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DEPREMIN GETIRDIĞI

Ahmet
TAŞTAN

İnegöl Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzede-

ler için soba üretiyor. 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı kon-
teyner kent için ilk konteyner üretildi. 

Kahramanmaraş’da 
meydana gelen deprem 

sonrası gönüllü olarak bölge-
ye giden 24 kişilik İnegöllü 
din görevlileri 3 gün görev 
yaptıktan sonra İnegöl’e dön-
dü. İnegöl Dingörder Başkan 
Yardımcısı Nurullah Memiş, 
toplu mezar gibi bir şey söz 
konusu olmadığını ifade 
ederek, “Söylentilerin aksine 
tüm cenazelerin yıkanarak, 
kefenlenerek ve tek tek 
defnediliyor.”dedi.  

AYET KUŞAĞI (MÜZZEMMIL:
 73/20)

“Hayır olarak kendi nefsiniz adına ne hazırlarsanız onu Allah yanında mükafatı daha büyük olarak bulursunuz. 
Allah’tan bağışlanmanızı dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır.” 
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İnegöl Belediyesi, Gönüllü öğretmenlerden oluşan Vefa Grubu ve  
İyilik Hareketi iş birliğinde Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu sa-
lonunda, depremzede aileler için giyim yardımlarının dağıtıldığı bir 
merkez oluşturuldu. 

 

Bir yandan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 

bir yandan da depremzede ailelerin farklı şehirlere nakilleri 

gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede İnegöl pek çok depremzede 

aileye kucak açmış durumda. Hem yerel yönetim hem vatandaşlar 

depremzede aileleri en iyi şekilde ağırlamak ve tüm ihtiyaçlarını 

karşılamak için yarış içerisinde.

İNEGÖL DEPREMZEDE AİLELERE KUCAK AÇTI

 

İnegöl Belediyesi, İyilik Hareketi ve Vefa Grubu iş birliğinde depremzede ailelerin özellikle giyim noktasında ihtiyaçlarını karşılamak için bir merkez oluşturdu. Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda ücretsiz giyim yardımları için stantlar kuruldu. Öğlen 12.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet veren ve mağaza şeklinde oluşturulan merkezden depremzede aileler ihtiyacı olan tüm kıyafetleri alabiliyor.

 MAĞAZA FORMATINDA YARDIM ALANI

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 10.gününde 222 
saatte Melike İmamoğlu'nu (42) enkazdan sağ çıkartan Bursa ekibi, 

alkışlar ve gözyaşları ile karşılandı



Ahmet
TAŞTAN

DEPREMİN GETİRDİĞİ
Önüne aldığı beyaz kağıdın orta yerine yukarıdan aşağı 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

26 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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İNEGÖL'DE 
MESLEK LİSESİ 

ÖĞRENCİLERİNDEN 
SOBA SEFERBERLİĞİ  

Okulun Metal Tek-
nolojisi Alanında dep-
remzedelerin kullanı-

mı için odun sobası 
üretimi tüm hızıyla de-
vam ediyor. Çeşitli fir-
malardan hibe ve satın 
alma yoluyla sağlanan 
malzemelerle çadır ve 
konteynır içinde kul-

lanılabilecek sobalar 
üretiliyor. Öğretmen-
ler ve öğrenciler soba 
üretimini durmaksızın 
yaparak depremzede-
lerin ısınmasını sağla-
yacaklar.

  Hacı Sevim Yıldız 
2 Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdü-
rü Sedat Paslı, "6 şu-
batta meydana gelen 
deprem sonrasında 

metal teknolojileri ve 
tesisat teknolojileri 
iklimlendirme alanı 
öğretmenlerimizle bir-
likte orada yüreği ya-
nan insanlarımıza yar-
dımcı olmak ve onları 
ısıtmak amacıyla şu an 
itibariyle 60 adet soba 
üretimine başladık, 
bitmek üzereler. He-
defimiz 200-250 adet 
soba üretimi yapmak. 
Malzeme temin ettik-
çe de bunların yazımı-
na devam edeceğiz. 

Öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimizle bir-
likte bunları yapmak-
la gurur duyuyoruz. 
Onlar ısındıkça bizler 
burada çok daha ra-
hat uyuyacağız diye 
düşünüyoruz. Şu an 
çünkü üşüyoruz de-
meye dahi utanıyoruz. 
Bizler oradaki insan-
ların durumlarını dü-

şündükçe bu şekilde 
üretimlerimizi devam 
ettireceğiz inşallah. 
Destekler olduğu sü-
rece daha fazlasını da 
yapmayı düşünüyoruz. 
Bakanlığımızın da biz-
lere bu konuda des-
tekleri ve talepleri var. 
Elimizden geldiğince 
bu işlemleri yapmaya 
çalışacağız." dedi.

  Metal teknolojileri 
11. sınıf öğrencisi Ke-
rem Melih Taç ise, "10 
ildeki depremzedeler 
için soba yapıyoruz. 
Yardımlarımız, katkıla-
rımız olsun diye hoca-
larımızla birlikte soba 
imalatı yapıyoruz. 
Onlar ısındıkça bizim 
de yüreğimiz ısınacak. 
Onlar için burada ça-
lışıyoruz, soba yapı-
yoruz. Buradan soba-
larımız gider. Onlarda 
ısınır inşallah" dedi.

İNEGÖL 
DEPREMZEDE 

AİLELERE KUCAK 
AÇTI

 Kahramanmaraş 
merkezli yaşanan ve 
10 ili etkileyen dep-
rem sonrası tüm Tür-
kiye adeta seferber 
oldu. Herkes afetin 
bir yarasını sarmak 
için mücadele ediyor. 
Bir yandan bölgede 
arama kurtarma çalış-
maları devam eder-
ken, bir yandan da 
depremzede ailelerin 
farklı şehirlere nakil-
leri gerçekleştiriliyor. 
Bu çerçevede İnegöl 
pek çok depremze-
de aileye kucak açmış 
durumda. Hem yerel 
yönetim hem vatan-
daşlar depremzede 
aileleri en iyi şekilde 
ağırlamak ve tüm ih-
tiyaçlarını karşılamak 
için yarış içerisinde.

  MAĞAZA FOR-
MATINDA YARDIM 

ALANI
İnegöl Belediyesi, 

İyilik Hareketi ve Vefa 
Grubu iş birliğinde 
depremzede ailelerin 
özellikle giyim nokta-
sında ihtiyaçlarını kar-
şılamak için bir mer-
kez oluşturdu. Erdem 
Beyazıt İmam Hatip 
Ortaokulu Spor Salo-
nunda ücretsiz giyim 
yardımları için stantlar 
kuruldu. Öğlen 12.00 
ile akşam 17.00 ara-
sında hizmet veren ve 
mağaza şeklinde oluş-
turulan merkezden 
depremzede aileler 
ihtiyacı olan tüm kıya-
fetleri alabiliyor.

  ÇOCUKLAR İÇİN 
ETKİNLİK ALANI 
OLUŞTURULDU

  Alanda aynı za-
manda çocuklar için 

de çeşitli etkinlikler 
hazırlandı. Aileleri ih-
tiyaçlarını karşılarken 
depremzede çocuk-
ların da felaket psi-
kolojisinden bir an 
evvel çıkabilmeleri 

için İnegöl Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu ekibi 
salonda oyun ve etkin-
lik alanları oluşturdu. 
Burada çocuklar da 
keyifli anlar yaşayarak 
depremin etkisinden 

kurtulmaya çalışıyor.
  KULLANILMAMIŞ 
KIYAFET BAĞIŞI 
KABUL EDİLİYOR
  Öte yandan, oluş-

turulan merkezde 
vatandaşların kıyafet 

bağışları da ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmak 
üzere kabul ediliyor. 
Ancak sadece kulla-
nılmamış kıyafet ve 
ayakkabılar kabul edi-
liyor.

İnegöl Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen 
ve öğrencileri depremzedeler için 
soba üretiyor. @ Özkan Duran 

İnegöl Belediyesi, Gönüllü öğretmenlerden oluşan Vefa Grubu ve  İyilik Hareketi iş birliğinde Erdem Beyazıt 
İmam Hatip Ortaokulu salonunda, depremzede aileler için giyim yardımlarının dağıtıldığı bir merkez oluşturuldu. 
Burada hem depremzedelerin ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor hem de ailelerin çocukları oyun alanlarında 
eğlenceli anlar yaşayarak yaşadıkları felaketi unutmaları için destek veriliyor. @ 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 17 ŞUBAT

1871: Kuzey Kafkasya halklarının lideri, büyük komutan Şeyh 
Şamil, vefat etti.

