-
ğışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz büyük bir 
günahla iftirada bulunmuş olur”. (Nisâ 48).

-“Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.”(Müddessir,3).

2-KIYAM:Namaz için “Kıyam” demek ayakta durmak 
demektir.Çocuklarımıza dik durmayı ancak dikleşmemeyi 
öğretmemiz gerekir.Müslümanın en önemli özelliklerinden 
birisi de haksızlık, zulüm  ve küfür karşısında dik durmaktır.
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:” O, Allah’ın elçisi Muham-
med’dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, ken-
di aralarında merhametlidirler…”(Fetih,29).

3-KIRAAT: Namaz için “Kıraat” demek ayakta okumak 
demektir.Çocuklarımızı Kur’an’ı okuyabilen ve anlayan 
olarak yetiştirmemiz lazımdır.Kıraat ,anlayarak okumak 
demektir.Kur’an’ı  okumalı,anlamalı ve hayatımıza uygula-
malıyız.

      Kur’an’ın ilk inen ayeti “OKU” ayetidir.Yüce Rabbimiz 
,Kur’an’ı anlamamızı bize hatırlatmaktadır.” Kur’an’ı okuyup 
düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?”(-
Muhammed,24).

4-RUKU’: Namaz için “Ruku’ ” demek eğilmek demektir.
Günlük hayat için düşünürsek Allah’tan başkasının önünde 
eğilmemek demektir.Sadece Allah’ın önünde eğilen çocuk-
lar yetiştirmemiz gerekir.Ve Ruku’ edenlerle beraber ruku’ 
etmeliyiz.” Namazı kılın, zekâtı verin, rüku’ edenlerle beraber 
rüku’ edin.”(Bakara,43).

5-SUCUD: Namaz için “Sucud’” demek Allah için secdeye 
kapanmak  demektir.Hayatımızda Allah ile aramıza aracı 
koymamak demektir. Çocuklarımıza bu şuuru vermemiz 
gerekir.Secde Allah ile aramıza aracı koymamanın sembo-
lüdür.” Onlar; günahlarına tevbe eden, ibâdetle meşgul olan, 
hamd eden, oruç tutan, rükû eden, secde eden, iyilik ve gü-
zellikleri teşvik edip yayan, her türlü kötülük ve çirkinliğin 
önünü almaya çalışan ve Allah’ın koyduğu sınırları gözeten-
lerdir. Rasûlüm! Sen böyle gerçek mü'minleri müjdele!”(Tev-
be,112).

6-KADEİ AHİRE: Namaz için “Kadei Ahire’” demek son 
oturuş demektir. Hayatımızda ki anlamı ise bu Dünyanın 
bir gün son bulacağı mesajıdır.Ahiretin varlığına inanmak 
demektir.Çocuklarımıza bu Dünyanın bir gün son bulaca-
ğını  ve yeni bir hayatın başlayacağını öğretmemiz gerekir.” 
Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır)”(Rah-
man,26).

Mü’minlerin en önemli özelliklerinden biriside ahirete 
şeksiz ve şüphesiz iman ederler.” Sana indirilen ve senden 
önce indirilen (Kitaplara) iman eder, Ahiret Günü'ne yakinen 
inanırlar”(Bakara,4).

Abdulvasih DURAN

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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4 KİŞİLİK BİR AİLE 
BARINABİLECEK

Yaraları sarabilmek 
için ilk andan itibaren 4 
ayrı kurtarma ekibinin 
yanı sıra Çilek Vakfı’nın 
gıda yardım araçlarıyla 
da depremzedelerin 
yanında olan Çilek Mo-
bilya, şimdi de 1.000 
konteynerden oluşan, 
4 bin kişinin yaşayabile-
ceği bir konteyner kent 
kuruyor. Çilek Holding 
CEO’su Muzaffer Çilek, 
konteyner kent hazırlık-
ları ile ilgili olarak basın 

mensuplarına açıklama-
larda bulundu.

İlk olarak, depremler-
de hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar 
dileyen Muzaffer Çilek, 
“Cumhuriyet tarihinin 
en ağır ve acı felaketle-
rinden biriyle karşı kar-
şıyayız. Çok üzgünüz. 
Milletimizin başı sağ 
olsun. Aklımız fikrimiz 
kurtarma çalışmaların-
da. Zamana karşı yarış 
sürerken inşallah iyi ha-

berler gelmeye devam 
eder, dualarımız onlar-
la” dedi.

Acı haberi aldıkları 
ilk andan itibaren tüm 
imkânları seferber et-
tiklerini belirten Mu-
zaffer Çilek, “İlk aşama-
da AFAD ile organize 
olarak ilçe ve köylere 
Çilek Vakfı gıda ürünle-
rini ulaştırdık. İlave ola-
rak; toplam 16 kişiden 
oluşan 4 ayrı kurtarma 
ekibimizle de sahadaki 
profesyonel ekiplerle 
koordineli olarak kur-
tarma çalışmalarına 
destek verdik” diye ko-
nuştu.

“Gün birlik günüdür, 
inşallah hep birlikte 
bunun altından da kal-
kacağız. Tek yürek olup 
yaralarımızı hep birlikte 
saracağız” diyen Mu-
zaffer Çilek, binaların 

yıkılması, hasar gör-
mesi ve ağır kış şart-
ları nedeniyle barınma 
sorununun acil ihtiyaç 
olarak öne çıktığına 
vurgu yaparak, “Dep-
remzedeler evlerine gi-
remiyor. Kalıcı konutlar 
yapılana kadar barınma 
sorununu çözebilmek 
içim konteyner kentler 
kurulması gündeme 
geldi. Biz de Çilek Mo-
bilya olarak; bölgeye 
1.000 adet konteyner-
den oluşan Çilek Kon-
teyner Kenti kurmaya 
karar verdik. Kontey-
ner kent, AFAD’ın yön-
lendirmesiyle Hatay ve 
civarında kurulacak” 
şeklinde konuştu.

Çilek Acil Yardım Eki-
bi’nin AFAD ve Hatay 
Kriz Merkezi ile şehrin 
çeşitli alanlarında ince-
lemeler yaptığını bildi-
ren Muzaffer Çilek, şun-

ları söyledi: “Böylesine 
büyük bir felakette şu 
anda en acil ihtiyacın 
barınma olduğu görü-
lüyor. 

Depremden hemen 
sonra bu konudaki ça-
lışmalarımızı başlattık. 
Konteyner üretimi için 
özel malzeme tedari-
kini sağladık ve 4 bin 
kişinin barınabileceği 
konteynerlerin üretimi 
başladı. Ağır kış şartla-
rı nedeniyle 1.000 adet 
konteyneri hızla ve 

partiler halinde her 10 
günde bir bölgeye sevk 
edeceğiz. Konteynerler 
3 vardiya ile gece gün-
düz üretiliyor. İnşallah 
kırk güne kadar hepsi 
yerlerine ulaşmış ola-
caklar. Konteynerler 
uygun görülen alan 
veya alanlara yerleştiri-
lecek. Çilek Konteyner 
Evlerinde 4 kişilik bir 
aile barınabilecek. Kon-
teyner evlerinde ranza, 
eşya dolapları, yatak, 
yorgan, halı ve perde 
de olacak.”

222. SAATTE 
KURTARDILAR

Son gururumuz; 
Depremin merkez 
üssü Kahramanma-
raş'ta arama kurtarma 
çalışmalarına devam 
eden İNDAK ekipleri, 
depremin 222. saatin-
de Melike İmamoğ-
lu'nun enkaz altından 
kurtarmayı başardı.

Arama kurtarma ça-
lışmalarına depremin 
merkez üssü olan Kah-
ramanmaraş'ta devam 
eden İnegöl Doğal 
Afetler Arama Kurtar-
ma Derneği (İNDAK) 
ekipleri depremin 10. 
gününde bir binada 
ses tespit etti.

Alınan ses sonrası 
kurtarma çalışmala-
rına başlayan İNDAK 

ekipleri saatler süren 
çalışmanın ardından is-
minin Melike İmamoğ-
lu olduğu açıklanan 42 
yaşındaki kadını enkaz 
altından kurtarmayı 
başardı.

HASTANEYE SEVK 
EDİLDİ

Uzun süren kurtar-
ma çalışmasının ar-
dından enkaz altın-
dan çıkarılan Melike 
İmamoğlu'nun sağlık 
durumunun iyi olduğu 
açıklanırken, Melike 
İmamoğlu tedavisi için 
hastaneye sevk edildi.

ALLAH’A ŞÜKÜR-
LER OLSUN

İNDAK Üyesi Alem-
dar Hasan Kılıç yaptığı 
açıklamada, “İlk gün-
den beri buradayız. 
Artık son iki apartman 

kalmıştı, herkese ce-
nazeleri teslim ediyo-
ruz. Bizim de umudu-
muz yoktu. Allah’tan 
umut kesilmediğini bir 
kez daha gördük. Son 
tablayı kaldırdık, 4 
cenaze vardı, almaya 
çalışıyorduk. İçerden 
'İmdat' diye ses geldi.

 Ayaklarımızın bağı 
kesildi, sevinçten ha-
vaya uçtuk. Kontak 
kurduk. Aradığımız 
kişiydi. Sağlamdı. Dı-
şardakilerden daha 
iyiydi. Anlatacak bir 
şey bulamıyorum. Kaç 
saat oldu. Yemeden 
içmeden toprak altın-
da sapasağlam. Al-
lah’a şükürler olsun” 
diye konuştu.