1926: Medeni Kanun kabul edildi. 
1956: Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.
1959: Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyeti-

ni Londra'ya götüren uçak düştü, Menderes'in sağ olarak kurtul-
duğu kazada 16 kişi hayatını kaybetti.

1961:  Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kır-
dar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve öldü.

1993: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bu-
lunduğu askeri uçak Ankara Güvercinlik alanından kalktıktan 
hemen sonra düştü. Eşref Bitlis ile beraberindeki 3 subay ve bir 
astsubay öldü.

2008: Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan 
etti.

2008: Aysel Gürel öldü, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (d. 
1928)

2009: Gazanfer Özcan öldü, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 
1931)

ŞEYH ŞAMİL VEFAT ETTİ

03 Yaşam 17 Şubat 2023 Cuma

İnegöl Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için 
soba üretiyor. @ Özkan Duran 

1- SOSYAL YARDIMLAŞAMA VE DAYANIŞMA 
VAKFI: Bu vakıf, 3294 Sayılı Yasa ile 1986 Yılında 
kurulmuştur. Adı; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı” dır ki bu vakfın genel merkezi, Ankara’dadır. 
Yasa gereği bu vakfın şube başkanları, illerde valiler, 
ilçelerde ise kaymakamlardır. 

İl ve ilçe müftüleri de bu vakıf şubesinin tabii üye-
leri arasında yer almıştır. Kurulduğu tarihten itibaren 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnegöl Şube-
si’nce halka çok yararlı hizmetler sunulmuştur.

Söz gelimi, ilçe kaymakamı Hüseyin Atak Bey’in 
başkanlığında etkin faâliyet gösteren İnegöl Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Şubesi, 1986-1991 
yılları arasında fakir ve yoksullara iki milyarın üzerin-
de aynî ve nakdî yardım sağlamıştır.

2- TÜRKİYE DİYANET VAKFI: Diyânî hizmetlerin 
daha rasynel ve daha verimli bir şekilde yapabilmek 
için 1975 Yılında, merkezi Ankara olmak üzere, Tür-
kiye Diyanet Vakfı kurulmuştur. Vakfın tabiî başkanı 
Diyanet İşleri Başkanı veya onun görevlendirdiği 
başkan yardımcısıdır. Her il ve ilçe müftüsü de vakfın 
şube başkanı pozisyonundadır.

1991 Yılı baz alındığında Türkiye Diyanet Vakfı’nın 
İnegöl şube başaknı İlçe müftüsü, Mehmet Özkan 
yardımcısı ise İnegöl’ün tanınmış imam-hatiplerinden 
Hamidiye Camii imam-hatibi, Merhûm Hafız Ahmet 
Çayırlı’dir.

3- İNEGÖL KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA 
VAKFI: İnegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
Hizmet Binası’nda faâliyete geçirilen bu vakıf, 1991 
Yılında İnegöl Kaymakamı Hüseyin Atak Bey’in önerisi 
doğrultusunda kurulmuştur. 

Kuruluş esnasındaki mal varlığı, o günkü TL. 
üzerinden, 33. 000. 000. TL’dir. Bunun, 55. 000. 000 
TL’si, nakıt; 209. 000. 000 TL’si, bonaddır Çalışmaları-
mızda kaynak olarak kullandığımız “Geçmişten Günü- 
müze İnegöl” isimli kitap, kaymakam Hüseyin Bey’in 
sağladığı dökümanter verilere göre İnegöl İshakpaşa 
Halk Kütüphanesi müdürü genç kardeşim Kenan 
Kahraman tarafından kitaplaştırılmıştır.

Kenan Kahraman tarafından kaleme alınan iş bu 
eser, İnegöl Orta Okulu tarih ve coğrafya öğretmen-
lerinden Merhum Turgut Canmamaş Hocamızı’n , 
1940-1947 yılları arasında İnegöl-Halk Evi’nde yapmış 
olduğu seri seminerlerin kitaplaşmış şekli olan ve 
İnegöl -Halk Evi’nce 1947 Yılında bastırılmış olan 
“İnegöl” isimli kitaptan sonra İnegöl’lülere sunulan en 
ön-emli bir telif çalışmasıdır.

Kanâatimce genç dostum, Kenan Kahraman 
yapmış olduğu bu telif çalışması ile İnegöl’ün kültürel 
hayatına ışık tutmuş ve bu konuda yeni bir çığır 
açmıştır. Kitapta veri olarak kullanılan bilgiler, kısmen 
ham bilgiler olsa da- zaman içinde yapılacak araştır-
malar ile bu ham bilgiler, inşâallah olgunlaştırılarak, 
gerçek tabanına oturtulacaktır. Kendisine ve de ona 
veri tabanı hazırlayan kaymakam Hüseyin Atak Bey’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Söz konusu kitabın hazırlanmasına katkıda 
bulunan ve basımını finanse eden İnegöl Kültür Sanat 
ve Yardımlaşma Vakfı kurucularını da hayırla yâd 
ediyor ve gelecek kuşaklara örnek olmaları amacıyla 
teberrüken isimlerini yazıma alıyorum: 

Hüseyin Atak (kaymakam)- Cemal arık (Belediye 
başkanı) – Metin Anıl (Tic. ve san. Odası Başkanı)- Ufuk 
İnanç ve Gülçin Kavaklı  (Belediye meclis üyesi)- Tevfik 
Bayraktaroğlu (Belediye Avukatı) – İhsan Varışlısoy 
(Esnaf) – Erol Eruğur ( Org. San. Böl. Müdürü) - Zeke-
riya Başaran (Belediye Başkan Yardımcısı) -Recep 
Akyıldız (Fen İş. Müdürü)-Münir İsimbay (Belediye 
Halkla İlişkiler Müdürü)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

İNEGÖL'DE 
MESLEK LİSESİ 

ÖĞRENCİLERİNDEN 
SOBA SEFERBER-

LİĞİ  
Okulun Metal Tek-

nolojisi Alanında dep-
remzedelerin kullanı-
mı için odun sobası 
üretimi tüm hızıyla de-
vam ediyor. Çeşitli fir-
malardan hibe ve satın 
alma yoluyla sağlanan 
malzemelerle çadır ve 
konteynır içinde kul-
lanılabilecek sobalar 
üretiliyor. Öğretmen-

ler ve öğrenciler soba 
üretimini durmaksızın 
yaparak depremzede-
lerin ısınmasını sağla-
yacaklar.

 Hacı Sevim Yıldız 
2 Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdü-
rü Sedat Paslı, "6 şu-
batta meydana gelen 
deprem sonrasında 
metal teknolojileri ve 
tesisat teknolojileri ik-
limlendirme alanı öğ-
retmenlerimizle birlik-
te orada yüreği yanan 
insanlarımıza yardımcı 

olmak ve onları ısıt-
mak amacıyla şu an 
itibariyle 60 adet soba 
üretimine başladık, 
bitmek üzereler. He-
defimiz 200-250 adet 
soba üretimi yapmak. 
Malzeme temin ettik-
çe de bunların yazımı-
na devam edeceğiz. 

Öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimizle bir-
likte bunları yapmakla 
gurur duyuyoruz. On-
lar ısındıkça bizler bu-
rada çok daha rahat 
uyuyacağız diye dü-

şünüyoruz. Şu an çün-
kü üşüyoruz demeye 
dahi utanıyoruz. Bizler 
oradaki insanların du-
rumlarını düşündükçe 
bu şekilde üretimleri-
mizi devam ettirece-
ğiz inşallah. Destekler 
olduğu sürece daha 
fazlasını da yapmayı 
düşünüyoruz. Bakan-
lığımızın da bizlere 
bu konuda destekleri 
ve talepleri var. Eli-
mizden geldiğince bu 
işlemleri yapmaya çalı-
şacağız." dedi.

  Metal teknolojileri 
11. sınıf öğrencisi Ke-
rem Melih Taç ise, "10 
ildeki depremzedeler 
için soba yapıyoruz. 
Yardımlarımız, katkıla-
rımız olsun diye hoca-
larımızla birlikte soba 
imalatı yapıyoruz. 
Onlar ısındıkça bizim 
de yüreğimiz ısınacak. 
Onlar için burada çalı-
şıyoruz, soba yapıyo-
ruz. Buradan sobala-
rımız gider. Onlarda 
ısınır inşallah" dedi.