 "HIZLI ŞEKİLDE 
BİR SAATTE 

KOORDİNE 
OLDUK, ELİMİZ-

DEN GELEN BÜTÜN 
ÇABALARI 

GÖSTERDİK"
İNDAK ekibinden 

Yahya Bozkurt da 
şunları söyledi: “Dep-
remin olduğu ilk gün 
ekibimiz intikal etti. 
Yoğun çalışmalar son-
rası 11 canlı çıkardık, 
70 tane de cenazemiz 
vardı. Teslim ettik. 

Son günleri yaşıyoruz. 
Birçok ekip ayrıldı. Biz 
de bölgede arkamızda 
cenaze bırakmak iste-
medik. Son cenazeyi 
teslim edene kadar 
acılarına ortak olmak 
istedik. 

Son 4 cenazemiz var 
ümidiyle girdik. Al-
lah'ın hikmeti, Melike 
ablanın 'İmdat' sesini 
duyduk. Hızlı şekilde 
bir saatte koordine 

olduk. Biz elimizden 
gelen bütün çabala-
rı gösterdik. Sağlık 
durumu gayet iyiydi. 
Söylediğimiz her şeye 
tepki veriyordu. Sor-
duklarımıza sağlıklı ce-
vap veriyordu. Maale-
sef yanında eşi ve kızı 
da hayatını kaybet-
mişti. Rabbim bir daha 
acıları göstermesin.” 

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde 
büyük yıkıma yol açan depremler 
tüm Türkiye'yi yasa boğarken dep-
remzedelerin acil barınma sorununu 
çözmek için harekete geçen Çilek 
Mobilya, bölgeye konteyner kent 
kuruyor. Çilek Konteyner Kent için 
geçen hafta çalışmalara başlayan 
ve 3 vardiya ile üretim yapan Çilek 
Mobilya, AFAD’ın yönlendirdiği Ha-
tay’a 40 gün içinde 1.000 kontey-
ner gönderecek. Her 10 günde bir 
partiler halinde sevk edilecek Çilek 
konteyner evlerinde 4 kişilik bir aile 
barınabilecek. @ Özgür Yıldırım

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl halkı da seferber oldu. İnegöl Kaymakamlığı, 
İnegöl belediyesi, İTSO ve Öğretmenlerden oluşan  Vefa grubu gibi resmi ve sivil kurumlarımız yardımları tek 
elden koorine ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl 
İHH ve İNDAK arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere İnegöllü bir çok kurum ve yetkili de deprem bölge-
sinde büyük hizmetlere imza attılar. Tüm kurum ve kuruluşları ile adeta Milli bir mücadele veren İnegöl halkı gu-
rurlandırdı. @ 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 16 ŞUBAT

1903: Panama bağımsızlığını ilan etti. ABD, Panama Kanalı üze-
rindeki hakları satın aldı.

1916: Ruslar, Erzurum'u işgal etti.
1925: Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıy-

la "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla bir dernek kuruldu. Sonradan 
"Türk Hava Kurumu" adını aldı.

1937: Wallace H. Carothers, naylonun patentini aldı.
1989: Danimarka'da yapılan karşılaşmada İskoç rakibi Pat Clin-

ton'u yenen 51 kilo boksörümüz Eyüp Can Avrupa Profesyonel 

Boks şampiyonu oldu.
1998: Çin havayollarına ait bir yolcu uçağı Çan Kay Şek uluslara-

rası havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü.
1999: Terör örgütü PKK (Kürdistan İşçi Partisi) lideri Abdullah 

Öcalan, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandı ve Türkiye'ye 
getirildi. 

2001: İstanbul'da 1993 yılında vergi rekortmeni olan genelev 
patroniçesi Matild Manukyan, 84 yaşında öldü.

TERÖRİST BAŞI ABDULLAH ÖCALAN YAKALANDI
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YOLUN KARŞISINA 
GEÇİYORDU

Kaza, saat 15.30 sı-
ralarında Mahmudiye 
Mahallesi Ertuğrulga-
zi Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Yol ya-
pım çalışmasının oldu-
ğu alandan yürüyerek 

geçmeye çalışan Rah-
man T.'ye (47), Ejder 
K. (30) yönetimindeki 
forklift çarptı. Çarp-
manın etkisiyle yere 
düşen adam yaralandı. 

Yaralı olay yerine 
sevk edilen ambu-

lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Kaza anı bir iş yerinin 
güvenlik kameralarına 
saniye saniye yansıdı. 

Polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı. 

3 YARALI
Kaza Bursa-Ankara 

karayolu İnegöl'ün Kı-
nık Mahallesi mevki-
inde meydana geldi. 
Deprem bölgesindeki 
arama faaliyetlerinin 
ardından Bursa'ya 
dönüş yapmak için 

yola çıkan sürücü Ab-
dulgani Özmen(60) 
yönetimindeki 43AAU 
771 plakalı minibüs, 
virajda sürücüsünün 
kontrolünden çıktı. 
Savrulan araç devrildi. 

Kaza sonucu sürücü 

ile araçta bulunan Ala-
addin Kaygusuz(55) ve 
Fazlı Ünal(45) yaralan-
dı. 

Yaralılar olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lanslarla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı-
lar.

İnegöl’de yolun karşısına geçerken forkliftin çarptığı 
yaya yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera-
larına yansıdı. @ Haber Merkezi  

Deprem bölgesindeki arama faaliyetlerini tamamla-
yan maden arama ekiplerinin bulunduğu minibüs İne-
göl'de kaza yaptı; 3 kişi yaralandı. @ Haber Merkezi

Tarihî süreç içinde oluşan ve de gelişen bütün 

sosyal ve kültürel hayatın temelinde “Vakıf Kurumu”-

nun yattığı unutulmamalıdır. Bu nedenle İslam hukuk 

literatüründe vakıfla ilgili yasal düzenlemeler, geniş 

yer tutmuştur.

Bir çok sosyal ve kültürel nitelikli hizmetlerin 

gerçekleştirilmesinde vakıf kurumundan en geniş 

ölçüde yararlanılmıştır. Çünkü vakıf, sosyal ve kültü-

rel hizmetlerin gerçekleştirilmesinde devlet ve halk 

bütünleşmesini sağlamaktadır. Özellikle dinî nitelikli 

sosyal ve kültürel hizmetler, devletin denetimi altında 

olmak ile birlikte, tarihi süreç içinde ülkemizde daima 

vakıflar aracılığı ile yapılmıştır. 

Söz gelimi: Camiler, mescidler, tekkeler, zaviyeler, 

medreseler, mektepler, imaretler, kütüphaneler, 

dârülkurrâlar, dârülhuffâzlar, dârüşşifâlar, türbeler, 

mezarlıklar, kervensaraylar, hanlar, hamamlar, 

köprüler, çeşmeler, kuyular ve benzeri tüm hayrî 

hizmet kurumları-çokkerevakıf yoluyla kurulmuş ve 

de işletilmiştir.

Osmanlı’nın kuruluş yıllarında Bilecik’te tesis olu-

nan Şeyh Edebâlî Tekke ve Zaviyesi’nin işletilmesinde 

bu husus, açık seçik görülmektedir. Zira Osman Gazi, 

kayınpederi Şeyh Edbâlî Tekke ve Zaviyesi’ni inşa 

ettikten sonra Bilecik’in tüm vergi gelirini, bir âmme 

vakfı niteliğinde olmak üzere, kayınpedreri Şeyh Ede-

bâlî Tekke ve Zaviyesi’nin işletilmesine tahsis etmiş 

olduğu bilinmektedir.

Tarihsel belgelerde yer aldığı üzere; Osman 

Gazi’nin zevcesi Bâlâ Hatun da kendisine mülk olarak 

verilen Kozağacı Karyesi’ni, babası Şeyh Edebâlî’nin 

tekke ve zaviyesine vakfetmiştir. Diğer yandan Osman 

gazi, ölümünden önce, Orhan Gazi’nin eşlerinden 

Asporçe Hatun adına da bir vakfiye düzenletmiş ve 

1323 Yılında Bursa kadısı tarafından tescili yapılmış 

olan bu vakfiyeye göre; Gemlik ile Mudanya arasında 

sahilde yer alan tüm arazinin vergi geliri, vakıf 

statüsünde, Orhan Gazi’nin zevcesi Asporçe Hatun’ a 

tahsis olunmuştur.

Konuyu, İnegöl bazında ele aldığımızda da 

İnegöl’ün fethedildiği 1299 Yılından itibaren İnegöl 

coğrafyasında da tesis edilmiş bir çok vakıf ile karşı-

laşılmaktadır. 

İnegöl coğrafyasında başta Orhan Gazi olmak 

üzere; Sultan I. Murad - Yıldırım Beyazıt - Çelebi Sul-

tan Mehmed- Sultan II. Murad- Bayezid Paşa - Hamza 

Bey -İshakPaşa–Geyikli Baba- Akbıyık Sultan- Mer-

cidabık Şehidi Mustafa Paşazâde Mehmed Bey -Kızıl 

Muradoğlu Aksungur - Savcıbey kızı Hatice Hatun 

adına tesis olunmuş vakıf köyler ve de vakıf araziler, 

kaynak olarak kullandığımız Hüdâvendiğar Livası 

Tahrîr Defterinde görülmektedir.

Hamzabey Köyü’nden başlamak suretiyle saat 

yelkovanı istikametinde ilerlediğimizde: Akbıyık- Ada-

bînî- Zındancık/ Şıbalı - Dömez-Tekke-Cemiyet-Ku-

laca-Süpürtü-KüçükYenice-AlibeyKonurla-Çayyka/

Bedre-İsaören-Çeltik-çi-Edebey-Yenice-Babasultan-

Domaköy/Şehitler-Karalar-Sun gur paşa ve Akhisar 

köyleri’ne ait dinî nitelikli vergi gelirleri, vakıf yoluyla 

işletilen sosyal ve kültürel hayrî eserlere tahsis 

olunmuştur.

Ne var ki tarihî süreç içinde söz konusu vakıflar, 

Geyikli Baba ve İshakpaşa vakıflarında görüldüğü 

üzere; değişik nedenler ile buharlaşarak ortadan 

kalkmıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde; Si-

nanbey ve Kasım Efendi camilerinin tapu kayıtlarında 

görüldüğü üzere; 1937 Yılında Yenişehir vakıf-memur-

luğunca yapılan tesbitler sonucunda vakıfla ilişkisi 

görülen taşınmaz mallar, yürürlükteki yasalara 

uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescili 

yapılarak tapuya kaydedilmiştir.

İshakpaşa Camii ve Külliyesi ise-görüldüğü üzere 

- Sultan II. Abdülhamit devrinde 1876-1877 yıllarında 

hem mazbut vakıflar arasına alınmış ve hem de geniş 

bir tamirat ve de tadilat yapıldıktan sonra halkın hiz-

metine sunulmuştur. Mazbut vakıflar arasına alındığı 

için de o tarihten itibaren İshakpaşa Camii’nde kürsü 

ve minber hizmeti de verilmeye başlanmıştır. 

(YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL ‘DE KÜLTÜREL AMAÇLI 
VAKIF VE DERNEKLER

KAYBETTİĞİ KIZI 
SILA’YI SAYIKLADI   
Sağlık görevlilerinin 

su istediğini zannet-
tiği 42 yaşındaki Me-
like İmamoğlu’nun 
depremde kaybetti-
ği kızı Sıla’yı sayıkla-
dığı ortaya çıktı. Abla 
Nilgün Kalay, “Umu-
dumuzu kesmişken 
sağ olarak çıktı. Ya-
radana şükürler ol-
sun. Konuştuk kızı-
nı sordu. Su istiyor 
zannetmişler. “Sılam 
nasıl” demiş” ifade-
lerini kullandı. Has-
taneden helikoptere 
götürülürken Melike 
İmamoğlu’nun kızını 
sayıklaması dikkat 
çekti.   

İlk olarak Sütçü 
İmam Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has-
tanesi’nde tedavi 
altına alınan Melike 
İmamoğlu, ileri teda-
vi için ambulans he-
likopterle Adana’ya 

sevk edildi. Kızını ve 
eşini kaybeden Meli-
ke İmamoğlu, cena-
zeler çıkarılırken son 
tabya kaldırıldığında 
“İmdat” çığlığı ile 
kurtarıldığı da ortaya 
çıkmıştı. 

Kardeşini bir an ol-
sun bırakmayan abla 
Nilgün Kalay, “Öyle 
bekledik ki şükürler 
olsun. Umudumuzu 
kesmişken inanılmaz 
bir olay yaşandı. Ya-
radana şükürler ol-
sun. Kendisiyle ko-
nuştuk. Kızını sordu. 
Su istiyor zannetmiş-
ler. “Sılam” demiş 
“Sılam nasıl” demiş” 
şeklinde konuştu. 

Enişte Sedat Ya-
şar da, İnegöl Doğal 
Afet Arama ekiple-
rine teşekkür ede-
rek, “Umudumuzu 
yitirmedik. Allahtan 
umut kesilmez. Rab-
bim koruyunca ko-
ruyor. Bursa-İnegöl 
İNDAK ekibinin hak-
kı çok. Bizim umudu-
muzu kaybettirme-
diler. Allah onlardan 
razı olsun. Allah dev-
letimize, milletimi-
ze zeval vermesin. 
Kendisiyle konuştu-
ğumuzda “Ben iyi-
yim gelmeyin” dedi. 
Emeği geçen herke-
se teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu. 

Kahramanmaraş’ta depremin 10.gününde 222 
saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu, ileri tetkik 
için ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. 

@ Haber Merkezi

KAZAKİSTAN 
EKİBİNE

 REHBERLİK
 YAPIYORLAR

İnegöl’den Fer-
hat Aslanoğlu ve 
Rufat Aslanoğlu 
kardeşler, gönül-
lü olarak deprem 
bölgesine giderek 
arama kurtarma 
faaliyetlerine katıl-
dılar.
 9 gündür Gazian-

tep Nurdağı’nda 
30 kişilik Kazakis-
tan arama-kurtar-
ma ekibine hem 
tercümanlık yapan 
hem de onlarla 
birlikte arama kur-
tarmaya katılan 
İnegöllü gönüllü 
kardeşler, 3 kişiyi 
sağ olarak enkaz 
altından kurtardı-
lar. 
Hala deprem 

bölgesinde arama 
kurtarma çalışma-
larına katılan gö-
nüllülerden Ferhat 
Aslanoğlu Mobitur 
lojistik

 firmasında yö-
neticilik yaparken; 
Rufat Aslanoğlu, 
Recep Gürbüz Gü-
reş Salonunda Gü-
reş Antrenörlüğü 
yapıyor.

İnegöl’den deprem bölgesine giden İnegöllü 2 kar-
deş, Kazakistan’dan gelen arama kurtarma ekibiyle 
birlikte 3 kişiyi sağ olarak enkaz altından kurtardılar. 
@ Haber Merkezi
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  BİNANIZ RİSKLİ 
ÇIKARSA MÜTEAHHİDE 

DAVA YOLU AÇIK
6 Şubat’ta Kahraman-

maraş merkezli Pazarcık 
ve Elbistan depremleri, 
10 kenti aynı anda etkile-
di. 31 binden fazla insanın 
ölümüne yol açan deprem 
sonrası yaptıkları binalar 
yerle bir olan müteahhit-
lere yönelik soruşturmalar 
başladı ve şimdiye kadar 
163 şüphelinin “sorum-
luluğu” tespit edildi. En-
kaza dönüşen binaların 
arasında yeni binaların da 
olması, insanlar arasında 
kendi oturdukları binaların 
depreme dayanıklı olup 
olmadığı kaygısını ortaya 
çıkardı. Özellikle beklenen 
Marmara depreminden en 
çok etkileneceği düşünü-
len ve büyük bir kısmında 
kentsel dönüşümün şart 
olduğu İstanbul’daki insan-
lar, evlerinin sağlam olup 
olmadığına dair yapı de-
netim firmalarından rapor 
almayı düşünmeye başladı.

  Maddi külfet, kentsel 
dönüşüm sürecine sıcak 
bakmamak ve zaman aşı-
mı gibi sebeplerden dolayı 
devamlı ertelenen yapı de-
netim raporları ile ilgili as-
lında ev sahiplerinin ellerini 
rahatlatacak birçok hakları 
mevcut. Mülk sahiplerinin 
sağlam olduğunu düşüne-
rek aldığı yapıların denet-

lenmesi durumunda eğer 
çıkan raporda “depreme 
dayanıklı değil” sonucuna 
varılırsa satın aldıkları yük-
lenici firma ya da müteah-
hide tazminat davası açma, 
ev satış bedelini geri alma 
ve ücretsiz onarımını talep 
etme gibi hakları bulunu-
yor.

  “YAPI ŞARTNAMEYE 
UYGUN DEĞİLSE ‘AYIP 

HÜKMÜNDEN’ 
FAYDALANILIR”

  Konuyla ilgili olarak ev 
satışı olmasından dolayı 
konunun tüketici hakları-
na girdiğini ifade eden İs-
tanbul Aydın Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden Prof. 
Dr. Haluk Nami Nomer, 
“Söz konusu yapının şart-
namelere uygun olmadan 
yapılması durumu ortaya 
çıkarsa ‘ayıp hükümlerine’ 
başvurabiliriz” dedi.

  ‘AYIPLI ESER’DE AĞIR 
KUSUR VE HİLE VARSA 

ZAMAN AŞIMI YOK
  “Sözleşmede açıkça bir 

hüküm olmasa dahi müte-
ahhit yapı yönetmelikleri-
ne ve teknik şartnamelere 
göre binayı uygun inşa 
etmek ile yükümlüdür” 
diyerek sözlerine devam 
eden Prof. Dr. Haluk Nami 
Nomer mülkün ‘sağlam 
değil’ raporu sonrası ayıp 
hükmünden dolayı ev sa-

hiplerinin haklarını şöyle 
sıraladı:

  “Ayıplı bir mal satın 
alındığı zaman ayıp hü-
kümlerine dayanarak çe-
şitli talepler ileri sürülebilir. 
Sözleşmeden dönülebilir, 
yani artık ‘ben bu evi is-
temiyorum paramın iade-
sini istiyorum’ denilebilir, 
bedelde indirim istenebi-
lir, ücretsiz onarımı talep 
etme ve ayrıca tazminat 
hakkı da saklıdır. Tüketici 
kanunu çerçevesinde ağır 
kusur ve hile varsa zaman 
aşımı hükümleri de uygu-
lanmaz. Kanun açıkça bunu 
belirtiyor.”