13 KİŞİYİ CANLI 
ÇIKARDILAR, 99 

KİŞİNİN DE 
CENAZESİNİ 

AİLELERİNE TESLİM 
ETTİLER

Kahramanmaraş’ta 
yaşanan depremin ar-
dından ilk gün bölgeye 
giderek 11 gündür ara-
ma kurtarma çalışmala-
rı gerçekleştiren ve bu 
sürede 13 kişiyi canlı 
olarak kurtaran, 99 kişi-
nin de cenazesini çıkar-
tarak yakınlarına teslim 
eden İNDAK ekibi, 
İnegöl’e döndü. Dün 
222. saatte 42 yaşında-
ki Melike İmamoğlu’nu 
canlı olarak kurtarmayı 
başaran ekip, İnegöl’de 
coşku ve gözyaşlarıyla 
karşılandı. 

  Kahramanmaraş’ta 
yaşanan deprem fela-
keti sonrası, İnegöl Do-
ğal Afetler Arama Kur-
tarma Ekibi (İNDAK) 
depremden birkaç saat 
sonra yola çıkarak ara-
ma kurtarma çalışma-

larına katılmıştı. Birkaç 
grup halinde 100’ü aş-
kın gönüllü arama kur-
tarma görevlisiyle 11 
gündür Kahramanma-
raş Onikişubat ilçesin-
de enkaz altında mü-
cadele veren İNDAK 
ekibi, bu sürede 13 ki-
şiyi canlı olarak kurtar-
mayı başardı. 99 kişinin 
ise cenazesini enkaz 
altından çıkararak ya-
kınlarına teslim eden 
ekip, Çarşamba günü 
depremin 222. saatin-
de 42 yaşındaki Melike 
İmamoğlu’nu enkaz-
dan sağ olarak kurtardı 
ve bu başarıyla Türkiye 
gündemine oturdu.

  KAHRAMAN 
EKİBE ÖZEL KARŞI-

LAMA
  Adeta İnegöl’ün 

gurur kaynağı haline 
gelen ve kurulduğu 
günden bu yana İne-
göl Belediyesi’nin hem 
ekipman hem yer te-
mini hem de diğer tüm 
imkanlar noktasında 

ihtiyacını karşıladığı 
İnegöl Doğal Afetler 
Arama Kurtarma Ekibi, 
dün gece deprem böl-
gesindeki çalışmalarını 
tamamlayarak bölge-
den ayrıldı. Kahraman 
ekip, bugün öğlen sa-
atlerinde İnegöl’e ulaş-
tı. Otobüslerle gelen 
ekibi, Belediye Başkanı 
Alper Taban adına Baş-
kanvekili Fevzi Dülger 
karşıladı. İNDAK ekibi-
nin ailelerinin de hazır 
bulunduğu karşılama-
da duygu dolu anlar 
yaşandı. Alkışlarla kar-
şılanan ekip ile aileleri 
gözyaşları içerisinde 
kucaklaştı.

  “HAZIRLIKLARIMI-
ZI DAHA DA İLER-

LETMELİYİZ”
  Karşılama sırasın-

da kısa bir konuşma 
yaparak duygularını 
paylaşan İNDAK ekip 
sorumlusu Varol Yılmaz 
bölgede yaşadıklarını 
ve düşüncelerini pay-
laştı. Yaşanan afetin çok 
büyük bir afet olduğu-
na dikkat çeken Yılmaz, 
“Herkese çok teşekkür 
ediyorum. Bizler böyle 
karşılayarak onurlandır-
dınız. Yıllardır İnegöl’de 
afet bilincini oluşturma-
ya, arama-kurtarmanın 

önemini anlatmaya ça-
lışıyoruz. Keşke bu acı 
olay yaşanmasaydı da 
bu farkındalığı daha 
önce hissetseydik, an-
lasaydık. 

Gerçekten yaşanan 
afet çok büyük bir afet. 
Geçmişte yaşanan afet-
ler gibi lokal bir afet 
değil. Bir Van depremi, 
bir İzmir, Gölcük depre-
mi gibi değil. Çok geniş 
bir alandaydı. İnşallah 
bundan sonra yaşan-
masını umut etmiyo-
ruz ama coğrafi olarak 
çok sıkıntılı bir bölgede 
yaşadığımızı unutma-
yalım. Hazırlıklarımızı 
daha da ilerletelim isti-
yoruz. 

Bir hayata dokunmak, 
bir yaşamın devamına 
vesile olmak çok gü-
zel bir şey. Allah nasip 
etti 13 vatandaşımızı 
enkazdan çıkardık, ha-
yata dönmesine vesile 
olduk. 99 vatandaşımı-

zın naaşlarını çıkardık. 
Onları ailelerine teslim 
ettik. O da ayrı bir şey. 
İnsanlar umutla bekli-
yorlar. Dün umutların 
tükendiği 222. saatte 
Melike İmamoğlu abla-
mızı canlı olarak çıkar-
dık. Allah’a çok şükür. 
Rabbim bir daha böy-
le afetler yaşatmasın” 
dedi.  İNDAK’I ARTIK 
TÜM TÜRKİYE BİLİ-
YOR

  Belediye Başkan-
vekili Fevzi Dülger ise 
“Gönüllülük esasıyla 
hareket eden ekibimi-
ze çok teşekkür edi-
yorum. Ben deprem 
sabahı 08.00’da Beşinci 
Mevsim Kültür Merkezi 
önüne gittiğimde ora-
da tam teçhizatlı hazır 
ekibi görünce müthiş 
gururlandım. Beledi-
ye Başkanımızın da bu 
konudaki hassasiyetini 
biliyoruz. Başkan beyin 
bu konudaki hassasiye-

tini ve bu arkadaşları-
mıza karşı samimiyeti-
ni, güveninin ne kadar 
doğru olduğunu gör-
düm. 

Bugün İNDAK’ı artık 
sadece biz değil, tüm 
Türkiye biliyor. Biz bu 
ekiple ne kadar gurur 
duysak az. Umutların 
tükendiği anda dün 
bir vatandaşımızı can-
lı olarak kurtardılar. 
Ekipten arkadaşımız 
ilk imdat sesini duydu-
ğumda dizlerimin bağı 
çözüldü diyor. Benim 
de boğazımda cümle-
ler düğümleniyor. Bir 
cana temas edebilmek 
ne kadar kıymetli. Ben 
İnegöl ve ülkemiz adına 
ekibimizin her bir ferdi-
ne teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

  Konuşmaların ardın-
dan ekip üyeleri ailele-
riyle kucaklaştı.

Kahramanmaraş merkezli büyük 
depremlerin 10.gününde 222 saat-
te Melike İmamoğlu'nu (42) enkaz-
dan sağ çıkartan Bursa ekibi, alkışlar 
ve gözyaşları ile karşılandı. 

@Tamer Ekimci

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE KAMUYA İLİŞKİN 
VAKIFLAR

Mobilya Sektöründe 
1-2 Yıl Tecrübeli 

Ar-Ge 
Personeli Arayışımız 

Bulunuyor.

Mobilya Sektöründe 
Tecrübeli 

 Ambalaj ve kalınlaştırma
Personeli Arayışımız 

Bulunuyor.
. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 

geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-
ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.
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YAŞI KÜÇÜK KALBİ
 BÜYÜK ÇOCUKLAR

 HERKESİ 
DUYGULANDIRDI  

Yenişehir ilçesinde oturan 6 
arkadaş biriktirdiği okul harç-
lıkları ile kalem satın alarak 
bunları depremzede çocuklar 
için sattı. Çocuklar bu para on-
lara şifa olsun dedi.

  Hasan Emre, “ Kalem sa-
tarak 5 bin 70 lira topladık. 
Gezerek depremzede çocuk-
lara yardım etmek için kalem 
sattık. Bu para çocuklara şifa 
olsun” dedi.

Ebubekir Bahtiyar, “Arkadaş-
larımla depremzede çocuklar 
için sokaklarda kalem sattık. 

Bu toplanan parayı onlara yol-
layacağız. Bu para onlara şifa 
olsun” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı 
Davut Aydın, “ İlçemizde üç 
gündür kalem satarak 5 Bin 70 
lira para toplayan bu gençle-
rimizi alınlarından öpüyorum. 
Allah onlardan razı olsun” diye 
konuştu.

ÜZERİNE CAM İSTİFİ 
DÜŞEN İŞÇİ YARALAN-
DI

Olay Mobilya İhtisas 
Organize Sanayi bölge-
sinde faaliyet gösteren 
mobilya fabrikasında 
meydana geldi. Forklift-
le kaldırılan cam istifi al-
tında bekleyen işçi İlkay 
D.(27)'nin üzerine düştü. 

İstifin altında kalan işçi 
yaralandı. Yaralı genç, 
arkadaşları tarafından 
kurtarıldı. Yaralı olay 
yerine sevk edilen am-
bulansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

6 Arkadaş bir araya gelerek harçlıkları ile aldığı kalemleri kapı kapı 
dolaşarak satıp gelirini depremzede çocuklara yolladılar. İHA

Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya 
fabrikasında meydana gelen olayda üzerine cam istifi düşen işçi yaralandı.

LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

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

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

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

KÖPEĞİ HAVLAYINCA 
GÖRDÜLER

Olay 6 Şubat günü Esentepe 
mahallesi Yar sokakta bulunan 
2 katlı evde meydana geldi. 
Evin 2. Katın dan aşağı bakan 
Gökçe Altınöz (17), dengesini 
kayberek beton zemin üzeri-
ne düştü.

Ağır yaralanan kızı gören 
bahçedeki köpek, havlayarak 
sesini duyurmaya çalıştı. Kö-
peğin sürekli havlaması üzeri-
ne bahçeye çıkan ailesi, genç 
kızı kanlar içinde görünce 
şoke oldular. Yaralı genç kız, 
olay yerine sevk edilen Am-
bulansla İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Durumu 

ağır olan genç yoğun bakıma 
alındı. Genç kız 10 gün son-
ra yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Polis 
olayla ilgili soruşturma başlat-

tı.Merhumenin cenazesi yarın 
öğlen namazına müteakip Çi-
nili Cami'de kılınacak cenaze 
namazının ardından Orhaniye 
mezarlığına defnedilecek.

Esentepe mahallesinde meydana gelen olayda evlerinin 2. Katın-
dan düşerek ağır yaralanan genç kız, 10 gün sonra hayatını kaybet-
ti.@ Haber Merkezi
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NÖBETÇİ ECZANELER

 SEZER ECZANESİ 
KEMALPAŞA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:18 

0224 711 64 49

BİZİM ECZANESİ 
YENİ MAH. GÜLFİDAN SOK. NO:5/A

 0552-4624946

ŞİFA ECZANESİ 
CUMA MAH. 1.TABAKHANE SOK. NO:2

 0224 712 07 94

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:

05 17 Şubat 2023 Cuma

ENVER YAŞAR: Meslek önderi, konfeksiyoncu, 
cemiyet adamı. Yenişehir Kavaklı Köyü, 1946 yılı 
doğumludur. 1954 yılında İnegöl’e taşındılar. İlkokul 
sonrası terzi çıraklığı ile hayata başladı. 1970 yılında 
açtığı terzi dükkanını 1976 yılında İnegöl Uzun Sokak 
adresinde hazır giyime çevirdi. Başladığı andan 
itibaren de takdir ve taklit edilen bir hazır giyimcilik 
boyutunu İnegöl halkına 
sundu. Bu hareketli 
sektörde kırk yıllık 
bir zaman diliminde 
ilçemizde en iyi olmayı 
başardı. Sosyal hayatta 
da yer almak için özen 
gösterdi. Mayıs 1984’te 
üç İnegöl takımının bir-
leşip İnegölspor  oluşum 
sürecinde Birleştirme 
Komisyonu üyesi idi. 
Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 16.07.1984, 
23.12.1985, 07.05.1986, 08.02.1989 ve 20.05.1996 tarihli 
kongrelerde İnegölspor Yönetim Kurulu Üyeliği gö-
revine seçildi. 1986 İnegöl Halk Kütüphanesi Koruma 
ve Yaşatma Derneği Kurucu Yönetici, 1990 yılı  İnegöl 
Kültür, Sanat Vakfı Kurucu Yönetici, Aralık 1992 İnegöl 
Rotary Kulüp Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir. İnegöl 
Kapalı Spor Salonu Koruma ve Yaşatma Derneği 
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Yirmi bir yıl 
İshakpaşa İlkokulu, dört yıl Vehbi Koç İlköğretim 
Okullarında Okul Koruma Dernek Başkanlığı yaptı. 
İnegöl’de yaşantısını sürdürdü.

 
 
FİKRET YAVUZ: Profesyonel futbolcu, 1963 yılı 

Bulgaristan Kırcaali Boyno Köyü doğumludur.  1968 
yılında Türkiye’ye gelip İnegöl’e yerleştiler. İlkokulu 
Kaşıkçıoğlu İlkokulu’nda okudu.  1976-77 öğrenim 
dönemi İnegöl Ortaokulu, 1979-80 öğrenim dönemi 
İnegöl Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon 
Bölümü  mezunudur. Yükseköğretimini Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yaptı. 1979-80 sezo-
nundan itibaren İnegöl Demirspor forması giymeye 
başladı. 1984 yılında üç İnegöl takımının birleşmesi 
sürecinde oluşturulan 
profesyonel kadroda 
yer alan İnegöl kökenli 
sporculardan biri oldu. 
1984-85 sezonundan 
1987-88 sezonu sonuna 
kadar İnegölspor 
formasını başarı 
ile giydi. 1988-89 ve 
1989-90 sezonlarını 
Kütahyaspor’da, 1990-
91 sezonunu ise İzniks-
por’da futbol oynayarak 
geçirdi. 1994-95 sezonu İnegöl Orhaniyespor’da 
antrenör futbolculuk yaptı. İnegöl Galatasaray Futbol 
Okulu, Gençlergücü Spor, İsaörenspor, Osmaniyespor 
Kulüplerinde antrenörlük yaparak futboldan kopma-
maya çalıştı. İnegöl’de yaşamını sürdürmektedir.

Kaynakça : 11.01.2017 tarihinde kendisi ile görüşül-
dü. 

 

RAFET YAVUZ: İnegöl Belediye Meclis üyesi, 
özel sektör yönetici. 
01.02.1968 Kütahya İli 
Domaniç İlçesi Ortaca 
Köyü doğumludur. İlko-
kulu köyünde, ortaokul 
ve lise eğitimini Tavşanlı 
İmam Hatip Lisesi’nde 
yaptı. Anadolu Üniversi-
tesi’nde turizm eğitimi 
aldı. 1990 yılında turizm 
alanında başladığı çalış-
ma hayatını yine turizm 
alanında çalışarak sürdürmektedir. İnegöl Kütahya-
lılar Domaniçliler Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği 
yapmıştır. 30 Mart 2014 tarihli Yerel Seçimde AK Parti 
İnegöl Belediye Meclis Üyeliği görevine seçildi.

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

BAĞIŞ 115 MİLYAR 
TL'Yİ GEÇTİ

Türkiye, Kahraman-
maraş merkezli mey-
dana gelen 2 depremle 
sarsıldı.Depremin ar-
dından çalışmalar sü-
rerken, hızlı bir topar-
lanma sürecine girildi.
Kahramanmaraş mer-
kezli 10 ilimizde büyük 
bir yıkıma sebep olan 

7,7 büyüklüğündeki 
depremin ardından 
tüm Türkiye yardım için 
seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan 
deprem felaketinin ar-
dından milyonlarca va-
tandaş depremzedeler 
için düzenlenen yardım 
kampanyalarına des-
tek oluyor.Tüm televiz-

yonlarda ortak yapılan 
canlı yayında deprem-
de zarar gören vatan-
daşlarımız için yardım 
toplandı.

"Türkiye Tek Yürek" 
isimli yardım kampan-
yasında sevilen dizi 
ve program yüzlerinin 
toplayacağı yardımlar, 
AFAD ve Kızılay’a ba-

ğışlanacak.Yardım ya-
yınında gece boyunca 
gelen bağışlar sonrası 
toplam 115 milyar 146 
milyon 528 bin TL top-
lanırken, 9 milyon 10 
bin de SMS bağışı ya-
pıldı.

İNEGÖL’DEN DE 
CİDDİ DESTEK OLDU
İnegöl’den yapılan 

tüm yardımlar ekrana 
yansımasa da ekrana 
yansıyanlar şu şekilde

İnegölspor Başkanı 
Kani Âdemoğlu 1 mil-
yon TL, Hüseyin Tuna 
Moderno Mobilya 1 
Milyon TL, Fikret Alan 
Area Mobilya 1 Milyon 
TL, 

Gabba Mobilya 500 

bin TL, My Vitrin Mo-
bilya 100 deprem-
zede ailenin mobilya 
ihtiyaçları.BİNLERCE 
İNEGÖLLÜ SMS İLE 
DESTEK VERDİNakdi 
yarım yapamayan bin-
lerce İnegöllü ise SMS 
kampanyasına katılarak 
desteklerini sürdürdü-
ler.