  EV KİMDEN, NASIL 
SATIN ALINIYORSA 

ZAMAN AŞIMI HÜKMÜ 
DEĞİŞEBİLİYOR

  Ev sahiplerinin satın 
alma şekillerine göre bu 
haklarını kime karşı talep 
edebildiği ile ilgili bilgilen-
dirmelerine Prof. Dr. No-
mer şu şekilde devam etti:

  “Bu haklarımızı bize 
satan kişiye karşı ileri sü-
rebiliriz. Yükleniciden de 
doğrudan satın almış ola-
biliriz. Yüklenici demek bi-
nayı inşa eden kişidir. Eğer 
direkt o yükleniciden aldıy-
sak bu satın alma, tüketici 
işlemidir ve tüketici kanu-
nuna tabidir. Dolayısıyla 
bunun zaman aşımı da tü-
ketici kanunu hükümlerine 

göre belirlenecektir ve ağır 
kusur ve hile durumun-
da zaman aşımı yoktur. 
Doğrudan yükleniciden 
satın almamışsak, başka 
birinden satın almışsak o 
zaman bu işlem tüketici 
işlemi değildir ve tüketici 
kanunu uygulanmaz. Onun 
yerine Türk borçlar kanunu 
hükümleri uygulanacaktır. 
Zaman aşımı da borçlar ka-
nunu hükümlerine tabi ola-
caktır ki orda da satıcının 
ağır kusuru varsa zaman 
aşımı teslimden itibaren 20 
yıldır. 

Eğer doğrudan satın al-
madıysak kat karşılığı inşa-
at sözleşmesi ile yani arsa 
sahibi biziz ve müteahhit 
inşa etti bize de kaç tane 
ise bağımsız bölüm yani 
daire verdi diyelim. Yargı-
tay bu tür işlemleri tüketici 
işlemi olarak kabul etmiyor. 
Dolayısıyla tüketici kanunu 
uygulanmaz. Evet, hakları-
mız yine var fakat tüketici 
kanunundaki zaman aşımı 
hükümleri burada uygulan-
maz. Yani ayıp, ağır kusur 
ya da hile ile gizlenmişse 
zaman aşımı hükümleri uy-
gulanmaz maddesi uygu-
lanmaz. Zaman aşımı ayıplı 
eserin niteliğine bakılmak-
sızın teslimden başlayarak 
20 yılın geçmesi ile zaman 
aşımına uğrar.”

  "KARDEŞ KART"
Depremin yaralarının 

bir an önce sarılması 
için bölgede arama kur-
tarmadan altyapı hiz-
metlerine kadar önemli 
çalışmaları hayata ge-
çiren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, devreye 
aldığı sosyal projelerle 
depremzedelerin haya-
tını kolaylaştırmaya de-
vam ediyor. Daha önce 
deprem bölgelerinden 
gelerek Bursa’ya yer-
leşen afetzedeler için 
Merinos AKKM’de ma-
ğaza açıp giyimden hij-
yene depremzedelerin 
ihtiyaçlarını karşılayan 
Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de afetzedelerin 

şehir içi ulaşımları için 
‘Kardeş Kart’ uygula-
masını devreye aldı.

  GÜNLÜK 6 BİNİŞ
  Uygulamaya baş-

layan Kardeş Kart ile 
Bursa’ya gelen dep-
remzedeler, şehir içi 
ayakta yolcu taşıyan 
tüm otobüs ve metro 
hatlarında günlük 6 
binişi ücretsiz yapabi-
lecek. Uygulamadan 
yararlanmak isteyen-
ler, Kardeş Kart’larını 
Burulaş’ın Şehreküstü 
İstasyonu’ndaki merke-
zinden alabilecek. Sa-
dece depremzedelerin 
yararlanacağı uygula-
ma için vatandaşlardan 

‘e-devletten alınmış ve 
afet bölgelerine kayıtlı 
olduklarını gösteren 
ikametgah ile kimlik 
fotokopileri’ istenecek. 
Bunun yanında bir adet 
vesikalık fotoğraf da 
gerekirken, fotoğraf 
başvuru sırasında dijital 

olarak da çekilebilecek.
  Belediyeden yapılan 

açıklamada ilk etapta 
31 Mart’a kadar ge-
çerli olması beklenen 
uygulamanın ihtiyaçlar 
çerçevesinde uzatılabi-
leceği belirtildi.

Ev sahiplerinin binaları ve daireleri için deprem korkusu dolayısıyla al-
mayı düşündükleri yapı denetim raporunda eğer sonuç ‘depreme uygun 
değil’ olarak çıkarsa, satın aldıkları yüklenici kurumlara ve müteahhitlere 
karşı tüketici kanunu çerçevesinde ayıplı mal hükmünden faydalanılarak 
tazminat davasından ev satış bedelini almaya kadar korunan hakları mev-
cut.  İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremin yıkıcı etkiye yol açtığı 10 ilden 
Bursa’ya gelen deprem mağdurlarını şehir içi hatlarda ücretsiz taşıyacak. 
Uygulamaya geçen "Kardeş Kart" uygulaması ile depremzedeler, günlük 
6 binişten ücretsiz yararlanacak.  @ Özgür Yıldırım
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SABRİ YALIN: Bürokrat, cemiyet adamı, eğitimci. 
06.11.1949 İnegöl doğumludur. İlköğretimini İnegöl 
Altıeylül İlkokulu’nda yaptı. Bursa İmam Hatip Lisesi 
ve Eskişehir Atatürk Lisesi mezunudur. Bursa Eğitim 
Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü ve Anadolu Üniver-
sitesi Tarih Bölümleri’nde yükseköğrenim gördü. 

Öğrencilik dönemlerinde Bursa’da bisiklet sporu 
ile ilgilendi.  Çalışma hayatında öğretmenlik, Milli 
Eğitim Şube Müdürlüğü,  Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğü, Sosyal Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı gibi 
görevlerde bulundu. 

1994 yılı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü, daha 
sonra Çevre, İşletmeler, 
Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkan-
lığı, 1997 yılı İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı, 
2004-2009 yılları Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcı-
lığı görevlerinde bulundu.  2009 yılında emekli oldu. 

Bürokrat olarak bu süreç yaşanırken verimli bir 
sosyal hayatı da organize edebildi. (TAYEV) Türkiye 
Acil Yardım, Kurtarma, Yangın ve Eğitim Vakfı 1996 
yılı Kurucu Başkanıdır, Temmuz 2017 halen görevi 
sürüyor. 1999 yılında TİB Tüm İtfaiye Teşkilleri Birliği 
Derneği Kurucu Genel Başkanıdır,  6 yıl başkanlık 
yaptığı bu kurumda “Onursal Başkan” ilan edilmiştir.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinas-
yon merkezi (AKOM) Kurucusudur. Gönüllü İtfaiyeci-
ler Birliği (GİB) Kurucu Başkanıdır. Balkan İtfaiye Spor 
Federasyonu (BFSF) dört yıl Başkan Vekilliği yaptı 
Haziran 2017 tarihli kongrede BFSF yönetim kurulu 
üyeliğine yeniden seçildi. İstanbul, Kocaeli ve Akdeniz 
Üniversitelerinde İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulları-
nın açılmasında ciddi çaba sarf etmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışında itfaiyecilikle ilgili pek çok 
konferans, sempozyum, panel de konuşmacı olarak 
bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcılığı sürecinde (BUSMEK) Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları kuru-
luş ve gelişiminde önemli katkıları oldu. 

Kaynakça : 04.04.2016 kendisi ile görüşüldü.
 

YRD.DOÇ.DR.NECLA YASDIMAN: 1962 İnegöl 
doğumludur. İlkokulu Bandırma, ortaokulu İnegöl, 
liseyi Derince’de okudu. 1984 yılı Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi mezunudur. Göreve 1986 yılında 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ankara’da 
başladı, İzmir’de sürdürdü. 1994 yılında doktora 
çalışması konusunda araştırmalar yapmak üzere 
bir süre Mısır’da bulundu. 1995-98 yıllarında Diyanet 
İşleri Başkanlığı İrşad Görevlisi olarak Avustral-
ya-Melbourne Şehrinde kaldı. “Aile Hukuku İle İlgili 
Hadislerin Tahlili, Mezhep İmamlarının Anlayışları” 
başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. Kısa sürelerle Suudi 
Arabistan’da bulundu. 
İzmir İl Müftülüğü 
bünyesinde 1999-2004 
yılları Din Hizmetleri 
Uzmanı, 2004-2006 
yıllarında da Merkez 
Vaize olarak görev 
aldı. Temmuz 2006’da 
emekliye ayrıldı. Şubat 
2015 tarihinden itiba-
ren İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati Bölümü’nde 
Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Kitap : Arapça Öğreniyorum (Avustralya-1997), 
Nurdan Damlalar (Avustralya-1997), Gönülden Gönüle 
(Avustralya-1997), Adım Adım Kur’an Dili (2001), 
Kur’an-Sünnet-Fıkıh Bağlamında Kadının Evlilikteki 
Hakları (2003), İlahiyat Önlisans Arapça-I Yardımcı 
Ders Kitabı (2004), İlahiyat Önlisans Arapça-II Yar-
dımcı Ders Kitabı (2004), Kur’an Tahlili (6-cilt 2006), 
30.Cüz Tahlili (2007), Kur’andan Seçme Sureler Tahlili, 
İLİTAM Arapça-I Yardımcı ders Kitabı, Kur’an sözlüğü 
(2 cilt), Arapça Test Kitabı, Kur’an Ufku 
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LÜ-TURHAN ŞAHİN

4 SAAT SONRA 
ORMANLIK ALANDA 

BULUNDU  
Uludağ Sarıalan böl-

gesindeki bir tesiste ko-
naklayan Gültekin ailesi, 
akşam saatlerinde oyun 
oynamak için dışarı çıkan 
Yusuf Gültekin’den bir 
süre haber alamayınca 
durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bildirdi. Böl-
geye AFAD, Jandarma 
Arama Kurtarma (JAK), 
Nilüfer Arama Kurtarma 

(NAK) ve Beşir Arama 
Kurtarma ekiplerinden 
oluşan yaklaşık 100 kişi-
lik ekip sevk edildi.