YÜZLERCE 
GÖNÜLLÜ
 ÇALIŞIYOR

Kahramanmaraş mer-
kezli 10 ilimizde büyük 
bir yıkıma sebep olan 
7,7 büyüklüğündeki 
depremin ardından 
tüm Türkiye yardım için 
seferber oldu.

Lojistik yönden güçlü 
olan ilçemizde depre-
min ilk gününden itiba-
ren bölgeye ciddi sev-
kiyat oldu. İlk 9 günde 

toplam 651 tır ve kam-
yon bölgenin ihtiyaçla-
rını karşılamak için İne-
göl’den yola çıktı.

Kaymakam Eren Ars-
lan, "İnegöl'den bu-
gün itibariyle 651 tır 
ve kamyon deprem 
bölgesine hareket etti. 
Yardım merkezlerimiz-
de yüzlerce gönüllü-
müz canla başla çalışı-
yor. İyi ki varsınız. Allah 
herkesten razı olsun" 
dedi.

İTSO KONTEYNER 
KENT PROJESİ

İnegöl Ticaret ve Sa-
nayi Odası öncülüğün-
de depremzedeler için 
başlatılan "İTSO Kon-
teyner Kent Projesi"nin 
ilk konteynerleri bant-
tan çıktı.

İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası Yavuz 
Uğurdağ, konteynerle-
rin üretiminin yapıldığı 
fabrikaya giderek ince-

lemeden bulundu. 200 
konteynerin üretilece-
ği proje kapsamında 
depremzedelerin sıcak 
yuvası olacak. Uğur-
dağ, "Konteyner Kent 
Projesi kapsamında ilk 
konteynerlerimizin üre-
timi başladı. Emeği ge-
çen herkese teşekkür 
ediyorum. Konteyner 
Kent Projesi’ne des-
teklerinizi bekliyorum." 
dedi.

Tüm televizyonlarda canlı yayınlanan "Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına İnegöl’den de ciddi des-
tek geldi. @ Özkan Duran

Depremin ilk gününden itibaren 
İnegöl’den deprem bölgelerine top-
lam 651 tır ve kamyon yardım mal-
zemeleri gönderildi. @ Özkan Duran

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
başlattığı konteyner kent için ilk 
konteyner üretildi. @ Özgür Yıldırım İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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YARDIMLAR
 ADRESE TESLİM

Elazığ’ın da afet böl-
gesi ilan edilmesiyle 
11 ilde yaşamı adeta 
felç eden depremin 
yaralarını sarmak için 
Türkiye tek yürek oldu 
ve deprem bölgesinde 
büyük bir dayanışma 
örneği sergilendi. Dep-
rem sabahı Gazian-
tep’e koordinasyon için 
görevlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si de özellikle İslahiye 
ve Nurdağı ilçelerinde 
arama kurtarmadan 

altyapı yatırımlarına, 
aşevlerinden yardım 
malzemelerinin dep-
remzedelere ulaştırıl-
masına kadar büyük bir 
gayret gösterdi. 

Geçen bir haftanın ar-
dından Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, deprem-
den en fazla etkilenen 
Hatay’ta görevlendi-
rildi. Hatay’da Türkiye 
genelinden gelen yar-
dımların dağıtımı, sey-
yar tuvalet kurulumu ile 
çadır kent - konteyner 
kent kurulumları gö-
revini üstlenen Büyük-

şehir Belediyesi, halen 
442 personel ve 196 
araçla Hatay’da yaraları 
sarmaya devam ediyor.

    Özellikle gelen 
yardımların zaman 
kaybetmeden ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması 
amacıyla 150’ye yakın 
personelle adeta bü-
yük bir seferberlik baş-
latıldı. Yardım toplama 
alanına gelen tırlardaki 
yardım malzemeleri, 
süratle Büyükşehir Be-
lediyesi’nin araçlarına 
aktarılıyor. Daha sonra 
araçlar hiç beklemeden 

başta merkez Antakya 
ilçesi olmak üzere köy 
köy mahalle mahalle 
Hatay’a dağılıp, bat-
taniye ve ısıtıcıdan, su 
ve gıda maddelerine 
kadar tüm ihtiyaçları 
depremzedelere ulaş-
tırıyor.

  Özellikle yardımlar 
konusunda BESAŞ, 
BURFAŞ, Tarım Peyzaj 
A.Ş, Jeotermal A.Ş. ve 
ilgili belediye birimle-
riyle sahada aktif olan 
Büyükşehir’e, Burulaş 
da 15 otobüsle lojistik 
destek veriyor. Tarım 
A.Ş’nin Bursa Hal Der-

neği’nin katkılarıyla 
temin ettiği meyve 
ve sebzeler, BESAŞ’ın 
ekmek ve gıda mad-
deleri, Jeotermal A.Ş. 
tarafından gönderilen 
sular, depremzedelerin 
yaralarına bir nebze de 
olsa merhem olmaya 
devam ediyor.

  BURULAŞ’ TAN LO-
JİSTİK DESTEK

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin deprem 
yaralarını sarma çalış-
maları kesintisiz devam 
ediyor. Büyükşehir Be-
lediyesi’nin arama kur-
tarmada itfaiye, altya-
pı onarımında BUSKİ, 
sıcak yemek ve erzak 
dağıtımında BURFAŞ, 

ekmek temininde BE-
SAŞ, su temininde Je-
otermal A.Ş ve meyve 
temininde de Tarım 
Peyzaj A.Ş marifetiyle 
başlattığı seferberli-
ğe, Burulaş da lojistik 
destekle katıldı. Bursalı 
gönüllülerden toplanan 
yardımları 20 sarı oto-
büsle Hatay merkeze 
ulaştıran Burulaş, bu 

otobüslerden 15’ini 
yardımların dağıtımı 
için Hatay’da bıraktı. 
Mahalle mahalle dola-
şan sarı otobüsler, yar-
dımları afetzedelerin 

ayağına kadar götürdü.

  Bölgeye giden oto-
büslerden 5 tanesi, ha-
yata yeni bir başlangıç 
için bölgeden tahliye 

edilen vatandaşların 
umut yolculuğuna ev 
sahipliği yapıyor. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakan-
lığı koordinasyonunda 
görev yapan otobüsler, 

Hatay’dan başka şe-
hirlere gitmek isteyen 
vatandaşların tahliye-
sinde kullanılıyor.

  BURSA'DA MİNİK 
YÜREKLERİN ÖRNEK 

DAYANIŞMASI  
Elazığ’la birlikte 11 

ilde hayatı altüst eden 
depremin yaralarını 
sarmak için ilk günden 
başlatılan yardım sefer-

berliği çığ gibi büyüyor. 
Barınmadan giyime, 
gıdadan sosyal destek-
lere kadar afetzedele-

rin ihtiyaçlarının temin 
edilmesi için başlatılan 
kampanyalara çocuklar 
da destek veriyor. 

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin deprem 
bölgesindeki çocuklara 
moral vermek ve psiko-
lojik destek sağlamak 
amacıyla başlattığı 

Oyuncak ve Kitap 
Bağışı kampanyasına 
Bursalı çocuklar yoğun 
ilgi gösterdi. Tayyare 
Kültür Merkezi, Setbaşı 
Şehir Kütüphanesi ve 
Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi’nde 19 Şubat 
Pazar gününe kadar 
bağışların kabul edile-

ceği kampanyada kısa 
sürede yüzlerce oyun-
cak ve kitap toplandı.

  Bursalı minikler, kam-
panya sayesinde en 
sevdikleri oyuncakları 

deprem bölgesinde-
ki akranları ile paylaş-
mış olurken, toplanan 
oyuncak ve kitaplar, 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından afet bölge-
sindeki çocuklara ulaş-
tırılacak.

Hatay’da, Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediye-
si, merkez Antakya ilçesi olmak üzere ayak basmadık yer bırakmıyor. Toplama merkezine tırlarla gelen yardımlar, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından köy köy, mahalle mahalle gezilip, depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor.  
@ Tamer Ekimci

Hatay’daki afetzedelere yardım 
malzemesi taşıyan Burulaş’ın sarı 
otobüsleri, ‘Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı koordinasyonunda’ deprem-
zedelerin bölgeden tahliye edilme-
sinde de önemli görev üstleniyor.  