 Bölgede 4 saat süren 
arama çalışmaları ger-
çekleştiren ekipler kayıp 
çocuğu, konakladıkları 
tesisten bir kilometre 
uzaklıkta bulundu. Sağ-
lık durumunun iyi oldu-
ğu öğrenilen Gültekin, 
tedbir maksatlı Çekirge 
Devlet Hastanesine gö-
türüldü.

DEPREM HEPİMİZİ 
ETKİLEDİ

Uzman Klinik Psiko-
log Başak Mutlu, dep-
remin psikolojik etkileri 
hakkında bilgiler verdi. 
Mutlu, "Eğer psikolo-
jik etkiler zaman geç-
tikçe azalmak yerine 
artış gösteriyor ve ki-
şinin sosyal, iş ve aile 
hayatını olumsuz yön-
de etkilemeye devam 
ediyorsa; bu durumda 
vakit kaybetmeden bir 
ruh sağlığı profesyo-
nelinden destek almak 
gerekir" dedi.

  Uzman Klinik Psiko-
log Başak Mutlu, “Afet-
ler fiziksel olduğu ka-
dar psikolojik açıdan da 
yaralayıcı deneyimler-
dir. Yaşanan depremle 
birlikte öngörebilme ve 
güven duygumuz sar-
sıldığı için ilk zamanlar-
da durumu kavramakta 
ve bai etmekte zorlan-
mak doğaldır. Travma-
tik olayların ardından 

olaya maruz kalanların 
yanı sıra; tanık olanlar, 
mağdurların yakınları 
ve yardım çalışmala-
rında görev alan kişi-
ler de travmatik stres 
belirtileri gösterebilir. 
Şok, inkar, keder, öfke, 
suçluluk gibi duygu-
sal boyutta tepkiler 
görülebileceği gibi; 
göğüs sıkışması, nefes 
daralması, mide prob-
lemleri, kolay irkilme, 
yorgunluk, baş ağrısı 
gibi bedensel boyutta 
tepkiler de görülebilir. 
Kişiler uyku problem-
leri, iştahta değişimler, 
sosyal çevreden uzak-
laşma gibi davranışlar 
sergileyebilir. 

İlk haftalarda bütün 
bu tepkiler ‘anormal 
bir olaya verilen normal 
tepkiler’ olarak değer-
lendirilir ve şikayetlerin 
zaman içinde kendili-
ğinden yatışması bek-
lenir. Bu süreçte müm-
kün olduğunca eski 

rutine devam etmeye 
çalışmak, beslenmeye 
ve dinlenmeye dikkat 
etmek önemlidir. Duy-
guları bastırmak veya 
olanları unutmaya çalış-
mak yerine paylaşmak 
daha çok yardımcı ola-
caktır. Olanları kabul-
lenmek dalgalı biçim-
de ilerler. Bu süreçte 
bazı günlerin daha zor 
bazı günlerin daha ko-
lay geçmesi tamamen 
normaldir. Eğer psi-
kolojik etkiler zaman 
geçtikçe azalmak yeri-
ne artış gösteriyor ve 
kişinin sosyal, iş ve aile 
hayatını olumsuz yön-
de etkilemeye devam 
ediyorsa; bu durumda 
vakit kaybetmeden bir 
ruh sağlığı profesyo-
nelinden destek almak 
gerekir" dedi.

 Yaşanılan deprem 
olaylarında psikolojik ilk 
yardımın nasıl uygulan-
ması gerektiğine dair 
bilgilendirmelerde bu-
lunan Uzm. Psk. Başak 
Mutlu, “İlk olarak trav-
maya uğrayan kişilerin 
o ortamdan uzaklaştı-
rılması gerekir. Kişiye 
güvenli bir ortam sun-
malı ve anlayışla onun 
travmayı anlatmasına 

izin vermelisiniz. Kişi-
ye güvenli bir ortam 
sunmalı ve anlayışla 
yaşadıklarını anlatma-
sına izin vermelisiniz. 
Kişi konuşmak isteme-
diğini belirtirse ısrarcı 
olmamalı ve yasadıkla-
rını sindirebilmesi için 
zaman tanımalısınız. ” 
şeklinde konuştu.

  Travma süreçlerinde 
çocuklara yaklaşımın 
yetişkinlerden farklı 
olduğunun altını çizen 
Mutlu,Dogal afetler 
sonrasında çocukla-
ra hassas yaklaşmak 
gerekir. Yetişkinler ço-
cukların yanında onları 
korkutabilecek konuş-
malar yapmamaya ve 
onları deprem haberle-
rine maruz bırakmama-
ya özen göstermelidir. 
Çocuklar olay hakkın-
daki düşüncelerini pay-
laşmak istediğinde 
yetişkinler konuşmak-
tan kaçmamalıdır. Ço-
cuklar gördüklerini 
ve duyduklarını yanlış 
yorumlayabilirler. On-
ların aklından geçenleri 
öğrenmek ve gerekli 
açıklamaları yapmak 
önemlidir. Açıklamalar 
soyut ifadelerden uzak, 

anlayabileceği kelime-
lerle ve yalansız olma-
lıdır. Korkutmamaya 
özen göstererek, sade 
ve çocuğun yaşına uy-
gun biçimde iletişim 
kurmak önemlidir. 

Masallardan ve oyun-
caklardan faydalanıla-
bilir. Çocuklara ‘Burada 
deprem olmaz.’ , ‘Bizim 
başımıza gelmez’ gibi 
tutamama ihtimaliniz 
olan sözler vermek-
ten kaçının. Bunun 
yerine, bulunduğunuz 
yerin sağlam ve gü-
venli olduğunu, onu 
tehlikelerden korumak 
için hazır olduğunuzu 
anlatabilirsiniz. ‘Kork-
ma’, ‘Ağlama’, ‘Güçlü 
olmalısın’ gibi teklinler 
ise yaramaz. Aksine 
çocuğa kendini kötü 

hissettirebilir. Bu cüm-
leleri kurmak yerine 
kötü hissettiği zaman 
onu dinleyebileceğini-
zin güvencesini vermek 
daha rahatlatıcı olacak-
tır. Çocuklar bazen aynı 
soruları tekrar tekrar 
sorabilirler. Sorularını 
sabırlı ve tutarlı biçim-
de yanıtlamak gerekir. 
Travmatik olaylardan 
etkilenmek beklenen 
bir durum olduğundan 
ilk haftalar psikoterapi 
desteğine başvurmak 
icin erkendir. Ancak kişi 
kendine zarar veren 
davranışlar ve riskli ta-
vırlar içindeyse, radikal 
davranış ve duruş de-
ğişiklikleri sergiliyorsa 
şikayetleri azalmak ye-
rine artıyorsa yönlen-
dirme yapılabilir’’ dedi.

İNEGÖL
 BELEDİYESİ 

TEKNİK EKİBİ 
DEPREM

 BÖLGESİNDE 
İmar İşleri Müdürü 

Semih Karakaş ile bera-
ber 4 İnşaat Mühendisi 
ve 1 Jeoloji Mühendi-
si Gaziantep’te hasar 
tespitlerini sürdürüyor. 
Kahramanmaraş’ta 
yaşanan deprem son-
rası bir yandan arama 
kurtarma çalışmaları 
sürerken, bir yandan 
da yıkılmayan binaların 
kontrolleri ve hasar tes-
pit çalışmaları başladı. 

Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakan-
lığı, bölgede kapsamlı 
bir çalışma başlattı. İne-
göl Belediyesi de hasar 
tespit çalışması için 6 
kişiden oluşan 2 eki-
bi deprem bölgesine 
gönderdi. 

Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakan-
lığı tarafından afet böl-
gesindeki hasar tespit 
çalışmaları kapsamında 
İnegöl Belediyesi tek-
nik personellerinden 
oluşan 6 kişilik ekip gö-
revlendirildi. İmar İşleri 
Müdürü Semih Karakaş 

ile beraber 4 İnşaat 
Mühendisi ve 1 Jeoloji 
Mühendisinden oluşan 
2 ayrı ekip, Salı günü 
yola çıktı. Bu sabah Ga-
ziantep’te sahaya indi. 
İlk olarak 2905 kişilik 
nüfusu ve 617 bina sto-
kuna sahip Şehitkamil 
Belediyesi Bilek Mahal-
lesinden hasar tespit 
çalışmalarına başlayan 
ekipler, görevlendir-
menin ilk saatlerinden 
itibaren yoğun bir şe-
kilde çalışmalarını sür-
dürüyor.

Uludağ’da kaybolan 10 yaşındaki 
çocuk 4 saat süren arama çalışmala-
rının ardından ormanlık alanda bu-
lundu. İHA  

Uzman Klinik Psikolog Başak Mut-
lu hem yetişkin hem de çocuklarda 
büyük hasarlar bırakan depremle 
ilgili psikolojik değerlendirmelerde 
bulundu. İHA 

Deprem bölgesinde arama kurtar-
ma faaliyetlerinin yanı sıra binalarda 
hasar tespit çalışmaları da yapılıyor. 
İnegöl Belediyesi bölgeye 6 kişilik 
iki ekip gönderdi. @ Özkan Duran

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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Psikiyatri Uzmanı Dr. Şakir Özdemir, deprem felake-
ti sonrası yaşanabilecek psikolojik hastalıklar hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Özdemir, deprem anını ye-
niden yaşıyormuş gibi tekrar tekrar hatırlamanın, “Ani 
irkilme, korku, kaygı ve endişe, uykusuzluk, kâbus gör-
me, moralsizlik, keyifsizlik, yalnızlık, umutsuzluk, çare-
sizlik hissi” gibi sorunlara neden olduğunu dile getirdi.  
İHA

  - “DEPREMİN
 PSİKOLOJİK İZLERİ 

İLAÇ VE PSİKOTERA-
Pİ İLE SİLİNEBİLİR”
  Deprem felaketinin 

ani fiziksel ve ruhsal 
tahribatlar oluştur-
duğunun altını çizen 
Psikiyatri Uz. Dr. Şakir 
Özdemir, “Belirsizlik 
ve bilinmezlik ruhsal 
olarak insanların ta-
hammül etmekte, to-
lere etmekte zorlandığı 
durumlardır. Deprem 
aniden ve hızlı gelişen 
fiziksel ve ruhsal ola-

rak çok ağır tahribatlar 
oluşturabilen doğal bir 
afettir. Birkaç dakika-
lık bir süre tüm insan 
yaşamında çok kısa bir 
süre olsa da deprem 
benzeri felaket ve afet 
durumlarında felâket-
zede için ruhsal olarak 
dayanılması, tolere 
edilmesi güç olan çok 
uzun bir süredir. Yoğun 
bir şekilde korku ve ça-
resizlik hisleri vardır. Ya-
şamı kendi kontrolün-
den tamamen çıkmış, 
kontrol edilemez bir 

felakete doğru ilerle-
yen şok ve dehşet hali 
mevcuttur” ifadelerini 
kullandı.

  “ÇOCUKLARDA 
ÖFKE VE SİNİRLİLİK 
HALİ”

  Deprem felaketin-
de en fazla psikolojik 
değişimlerin çocuklar-

da meydana geldiğini 
söyleyen Psikiyatrist 
Uz. Dr. Şakir Özdemir; 
çocuklarda sinirlilik, 
öfke hali ile ortaya çı-
kan değişimleri şu söz-
lerle aktardı: 

  “Çocuklar için bu 
tür felaketlerin ruhsal 
etkileri daha şiddetli ve 
uzun süreli travmatik 
etkilere neden olabilir. 
Çocuklar duruma an-
lam vermekte, anlam-
landırmakta erişkinlere 
göre daha fazla güçlük 

çekerler. Korku ve çare-
sizlik hisleri daha derin 
olabilir. Felaketin yıkıcı 
etkilerinin geçtiği aylar 
sonrasındaki dönem-
lerde bile travmatik 
ruhsal belirtiler gös-
terebilirler. Örneğin; 
tuvalet eğitimi, beceri-
sini kazanmış 6-7 yaş-
larındaki bir çocuğun 
tekrar altına kaçırmaya 
başlaması gibi. Sinirlilik, 
öfke ve ağlama nöbet-
leri, ani irkilme, uyku 
sorunları gibi belirtiler 
gösterebilirler.”

  “UMUTSUZLUĞU 
GİDERMEK ÖNEMLİ-
DİR”

  Uz. Dr. Özdemir, 
deprem ve benzeri fe-
laketlerin ruhsal etki-
lerinin ilaç tedavisi ve 
psikoterapi ile tedavi 
edilebileceğini söyle-
di. Özdemir; “Deprem 
ve benzeri felaketlerin 
ruhsal etkileri; travma 
sonrası stres bozuk-
luğu, depresyon gibi 
ruhsal rahatsızlıklara 
neden olabilir. Deprem 
anını yeniden yaşıyor-
muş gibi tekrar tekrar 
hatırlama, ani irkilme-
ler, korku, kaygı ve en-
dişe, uykusuzluk, kabus 
görme, moralsizlik, ke-
yifsizlik, yalnızlık, umut-
suzluk, çaresizlik hissi 

gibi duygu, düşünce 
ve davranışları olabilir. 
Bu rahatsızlıkların te-
davileri ilaç tedavisi ve 
psikoterapi ile müm-
kündür. Deprem ve 
benzeri felaketi yaşa-
mış bir bireye yapılma-
sı gereken en önemli 
şey; anlaşıldığını, yal-
nız olmadığını, çaresiz 
olmadığını samimi bir 
şekilde hissettirmek-
tir. Kendisini güvende 
hissettirmek önemlidir. 
Umutsuzluğunu gider-
mek önemlidir. Sosyal 
destek önemlidir" ifa-
delerini kullandı.

  300 ÇADIR, 50 
KONTEYNER

Türkiye’yi yasa boğan 
depremin hemen ardın-
dan, tüm birimleriyle 
adeta alarm durumuna 
geçen ve ilk bir hafta 
Gaziantep’in Nurdağı 
ve İslahiye ilçelerinde 
arama-kurtarmadan 
sosyal yaşam destek 
faaliyetlerine kadar her 
alanda önemli çalışma-
lara imza atan Büyükşe-
hir Belediyesi, şimdi de 
Hatay’a dev bir şantiye 
kurdu.

 Hatay’da geçici ba-
rınma sorununun çözü-
mü, seyyar tuvaletlerin 
kurulumu ve bakımı ile 
gelen yardımların ko-
ordinasyonu ile görev-
lendirilen Büyükşehir 
Belediyesi, Gaziantep 

İslahiye ve Nurdağı il-
çelerinde görevlerini 
tamamlayan ekiplerini 
Hatay’a çekti. Halen 
tüm deprem bölgesin-
de 915 personel ve 251 
araçla görev yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, bu 
personelin 290’ını ve 
araçların da 111’ini Ha-
tay’da görevlendirdi.

  
  Bursa’dan yola çı-

kan destek ekiplerinin 
de ulaşmasıyla birlikte 
Hatay Antakya’da ça-
lışmalara start verildi. 
İlk geçici konut alanı 
olarak eski cezaevi ala-
nı ve çevresindeki 20 
dönümlük alan belirle-
nirken, ekipler sahada 
zemin düzenleme ça-
lışmalarına başladı. Bu 
bölgede 300 çadır ve 
50 konteynerden olu-

şan geçici bir yaşam 
alanı oluşturulacak. 
Konutların yanında, 
bölgede kalacak dep-
remzedelerin tüm ih-
tiyaçlarını karşılayacak 
sosyal donatı alanları 
da yapılacak.

  “SOĞUKTAN KUR-
TARACAĞIZ”

  Depremin ilk günün-
den beri afet bölgesin-
de olan, Gaziantep’teki 
çalışmaların ardından 
hafta sonu Hatay’da 
görevlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 
da çalışmaları bizzat 
sahada takip ediyor. 
Depremin 10 ili etkile-
diğini, Hatay’ın en kötü 
durumdaki illerden biri 
olduğunu kaydeden 
Başkan Aktaş, 

“Bursa olarak Gazi-
antep, Kahramanma-
raş ve Adıyaman'da 
destekler veriyorduk 
fakat Gaziantep'teki 
ekiplerimizi şu an bu-
raya çektik. Bursa'dan 
da takviye alarak hem 
altyapı hem de üst yapı 
ile alakalı çalışmalar ya-
pıyoruz. Özellikle maki-
ne ekipmanımızla yeni 
çadır kentler oluştur-
mak, seyyar tuvaletler 
kurmak adına yoğun 
gayretimiz var. 

Bugün itibariyle ça-
lışmalara yoğun şekil-
de başladık. İnsanları 
soğuktan bir an önce 
kurtarmak için kontey-
nerler ve çadır kentler 
oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Ekip arkadaşlarıma 
da gayretli çalışmaları 

için teşekkür ediyorum. 
Tekrar geçmiş olsun, 
hepimizin başı sağ ol-
sun. Ama hayat devam 
ediyor. Devlet millet iş-
birliği içerisinde bu zor 
günleri hep beraber 
atlatacağız inşallah” 
dedi.

Depremden etkilenen Hatay’da 
geçici yaşam alanları oluşturmak, 
seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye 
genelinden gelen yardımları dağıt-
makla görevlendirilen Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, barınma sorunu 
için düğmeye bastı. Hatay eski ce-
zaevi alanında kurulacak çadır kent 
ve konteyner kent için zemin düzen-
leme çalışmalarına başlandı. 

@ Özkan Duran  

İnegöl’ün ilk süreli yayını/ilk gazetesi olan Son Yarımay Dergi-
si, 15 Temmuz 1936 Çarşamba günü yayın hayatına başladı.  Dergi, 
Halkevi çatısı altında faaliyet gösteren Köycülük Komitesinin yayın 
organıdır.  “Son Yarımay İçinde Acunda Öğrenmeğe Değer İşler” 
başlığını taşıyan dergi, iki haftada bir yayımlanmakta idi. İki sütun 
üzerinde dört sayfalık bir dergi olarak yayın hayatına başladı. Bursa 
Yeni Basımevi adında bir matbaada basılmıştır. Dergi, Cumhuriye-
timizin 14. Yılına denk gelen 29 Ekim 1936 tarihli sayısında ilk kez 
birinci sayfasında renkli bir baskı yaptı.