@ Özgür Yıldırım

Depremin ardından Türkiye gene-
linde başlatılan yardımlaşma sefer-
berliğine Bursalı çocuklar da katıldı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı 
kampanyaya katılan çocuklar, sağ-
lam durumdaki oyuncak ve kitapla-
rı deprem bölgesindeki akranlarına 
bağışladı. @ Özgür Yıldırım 

Son Yarımay’daki ifade ile söyleyecek olursak: “Medeniyetin ge-
reği, medeni insanların  ihtiyacı olan sinema” gösterimleri 1937 yılı 
sonlarından itibaren İnegöl’de düzenli bir biçimde haftada iki kez 
olmak üzere başlamıştır. Ayrıca halkevi bünyesinde yeni bir müzik 
dershanesi açılmış; arzu edenlere müzik bilgisi, keman ve piyano 
dersleri verilmiştir. Dershanenin devam eden sekiz tane talebesi-
nin olduğunu 30 Temmuz 1938 tarihli Son Yarımay’ın haberinde 
yazılıdır.

İnegöl’ü yakından ilgilendiren; halkı eğlendiren sportif faaliyet-
ler de Son Yarımay’ın sayfalarında yer bulmuştur. Bu türden dikkat 
çekici bir örnek olarak 9 Mayıs 1937’de İnegöl’de yapılan tarihi bir 
futbol karşılaşmasını gösterebiliriz. O gün Bursa’dan gelen önemli 
bir takım olan Acar İdman Yurdu ile İnegöl Yenidoğan Spor arasın-
da büyük bir kalabalık önünde yapılan 3-3 berabere biten çekişmeli 
karşılaşmaya yer verilmiştir. 

Büyük bir güreş müsabakasının yapılması için İlçebay(kayma-
kam) Ahmet Bayoğlu himayesinde hazırlıklara başlanmış ve söz 
konusu müsabaka 3 Ekim 1937 Pazar günü İnegöl’de gerçekleştiril-
miştir. Müsabakadan elde edilen hasılat Yenidoğanspor Kulübüne 
verilmiştir. Memleketin en nâmlı pehlivanlarından Dinarlı Mehmet 
başta olmak üzere çok sayıda ünlü pehlivan yağlı ve serbest kate-
gorilerinde düzenlenen bu müsabakaya katılmıştır. Cumhuriyetle 
birlikte yaşanan onca inkılaba/değişime rağmen ata sporu olan gü-
reşe ilgi azalmamıştır. O yüzden bu müsabakaya sadece İnegöl değil; 
Bursa, Bozöyük, Yenişehir, İznik gibi civar şehir ve kasabalardan da 
çok sayıda izleyici gelmiştir

Son Yarımay, iki yılı aşan bir süre boyunca, neredeyse mun-
tazam bir biçimde 53 sayı yayınlandıktan sonra, 15 Şubat 1939’da 
yayınına ara vermek zorunda kaldı.  II. Dünya Savaşına doğru giden 
sıkıntılı dönemin, Türkiye’yi de olumsuz etkilemesi; halkevi azası 
gençlerin çoğunun silahaltına alınması gibi nedenler derginin yayın 
hayatını durdurmasında başlıca etkenlerdi.

On yıldan fazla süren uzun bir aradan sonra, İnegöl Halkevi 
tarafından bu kez “Amaç” adıyla yeni bir gazete yayınlandı. İlk sayısı 
1 Ağustos 1949’da yayımlanan bu gazete bir bakıma Son Yarımay’ın 
devamı sayılabilir. “Halkevinin Gayri Siyasi Aylık Kültür Gazetesi” alt 
başlığını kullanan gazetenin sahibi Nuri Ergun ve yayın yönetimi 
Reşat Şenalp olarak gösterilmiştir. Bu süreli yayın Bozöyük’te basıl-
mış dört sütun üzerinde iki sayfa şeklinde çıkarılmış olup, kısa bir 
süre sonra 16 Eylül 1949’da adını ve basım yerini değiştirmiştir. Bu 
kez “İnegöl” adını alan gazete, haftalık bir yayına dönüşmüş; Bursa 
Ant Matbaasında basılmaya başlanmışsa da, yine İnegöl Halkevi’nin 
yayını olma özelliğini sürdürmüş; sahibi ve yazı işleri müdürü aynı 
kalmıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda İnegöl Gazetesinin 
1949 yılının sonuna kadar yayınlandığını tespit ettik.

Yazımızı İnegöl’ün Yunan işgalinden kurtuluşunun 1936’da ya-
pılan 14. yıldönümü etkinliklerinden bir pasajla sonlandıralım. “On 
dört sene evvelki bir hadise” olarak İnegöl’ün Kurtuluşunun detaylı 
bir anlatımı yapılarak; ardından kurtuluş şenliklerinde neler yapıl-
dığı anlatılmıştır. Bir sonraki yılın Eylülünde yapılan kurtuluş şenlik-
lerinden bir pasaj sunalım:

“Bütün mektepler ve halk Şükrü Naili Paşa Okulu önündeki 
meydanda toplanıyor. Köylerden ve kasabadan toplanan süvariler 
saat onda şehre temsili bir giriş yapıyorlar. Meydanda bayrak direği 
dibinde vatanın halini temsilen siyahlara bürünmüş bir kız, elinde 
bayrakla etrafı zincirli bir biçimde duruyor. Süvari komutanı kılıcı-
nı çekmiş bir biçimde hızla gelerek, zincirleri parçalıyor. Kız(vatan) 
kurtarılıyor. Belediye reisi bir buket sunuyor kıza. Bando bir marş 
çalıyor. Öğretmen bir nutuk çekiyor. Halk yürüyüşe geçiyor. Alay 
askerlik şubesi önüne geliyor. Reis ve kız arabadan inerek şubeye 
giriyor. Şube reisine teşekkür ediliyor. Ardından hep beraber hükü-
met önüne geliniyor. Jandarma ve okullar sırayla resmi geçit töreni 
yapıyorlar ve gündüz etabının programı burada bitiyor.”

Gündüz yapılan tören ve kutlamaların yanı sıra gece boyunca 
yapılan fener alayı ve oyunlarla bu yakın ve önemli tarihi olay anıl-
mıştır. Bütün bu kutlama ve törenlerde halkevi en ön sıradadır.

(Not: İnegöl Halkevi ve İnegöl’ün ilk dergisi hakkında daha ay-
rıntılı bilgi için bakınız: Salih Erol, “İnegöl’ün İlk Süreli Yayını Son Ya-
rımay Dergisi’ne Göre İnegöl’de Yaşam”, İnegöl Sempozyum Kitabı, 
2016). SALİH EROL
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DEPREMDE HAYATINI 
KAYBEDENLER İÇİN 
MEVLİT OKUNACAK
İnegöl Belediye Başkanı 

Alper Taban, Cuma gece-
si idrak edeceğimiz Miraç 
Kandiline ilişkin yazılı bir 
açıklama yayınladı. Başkan 
Taban, üç aylarda Regaip 
Kandili ile başlayan müba-
rek gecelerin birçok hik-
met, sır ve bereketi içinde 
barındıran Miraç Kandili ile 
devam ettiğini ifade ede-
rek özellikle deprem afeti-
nin yaşandığı şehirler, dep-
remzedeler ve halen enkaz 
altında olan vatandaşları-
mız için dua istedi. Başkan 
Taban, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi:

“Mukaddes geceler zin-

cirinin halkalarından biri 
olan mübarek Miraç Kan-
diline kavuşmanın manevi 
huzurunu yaşıyoruz. Ancak 
yaşanan deprem afetinden 
dolayı da bir yanımız üz-
gün ve acılı. Miraç gecesi; 
ilahi lütuf ve ikramlarla 
dolu bir gecedir. Peygam-
ber Efendimizin yaptığı 
Miraç yolculuğu, Mescid-i 
Haram’dan başlayıp Mes-
cid-i Aksa’ya ve oradan 
da Yüce Mevla’ya doğru 
yapılan kutsal bir yolculuk-
tur. Miraç, beşeri hislerden 
tertemiz bir kulluğa, en 
yüce mertebeye yükse-
liştir. Böyle geceler birlik 
beraberliği, dayanışmayı 
ve kardeşlik duygularımızı 
pekiştirmeye, kendimizi ve 

yaptıklarımızı bir daha göz-
den geçirip tartmamıza 
vesile olan gecelerdir. İn-
şallah bu mübarek gecenin 
içimizi yakan deprem afe-
tinin yaralarını sarma nok-
tasında bizlere güç kuvvet 
vermesi temennisiyle elle-
rimizi semaya açacağız. 

İçerisinde bulunduğu-
muz bu zor günlerde, 
mübarek Miraç gecesinin 
de ülkemiz ve milletimiz 
için de yeniden yükselişin 
habercisi olmasını rabbim-
den niyaz ediyorum. Bu 
mübarek geceyi fırsat bilip 
milletimiz ve ülkemiz için, 
deprem bölgelerindeki 
vatandaşlarımız için, halen 
enkaz altında olan canları-

mız için, tüm dünyada ba-
rış ve huzurun sağlanması 
için yüce Rabbimize dua 
etmeliyiz.”