İlk sayısının içeriğine göz atalım: İlk sayıda bizzat gidilen köy-
lerle ilgili izlenim yazıları verilmiştir. Mesela, İnegöl’ün yakın ve eski 
köylerinden Hamzabey Köyünde alelâde eski köy meydanından bir 
cumhuriyet alanı kotarılmaya çalışıldığı; ancak yeterli özenin göste-
rilmediğine dikkat çekilmiştir. Aynı sayıda bu kez olumlu bir örnek 
olarak Hocaköylülerin meyvecilikten kazandıkları paradan ortak 
bir pay ayırarak, köylerinin cumhuriyet meydanını güzel bir biçim-
de düzenlemeleri gösterilmiştir.

1937’de Akhisar Köyünde Cumhuriyet bayramı dolayısıyla ya-
pılan tak pek beğenilmiştir. Ondan daha da önemlisi Tahtaköprü-
lülerin çok güzel bir okul binası yaparak hizmete açmaları takdire 
şayan görülmüştür. Derginin ilerleyen sayılarının hemen hepsinin 
sonunda değişmeyen slogan: “Vatandaş,Geldiğin Yere Artık Dönme-
yeceksin, Burada Türkçe Konuş!” sloganları oldukça manidârdır. 
Malum, İnegöl bir göç toplanma merkezi gibidir ve burada Boşnak-
ça, Arnavutça, Gürcüce …v.s. çok sayıda dil konuşulmaktadır. Artık 
ortak resmî dil olarak Türkçe herkes tarafından öğrenilmelidir. 
İşte, Son Yarımay’ın önemli bir misyonu da Türkçeyi hâkim kılmak-
tır.

Son Yarımay’ın 5. sayısından itibaren “Sağlık Köşesi” adı altında 
bir bölüme yer verilmiştir. Bazı yerlerde müşahade edilen entere-
san geleneksel tedavi yöntemlerinden zaman zaman örnekler de 
sunulmuştur. Örneğin, Şibali’de fıtıklı hastaların hastaneye ameli-
yata götürülmek yerine, köyün çamlığına götürülüp, ağacın içinden 
geçirilmesi uygulaması gibi akıllara durgunluk veren durumlar 
olumsuz örnek olarak zikredilmiştir.

Son Yarımay Dergisi’nin birçok sayısında üreticiye bilhassa 
modern zirai üretim hakkında rehberlik yapmak amacı güdül-
müştür. “Tütün Ekicilerine Öğüt”, “Bağcılıkta başlıca Hastalıklar ve 
yapılması gereken aşılar”… gibi başlıklar etrafında modern bir zirai 
ekimin nasıl olması gerektiği hakkında üretici kesim bilinçlendiril-
meye çalışılmıştır. 

Son Yarımay’ın 22. Sayısındaki “Köylü Kardeş” başlıklı dikkat 
çekici ilanda: “Her zaman sıcak bir ortamda oturulacak, radyo din-
lenilebilecek, gazete-kitap okunacak, her zaman-herkese açık” olan 
bu eve köylü vatandaşın tereddütsüz girmeleri istenerek, köylüye 
şöyle seslenmiştir: “Benim üstümdeki elbiseler eski, ben öyle yerlere 
giremem diye düşünme! Bu yerler senindir”. Halkevinde halkın di-
lekçe ve sair resmi yazışma işleri için hokka, kalem, kağıt gibi şeyler 
bulunduğu; bunları kullanmanın ücretsiz olduğu ve hatta istenirse 
oraya buraya katip/arzuhalci peşinde koşmak yerine halkevindeki 
yetkililerden yararlanılabileceği belirtilmiştir.  

Son Yarımay, her ne kadar köy ve köycülük ağırlıklı bir içeriğe 
sahip olsa da; İnegöl şehir merkezi ile ilgili muhtelif bir takım haber 
ve yazılara da yer vermiştir. Bu yazılanlardan yola çıkarak şehir 
merkezinin o dönemdeki durumu, yapısı hakkında fikir edinmek 
mümkündür. 1930’larda İnegöl gibi henüz özel eğlence ve kültür 
mekanlarının bulunmadığı bir kasabada özellikle kış mevsimlerin-
de halkevi binası hemen her şubesiyle halk için bir toplanma yeri; 
bir çekim merkezi konumunda olmuştur. Mesela 1937 yılının ilk ayı 
boyunca Gösterit Şubesi’nin düzenlemiş olduğu “Kozanoğlu” adlı 
tiyatro oyunu tam üç tane gösterim yaparak, şehir merkezindeki 
ahalinin neredeyse tümü tarafından ilgiyle izlenmiştir. Aynı oyun bu 
kez Şubat ayında da köylerden gelenler için tekrar sahnelenmiştir. 
(YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)
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DEPREMZEDE 335 
BİN 956 AİLEYE ÖDEME 

YAPILDI
Bakan Soylu, Kahraman-

maraş Afet Koordinasyon 
Merkezi'nde gerçekleştirilen 
Afet Koordinasyon ve Değer-
lendirme Toplantısı sonrası 
açıklamalarda bulundu. Kah-
ramanmaraş merkezli dep-
remlerin ardından inşa edi-
lecek konutlara ilişkin Soylu, 
"Özellikle evler 1 yılda teslim 
edilecek. Bu konuda bazen 

bir kısmı kötü, bir kısmı iyi 
niyetli, gördüğü tabloyu 'bu-
rası bir daha ayağa kalkmaz' 
şeklinde değerlendiren vatan-
daşlarımız. Bir kısmı da bunu 
istismar edip fitne çıkaranlar 
şöyle söylüyorlar. Bu şehirler 
tahliye edilecek. Bu şehirler 
sağlam zemin üzerinde ye-
niden bu vatandaşlarımızın 
şehri olarak hayatına devam 
edecek. Oradaki tespitler de 
yapılmıştır. Şehrin yıkılanları-
nın nereye kurulacağına yöne-

lik değerlendirmeler yapıldı 
ve bu çalışmalar aynı şekilde 
devam edecek" ifadelerini 
kullandı.

  Depremin ardından olu-
şabilecek herhangi bir sal-
gın hastalık durumuyla ilgili 
açıklama yapan Soylu, "Dün 
Sağlık Bakanımız ile birlikte 
çalıştık, bugün Hatay'da tek-
rar çalışacağız. Şu anda bir 
salgın hastalık, bir enfeksiyon, 
bağırsak enfeksiyonu gibi bir 
yayılım söz konusu değil. Bu 
konuda sağlık yetkililerimizin 
dikkati en üst seviyededir. Za-
ten hastanelerimiz işlem yapı-
yor. Kahramanmaraş özelinde 
onlarca ekip köyler dahil ol-
mak üzere taramalara devam 
etmektedir" dedi.

  "200 BİN ÇADIR SEVK 
EDİLDİ, 100 BİN ÇADIR 
DAHA SEVK EDİLECEK"
  Soylu, deprem bölgelerin-

deki mevcut barınma duru-
muna ilişkin, "Geçici barınma 

merkezleri olarak çadırlar ku-
ruldu ve aynı zamanda bunun 
yanı sıra Türkiye genelinde şu 
ana kadar 200 bin çadır sevk 
edildi ve bunların önemli bir 
bölümü kuruldu, kurulmaya 
devam ediyor. Yaklaşık 100 
bin çadır daha sevk edilecek, 
onların da kurulumu devam 
edecek. Konteyner yaşam 
alanları yapılacak, bunlarla 
ilgili yerler tespit edildi, altya-
pılar yapılıyor" diye konuştu.

  "YARDIMLAŞMA DUY-
GUSUNU 1 YIL DEVAM 

ETTİRMEK ZORUNDAYIZ"
  Aşevleri ihtiyaçları, kuru 

gıda, hijyen ve 1'inci el gönde-
rilebilecek giysi gibi yardım-
ların sürdürülebilir kılınması 
gerektiğini belirten Bakan 
Soylu, 'binlerce araba geldi, 
tıkanıklık var' değerlendirme-
sinin aksine en çok yardımla-
ra şu an ihtiyaç duyulduğunu 
kaydederek, "Bu 1 yıllık süreç. 
Vatandaşlarımıza şunu ifade 
etmek istiyorum. Bu 1 yıllık 

süreç içerisinde şu 10 günde 
gösterdiğiniz yüce gönüllülü-
ğü, yardımlaşma duygusunu, 
milletimizin karakterine haiz 
olan bu duyguyu 1 yıl için de 
devam ettirmek zorundayız. 
Bu buruk sürede enkazdan bir 
canlı daha çıktı. İnşallah ümit-
lerimiz Kahramanmaraş'ta 
devam ediyor. Büyük bir 
mücadeleyle arkadaşlarımız 
durmadan çalışmaya devam 
ediyorlar" ifadelerini kullandı.

  Soylu, imkanlar doğrultu-
sunda arama kurtarma çalış-
malarının en yüksek noktaya 
ulaşması için çalışıldığını not 
düşerek, "Kahramanmaraş'ta 
şu an itibarıyla 215 enkazda 
arama kurtarma çalışmala-
rı devam ediyor. Bu bunun 
20 katından gidiyor. Nitelikli 
binalar kaldı. Bu nitelikli bi-
nalardaki arama kurtarma 
çalışmalarını bazı binalarda 24 
saat esasıyla devam ettiriyo-
ruz. Helikopterlerle, off road 
araçlarla, jandarma araçlarıyla 
köylere kadar ulaşılıyor" dedi.

  "ŞU ANA KADAR 335 
BİN 956 AİLEYE 10'AR 

BİN LİRA HESAPLARINA 
GÖNDERİLDİ"

  Depremden etkilenen 
yerlerin hasar tespitlerinin de-
vam ettiğini söyleyen Bakan 
Soylu, şöyle devam etti:

  "Cumhurbaşkanımızın ifa-
de ettiği, özellikle deprem-
zede olan ailelere yardım ko-
nusunda '10 bin lira destekte 
bulunacağız' değerlendirme-
siyle ilgili Cumhurbaşkanımıza 
da arz ettik, şu ana kadar 335 
bin 956 aileye 10'ar bin lira 
hesaplarına gönderildi. Eğer 
hasar tespitlerinin yüzde 30-
35 civarı tespit edildiyse daha 
3'te 1'idir bu oran ve bu bir 
şekilde hesaplarına aktarıl-
maya devam edilecek. Dün 
akşam itibarıyla 144 bin 956 
aileydi. Bu sabah itibarıyla 
191 bin aile, toplam 335 bin 
956 ailenin hesaplarına 10 bin 
liralar gönderilmiş oldu."

  "Şu anda bin 833 dernek 
ve STK, 59 bin 814 kişiyle 
bölgede destek ortaya koy-
maktadır" diyen Bakan Soylu, 
STK denetimlerinin herhangi 
bir tartışma ve istismara ma-
hal erilmemesi için düzenli 
olarak yapıldığını belirterek, 
"Bunu istismar eden, devletle 
eş koşmaya çalışan varsa da 
elbette gereği yerine getirile-
cektir. Şehirler normalleşeme-

ye başladığında, konteyner 
şehirler oluşturulduğunda 
tahliye edilen vatandaşlarımız 
şehirlere döndürülecekler. 
Burada onların hayatının bel-
ki ilk 1 yıl daha önceki zaman 
diliminde olduğu gibi olmaz 
ama en azından ihtiyaçlarını 
gerçekleştirebilecek bir hali 
sağlamaya çalışacağız" diye 
konuştu.

HATAY’A DESTEK 
ZİYARETİNDE 

BULUNDU  
 Depremin ardından 

afetin etkilediği tüm 
bölge ile birlikte Ha-
tay’da da 9 gündür 
süren arama kurtarma, 
kış şartlarının bera-
berinde getirdiği tüm 
ihtiyaçların giderilmesi 
gibi çalışmalar hakkın-
da görevlilerden bilgi-
ler alan Başkan Gürkan, 
yaraların en kısa sürede 
sarılması için devletin 
tüm birimleri ile bölge-
de olduğunu belirtti.

 AYHAN SALMAN 
DA EKİPTE

 Gürkan, AK Parti 
Genel Merkez MKYK 
Üyesi Ayhan Salman, 
AK Parti İl Başkan Yar-
dımcıları, il yöneticileri 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’la birlikte böl-
ge halkı ve görevlilere 
geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Devletin ilgili tüm 
kurumları ile birlikte 
gönüllü kuruluş ve va-
tandaşların çabaları ile 
bir yandan yeni canların 
kurtarılması için arama 
kurtarma çalışmaları 
aralıksız sürdürülürken 
diğer yandan da haya-
tın mümkün olduğunca 
normale dönebilmesi 

için çabalandığını ifade 
etti.

  Başkan Gürkan, il 
yürütme ve yönetim 
kurulu üyeleri ile bir-
likte AK Parti Reyhanlı 
İlçe Başkanı Mehmet 
Yumuşak ve Reyhanlı 

Belediye Başkanı Meh-
met Hacıoğlu’nu da zi-
yaret ederek bölgenin 
durumu ve çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı.

 
 Depremin hissedil-

diği tüm bölgelerde, 

afetin hemen sonra-
sından itibaren AFAD 
koordinatörlüğünde, 
Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe belediyeleri ve ilgili 
tüm kurumların aralık-
sız çalışmaları ile arama 

kurtarma, Bursa ve çev-
re illerinden hayırsever-
lerin deprem bölgesine 
ulaştırılması gibi orga-
nizasyonlar başarı ile 
sürdürüldü.

 Deprem bölgesi-
nin her noktasında 
Bursa’nın hayırsever 
yapısının izlerinin gö-
rüldüğünü vurgulayan 
Başkan Gürkan, “Ara-
ma kurtarma faaliyetle-
ri, soğuk kış günlerinde 
bölge halkının tüm ihti-
yaçlarının karşılanarak 
yanlarında olunması hu-
suslarında burada hum-
malı bir çalışma yürütü-
lüyor. Bu çalışmalarda 
Bursamız ve hayırsever 
Bursalı Hemşehrileri-
miz her zaman olduğu 
gibi başı çekiyor. İnşal-
lah bu zor günleri de 
hep birlikte atlatacak, 
yaraları bir ve beraber-
ce saracağız. Bu duygu 
ve düşüncelerle hepi-
mizi yasa boğan afet-
te yaşamını yitirenlere 
Allah’tan rahmet, yara-
lılarımıza da acil şifalar 
diliyorum. Yüzyılın fela-
ketinden etkilenen tüm 
kardeşlerimizin yanla-
rındayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin ardından konutları hasar gö-
ren 335 bin 956 ailenin hesaplarına 
10'ar bin lira para gönderildiğini bil-
dirdi. İHA 

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 
il yürütme kurulu üyeleri ile birlik-
te Kahramanmaraş merkezli olarak 
gerçekleşen üzücü depremden etki-
lenen illerden olan Hatay’a gitti. İHA 
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Ey Dünya!
Seni tanıdım ya
İnan hiç sevemedim
Sende kalmak için sonsuza değin 
Geçerli bir sebep göremedim
Evinde misafirim
Ahirete inanmış biriyim
Geçici bir konaksın işte
Daha fazla ne diyeyim?
Bazen sevmeye çalıştım seni
Ancak her defasında üzdün beni
Rabbim yarattı! Seni, ne güzel donattı
Kullarının hizmetine bıraktı
Süsledin kendini, büyüledin insanları
Ölümü unuttular, yazık ki her daim sana sarıldılar  
Ahireti unuttular, hep sen de kalacaklarını sandılar
Kalplere girdin
Gönülleri ve ruhları bitirdin
Şeytan seni hep kullandı
Nefisler hep sana aldandı
Sana bağlanan darağacında sallandı
Bu gören diğer akıllar bile uslanmadı
Ey dünya!
İçinde yaşıyoruz ya
İnan hiç ısınamadım
Senden bir tat alamadım
Bazen, ben de bağlandım
Gördüm ki, sen bir hikâyesin 
Fani olana değil, baki olana inandım
Ellerimden çok tuttun
Birlikte yolculuklar yaptık
Anladım ki, dost değilmişsin sen 
Beni hep yarı yolda bıraktın
Mal, mülk, Para ve sen dünya
Sadece ve sadece tatlı bir rüya
Mutlu edecektin insanları güya
Ah sen var ya! İnsanı hasta edersin dünya!
Son nefese kadar seninle savaşa devam
Sonsuzluktur benim davam 
Ahirettir benim gerçek yuvam
Sen bir ağacın gölgesi kadarsın
Sende gelip geçicisin
Dünya ahiretin bir tarlasıdır
Sadece Amelimle sürdüğüm toprağımsın
Sen kalbime giremeyeceksin 
Ben Müslümanım, haddini bileceksin 
Aldanmayacağım asla sana
Yarab! Dünyayı meylettirme bana. Âmin.
20.09.2018                                                        

DÜNYA
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DEPREMZEDELERE 
YARDIM 

GÖNDERMEK
 İSTEYEN 

VATANDAŞLARI 
DOLANDIRDI

Kahramanmaraş mer-
kezli 2 büyük depre-
min ardından İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, yardım kuruluşla-
rının ismini kullanarak 
vatandaşlardan para 
talep eden dolandırıcı-

lara yönelik soruşturma 
başlattı. 

AFAD ve benzeri dev-
let kurumlarının adı-
nı kullanarak, yardım 
yapmak isteyen vatan-
daşları dolandırmaya 
yönelik sahte internet 
siteleri oluşturulduğu, 
sosyal medya platform-
larında paylaşımlar ya-
pıldığı tespit edildi. 

Araştırmalarını de-
rinleştiren emniyet 
güçleri, sahte siteleri 
oluşturan Yusuf Kalafat 
isimli şüpheliyi yakala-
yarak gözaltına alındı. 

Şüphelinin üzerinde 
ve ikametinde yapılan 
aramada çok sayıda di-
jital materyallere el ko-
nuldu. Yusuf Kalafat'ın 
adli makamlara sevk 
edildiği öğrenildi.

70 GÖNÜLLÜ 
İLE BAŞLADI

70 gönüllünün 
katılım sağladığı 
kuruluş toplantısı 
sonrası, eğitimlerin 
15 gün içinde Or-
haniyespor loka-
linde başlayacağı 
açıklandı. Kulüpten 

yapılan açıklamada 
arama kurtarma 
ekibine eğitimleri-
ne 
katılmak isteyen-

lerin kulüp sosyal 
medya hesapların-
dan iletişime geçe-
bilecekleri duyurul-
du.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 
ve benzeri devlet kurumlarının ismini kullanarak sosyal 
medyadan yardım toplayan dolandırıcı kıskıvrak yaka-
landı. @ Haber Merkezi 

Orhaniyespor kulübü tarafından 
Eylül ayında duyurusunu yapılan 
arama kurtarma ekibi kuruluş top-
lantısını gerçekleştirildi. 

@ Haber Merkezi
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