“Bu vesileyle pek çok 
önemli hadiseyi içerisinde 
barındıran bu kutlu gece-
nin başta İnegöl’ümüze, 
ülkemize ve tüm dünyaya 
sağlık ve huzur getirmesini 
diliyorum. Bir daha böy-
le afetler yaşanmamasını, 
deprem afetiyle imtihan 
olan ülkemizin en kısa sü-
rede yaralarını sarmasını 

temenni ediyorum. Bunan 
inancımızın da tam olduğu-
nu ifade etmek istiyorum. 
Miraç Kandili’nin İslam 
aleminin yeniden dirilişine 
vesile olması dileğiyle mil-
letimizin ve İslam âleminin 
mübarek Miraç Gecesini 
tebrik ediyorum.”

Başkan Taban, Miraç Kan-
dilinin idrak edildiği gece 
depremde hayatını kay-
bedenler için mevlit oku-
tulacağını da ifade ederek 
tüm ilçe halkını davet etti. 

Başkan Taban, “Cuma ge-
cesi OSB camisinde İnegöl 
Müftülüğümüz ile birlikte 
hem kandil programımızı 
ve helva ikramlarımızı ger-
çekleştireceğiz hem de 
depremde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımız için 
mevlit okunacak. Yatsı na-
mazından yarım saat önce 
başlayacak olan, Kuran-ı 
Kerim tilaveti ve dualar ile 
ellerimizi semaya açacağı-
mız bu anlamlı programa 
tüm ilçe halkımızı bekliyo-
ruz” dedi.

 “ ÇOK GÜZEL 
KARŞILANDIK”

 Türkiye’yi derinden 
sarsan deprem fela-
ketinin ardından, on 
binlerce depremzede 
aileleriyle birlikte yeni 
şehirlerde yaşamları-
na başladı. Depremde 
evleri hasar görünce 
hamile eşi ve çocukla-
rıyla Bursa’ya yola çı-
kan Alparslan ailesini, 
Bursa’da bir de güzel 
sürpriz bekliyordu.

  Döne ve Metin çifti, 
3 ve 7 yaşındaki kızla-
rıyla birlikte, deprem-
de büyük hasar gören 
Antakya’dan yola çıkıp 
geldikleri Bursa Kara-
cabey’de, hayırsever-
lerin yardımıyla bir eve 
yerleşti. Hamile olan 
Döne Alparslan, Bur-
sa’ya vardıktan 2 saat 
sonra kaldırıldığı has-
tanede bebeğini dün-
yaya getirdi. Alparslan 
ailesi, Antakya’dan çı-

kıp Bursa’ya ulaşmala-
rını sağlayan ve onlara 
ev bulan Anıl ve Mahir 
isimli yardımseverlerin 
isimlerini de yeni do-
ğan bebeklerine verdi.  
Belediye Başkanı Ali 
Özkan, Karacabey’deki 
evlerine yerleşen aileyi 
ziyaret etti. Gerçek-
leşen ziyarette Metin 
Alparslan yaşananları 
Başkan Özkan’a anlatır-
ken, zaman zaman duy-
gusal anlar da yaşandı.

  PARANIN 
GEÇMEDİĞİ 

MAĞAZA
 Bursa Büyükşehir Be-

lediyesi, Türkiye’yi yasa 
boğan ve son olarak 
Elazığ’ın da afet böl-
gesi ilan edilmesiyle 11 
ilde yaşamı adeta felç 
eden depremin yara-
larını sarmak için hem 
afet bölgesinde hem 
de Bursa’da hummalı 
bir çalışma sürdürüyor. 
Hatay, Gaziantep, Kah-
ramanmaraş ve Adı-
yaman ağırlıklı olmak 
üzere bölgede bugüne 
kadar bine yakın per-
sonel ve 300’ü aşkın 
araç-ekipmanla çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle gidecek yar-
dımların toplanması ve 
bölgeye sevkiyle ilgili 
de örnek çalışma ser-
giledi.

 Deprem sabahında 
İçişleri Bakanlığı’nın 
görevlendirmesiyle 
Gaziantep’e giden, ilk 
6 gününü İshaliye ve 
Nurdağı ilçelerinde 
geçiren Başkan Aktaş, 
Büyükşehir tarafından 
Hatay’da yapılan çalış-
maları da bizzat sahada 
takip etti. Depremin 
ardından gittiği afet 
bölgesinden ilk kez 
dün akşam saatlerinde 
dönen Başkan Aktaş, 
ayağının tozuyla TÜ-
YAP yardım toplama 
merkezine geldi. Bura-
da ‘gelen yardımların 
düzenlenip paketlene-
rek tırlara yüklenme-
sinde gönüllü çalışan’ 
vatandaşlar ve beledi-
ye personeliyle sohbet 
eden Başkan Aktaş, 
ortaya konulan çabanın 

ilk günkü hassasiyetle 
sürmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

  Daha sonra Büyük-
şehir Belediyesi tara-
fından deprem bölge-
sinden gelip Bursa’ya 
yerleşen afetzedeler 
için Merinos AKKM’de 
kurulan kardeşlik ma-
ğazasına gelen Başkan 
Aktaş, burada hem ça-
lışmaları yerinde incele-
di hem de depremzede 
vatandaşlarla sohbet 
etti. İlk ardan itibaren 
yaraları sarmak adına 
büyük gayret içerisinde 
olduklarını hatırlatan 
Başkan Aktaş, “İlk 6 
günü Gaziantep’te ge-
çirdim. Sonra Hatay’a 
geçtim ve Bursa’ya ge-
lir gelmez de ‘daha eve 
bile gitmeden’ yardım 
toplama merkezlerini 

gezdim. Deprem böl-
gesinde hayatı normal-
leştirmeye yönelik ça-
lışmalarımız kesintisiz 
devam ediyor ancak bir 
de oralardan Bursa’ya 
gelen yurttaşlarımız 
var. Onların da ihtiyaç-
larının karşılanması çok 
önemli. 

Şehir içi ulaşımda so-
run yaşamamaları için 
‘kardeş kart’ uygula-
masını başlattık. Yine 
buradaki kardeşlik ma-
ğazasında giyimden 
gıdaya kadar tüm ih-
tiyaçlarını karşılıyoruz. 
Kimse rencide edilme-
den, paranın geçmedi-
ği mağazada deprem-
zede vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları karşılanıyor. 
Yine Ana Kucağındaki 
öğretmenlerimiz bura-
da çocuklara moral ve-

riyor. Ailelere psikolojik 
danışmanlık hizmeti ve-
riyoruz. Bugüne kadar 
mağazamıza 5 bin aile 
müracaat etti. Ortala-
ma bir aile 4 kişi desek, 
20 bin kişiye ulaşmış ol-
duk” diye konuştu.

HAYIRSEVERLERE 
TEŞEKKÜR

  Deprem bölgesi için 
Bursalı hayırseverlerin 
ilk günden itibaren çok 
güzel destekler verdi-
ğini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Başta gıda ol-
mak üzere desteklere 
bir süre daha talibiz. 

Yardımların gerek böl-
geye gerekse de bu-
radaki afetzedelere 
ulaştırılması adına, tüm 
ekibimizle büyük bir 
hassasiyetle çalışıyoruz. 
Tüm hayırseverlerimi-
ze teşekkür ediyorum. 
Depremzedelere geç-
miş olsun diyorum. Ba-
şımız sağ olsun, acımız 
büyük. Hayatı normale 
döndürmek için sımsıkı 
sarılacağız ve inşallah o 
eski güzel günlere yeni-
den döneceğiz” şeklin-
de konuştu.

Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan 
Belediye Başkanı Alper Taban, bu mübarek gecelerin 
ülkemizin ve milletimizin birlik beraberliğinin artmasına 
vesile olması temennisinde bulunarak; “Miraç, beşeri 
hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yük-
seliştir. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde, ül-
kemiz ve milletimiz için de yeniden yükselişin habercisi 
olmasını rabbimden niyaz ediyorum” dedi. 

@ Özgür Yıldırım

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 farklı ili etkisi altına alan deprem felaketinin ardından, yaralar 
sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri hasar görünce hamile eşi ve çocuklarıyla Bursa’ya yola çıkan Alparslan 
ailesinin, Bursa’ya vardıktan 2 saat sonra bebekleri dünyaya geldi. Karacabey’e yerleşen aileyi, Belediye Başkanı 
Ali Özkan ziyaret etti.  İHA

Gaziantep ve Hatay’da deprem yaralarının sarılması adına büyük bir gayret gösteren Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, akşam saatlerinde geldiği Bursa’da ilk iş olarak yardım toplama merkezi ve depremzedeler 
için hazırlanan ‘kardeşlik mağazasını’ gezdi. Afetin ilk anlarından itibaren büyük destekler veren Bursalı hayırse-
verlere teşekkür eden Başkan Aktaş, “Sımsıkı sarılacağız ve inşallah yeniden o eski güzel günlere kavuşacağız” 
dedi. @ Özgür Yıldırım 
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Muhterem Müslümanlar! Geçen hafta milletçe büyük bir fela-
ket yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın 
yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. 

Allah’a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanı-
mızda kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık 
gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi 
imkânlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. 

Aziz Müminler! İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip 
olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Toplu 
vurdukça yüreklerimiz Allah’ın yardım ve inayetiyle üstesinden 
gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket 
ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara, dindiremeyeceğimiz 
hiçbir acı yoktur.

Kıymetli Müslümanlar! Bu gece, mahzun gönüllerimize ilâhî bir 
rahmet ve sekînet vesilesi olan miraç gecesini idrak edeceğiz. 

Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i, ömrünün hüzün 
senesi olarak bilinen çok zor bir döneminde miraç hâdisesiyle 
teselli etmişti. Âlemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’i 
zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahit kılmıştı. 

Bu kutlu yolculuk Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Bir 
gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu 
Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Ak-
sâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz 
O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”1 

Değerli Müminler! Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya, dille-
rimizi duaya, gönüllerimizi Rabbimize açıp yalvaralım ve diyelim ki:  
“Ey Rabbimiz! Bize göndereceğin her hayra muhtacız.” 

 “Rabbimiz! Gönlümüze ferahlık ver. İşimizi kolaylaştır.” 
 “Ya Rabbi! Bizleri bağışla. Bizlere merhamet et. Sen merhamet 

edenlerin en hayırlısısın.” 
Aziz Müslümanlar! Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı 

bu kutlu gecede, dualarımız sadece dillerimizde kalmasın. Sözlü 
dualarımıza fiili dualarımızı da katalım. Yaşadığımız bu büyük afet 
karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam 
edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavru-
larımızı bağrımıza basalım. 

Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için 
elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin ya-
nında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek 
olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkânlarımızı karşılıksız 
olarak onların istifadesine sunalım. 

Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, 
aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, 
dayanışma ve yardımlaşma günüdür. 

Vakit, iyilik ve fedakârlık vaktidir. Zaman, Allah Resûlü (s.a.s)’in 
şu hadis-i şerifini aklımıza ve gönlümüze nakşetme zamanıdır: “Bir 
kul, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da o kula yardım eder.” 

Hutbemi bitirirken ahirete irtihal eden her bir kardeşimize 
Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, aziz milletimize 
metanet diliyorum. Rabbim bizleri her türlü felaketten muhafaza 
eylesin. 

Miraç gecemiz mübarek olsun.

2013 YILINDA YAPTIRMIŞ OLDUĞUMUZ
SERİ A 1 -50 ARASI 1 CİLT FATURA 
KAYBOLMUŞTUR HÜKÜMSÜZDÜR

 LEVENT KATILMIŞ
İNEGÖL VERGİ DAİRESİ

TCKN:16747589906

ZAYİ

ADIMA DÜZENLENEN
11101 - 11150 ARASI 1 CİLT FATURA
KAYBOLMUŞTUR HÜKÜMSÜZDÜR.

FERİT CANGÜLOĞLU
İNEGÖL VERGİ DAİRESİ

T.C 28834315374

ZAYİ

ÜÇEL OFSET:  08.10.2015 İRSALİYELİ FATURA  A 
37001 – 37250  5 ADET

ELVAN KIRTASİYE MATBAA BASIN VE 
YAYINCILIK: 15.04.2017 FATURA  A 3251 – 3500  

5 ADET
ELVAN KIRTASİYE MATBAA BASIN VE 

YAYINCILIK: 15.01.2018 İRSALİYELİ FATURA  A 
1 – 250  5 ADET

YÜCEL AVCI: 05.11.2018 İRSALİYELİ FATURA  A 
31901 – 32150  5 ADET

YÜCEL AVCI: 05.07.2019 İRSALİYELİ FATURA A  
31401 – 31650 5 ADET

İŞ’TE MATBAA: 13.10.2021 SEVK İRSALİYESİ A 
12201 – 12450  5 ADET

ADIMA DÜZENLENEN FATURA İRSALİYELİ 
VE SEVK İRSALİYELER KAYBOLMUŞTUR 

HÜKÜMSÜZDÜR
İNEGÖL VERGİ DAİRESİ

3850242622
TAYFUN FERGANA

ZAYİ

MİRAÇ GECEMİZ: İLÂHÎ RAHMET 
VE SEKÎNET VESİLEMİZ 

İshakpaşa İmam Hatibi 

Mehmet Nuri
MEMİŞ
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EREN ARSLAN
İNEGÖL KAYMAKAMI

İSMAİL KARAMAN
İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI

KEMAL TORUN
CHP İLÇE BAŞKANI

AYTEKİN TORUN
MHP İLÇE BAŞKANI

İLHAN BAYKAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ İLÇE 

BAŞKANI

BAŞKANI BAŞKANI 
Mehmet DÖNGELMehmet DÖNGEL

715 30 57

KÜÇÜK SAN. YAPI KOOP. YÖN.KÜÇÜK SAN. YAPI KOOP. YÖN.
KURULU BAŞKANIKURULU BAŞKANI
TANDOĞAN TANERTANDOĞAN TANER
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İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

ZEKİ ŞAHİNZEKİ ŞAHİN

ALTIN NESİLALTIN NESİL
OKULLARIOKULLARI

S.S. ESNAF S.S. ESNAF 
VE  VE  

SANATKARLARSANATKARLAR
KREDİ VE KREDİ VE 
KEFALET KEFALET 

KOOP. ADINAKOOP. ADINA
Orhan TANHANOrhan TANHAN
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KUVVET ÇALIŞTI
  Hazırlıklarını Özlü-

ce İbrahim Yazıcı Te-
sisleri'nde sürdüren 
Bursaspor, günün ilk 
antrenmanını gerçek-
leştirdi. Teknik Direktör 
İsmail Ertekin gözeti-
mindeki antrenmanda 
yeşil-beyazlı takım kuv-
vet çalışmaları yaptı. 

  Bursaspor hazırlıkla-
rını bu akşam yapacağı 
antrenman ile sürdüre-
cek.

DAİRE FİYATI BİR 
YILDA YAKLAŞIK 3 
KAT ARTTI  
Türkiye Cumhu-

riyet Merkez Ban-
kası (TCMB), 2022 
Aralık ayı konut 
fiyat endeksi veri-
sini paylaştı. Türki-
ye’deki konutların 
kalite etkisinden 
arındırılmış fiyat 
değişimlerini izle-
mek amacıyla he-
saplanan Konut Fi-
yat Endeksi (KFE), 
2022 yılı Aralık 

ayında bir önceki 
aya göre yüzde 5,3 
oranında artarak 
662,5 seviyesinde 
gerçekleşti.
  Bir önceki yılın 

aynı ayına göre 
yüzde 167,8 ora-
nında artan KFE, 
aynı dönemde reel 
olarak yüzde 58,7 
oranında artış gös-
terdi.
  İSTANBUL’DA 3 

KAT ARTIŞ
  İstanbul, Ankara 

ve İzmir’in konut 

fiyat endekslerin-
deki gelişmeler 
değerlendirildiğin-
de, 2022 yılı Aralık 
ayında bir önceki 
aya göre, sırasıy-
la 4,7, 4,6 ve 4,2 
oranlarında artış 
gözlenmiştir. En-
deks değerleri bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre, İstan-
bul, Ankara ve 
İzmir’de sırasıyla 
yüzde 174,2, 172,7 
ve 168,3 oranların-
da artış gösterdi.

Bursaspor, hazırlıklarına salonda 
yaptığı kuvvet çalışmasıyla devam 
etti.  İHA

Türkiye genelinde konut fiyatları Aralık ayında yıllık bazda nominal olarak yüzde 167,8, reel 
olarak ise yüzde 58,7 oranında artış gösterdi. İstanbul’da ise artış aynı dönemde yıllık yaklaşık 
3 kat olarak gerçekleşti. İHA
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