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HADIS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit”

Günlük Siyasi Gazete 18 Şubat 2023 Cumartesi Yıl :19  Sayı : 5933 Fiyatı : 3,00 TL  www.gencgazete.net •  haber gencgazete.net

Muhtemel deprem riskine karşı yaptıkları ve 
planladıkları çalışmaları Büyükşehir Meclisin-
de anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın geleceği 
kentsel dönüşümdür. Bu dönüşüm ya bizlerin 
elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşe-
cek ya da maalesef deprem sebebiyle canların 
kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim 
hepimizin” dedi.  @ Özgür Yıldırım

 

Bursa’nın geleceğinin kentsel dönüşümde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin. diye konuştu.

GELECEMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM

İnegöl İHH tarafından İnegöllü iş adamlarına 
yapılan çağrıda deprem bölgesinde acil olarak 

ısı yalıtımlı barınak ve sahra tipi seyyar tuvalete 
ihtiyacı olduğu duyuruldu. 

İTSO’nun başlattığı İnegöl’de yapılması konteyner 
kent projesi yerine deprem bölgesine kalıcı konut 

yapılması kararı verildi. 

İnegöl Ticaret Sanayi Odası başkanı Yavuz Uğur-
dağ İnegöl’ün depreme hazır mı sorusuna “Bizim 

meslek komitelerimiz var. Bu meslek komitelerimiz 
çalışacak. 

Kahramanmaraş’ta ya-
şanan büyük depremin 

ardından depremzedele-
re destek için İnegöl'de 
faaliyet gösteren Erhun 
Metal firması tarafından 
üretilen ilk konteynır evler 
yola çıktı. 

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından bölgedeki arama kurtar-
ma çalışmalarına katılan İHH İnegöl Arama Kurtarma’nın kahraman ekibi 

İnegöl'e dönüş yaptı. 

 

 Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısı Başkan 

Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Sadece deprem konusunun 

ele alındığı toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş, depremin ilk gününden beri Gaziantep ve 

Hatay’da yaptıkları çalışmaları ve bölgeye dair izlenimlerini anlattı

BÖLGEYE DAİR İZLENİMLERİNİ ANLATTI



Nurettin
YILDIZ

DEPREM FETVALARI-2023
SORU 1: Hocam ülkemizde yaşanan deprem felaketi ile 

alakalı yazılarınızı ve cevaplarınızı takip etmeye çalışıyo-
rum. Allah hepimize rahmetiyle muamele etsin, sizlere de 
çabanızın karşılığını versin.Bu süreçte Fetih, Yasin okuma-
ları ve Kur’an hatmi yapılıyor. Siz de verdiğiniz bir cevapta 
Kehf suresini önermişsiniz, ben bunun sebebini çok merak 
ettim. Çünkü Kehf suresinin faziletinde genelde deccalın 
fitnesinden korunmak olduğu yazıyor. Bu mübarek surenin 
bilmediğim bir fazileti varsa öğrenmeyi çok isterim.Allah sizi 
hayırla mükâfatlandırsın. 

CEVAP 1: Kur'an’ımızın hiçbir bölümü “deprem felaketi 
anında okunursa…” diye bildirilmiş değildir. Âlimler “şu sure, 
şu âyet şu durumda iyi olabilir…” şeklinde tahminlerde bu-
lunmuşlardır. Esasen Kur'an’ımızın her bölümü, her ayeti he 
ân ve her durum için rahmettir. Genel olarak bunu bilme-
liyiz.

Kehf suresine gelince: Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem Kehf suresi okurken değişik bir oluşum izlediğini 
söyleyen sahabiye “O sen Kehf suresini okuduğu için inmiş 
bir SEKİNET idi.” buyurmuştur. Sekinet ise “huzur ve mut-
mainlik” anlamına da gelmektedir. Mevcut gerginlik ve hu-
zursuzluk ortamında ihlasla okunması durumunda biiznil-
lah faydalı olacağını umarak bunu tavsiye ettik.

Allah yardımcımız olsun. Âmîn.

SORU 2: Hocam ülkece çok büyük bir felaket yaşadık. 
Bunun ağırlığı ve acısı yetmezmiş gibi şimdi de komplo te-
orilerini okuyup duydukça iyice psikolojik olarak çöktük. 
Elimiz kolumuz bağlı daha da büyük felaket, kaos ve kargaşa 
bekler olduk. İşimiz gücümüz de var ama hiçbir şey yapamı-
yoruz, bizlere ne tavsiye edersiniz? Sizden yol göstermenizi 
bekliyoruz.

CEVAP 2: Evet, büyük bir felaket geçirdik. O felaketin 
büyüklüğü kadar da dert getirdi ardından. Allah yardımcı-
mız olsun. Ölen kardeşlerimize rahmet etsin. Hastalarımıza 
şifalar versin. Yakınlarını kaybeden kardeşlerimize sabır 
versin. Âmîn.

Böyle büyük bir felaketin ardından dört noktadan sar-
sılmamaya dikkat etmemiz gerekiyor:  

1. Allah’a imanımız ve dinimiz üzerinden şeytan ve 
ona yataklık edenler bizi eritmeye çalışabilirler. Başımıza 
bu kadar büyük bir felaket geldikten sonra bir de “Bu kader 
miydi değil miydi?” türünden, şu andaki acıya bir çare olma-
yacak tartışmalara çekilmemiz ne depremle vurulmuş kar-
deşlerimize ne de onları ekranlarda izleyenlere bir fayda 
sağlamayacaktır. Sadece boş konuşmalara dalıp imanımızı 
ve dinimizi daha zayıf bir noktaya çekecektir. Bu da bile bile 
zarara girmektir. Bir kere olayın şokundan kurtulmuş deği-
liz. Yapmamız gereken çok acil işlerimiz var. Böyle konularla 
ne vakit ne de enerji israf edemeyiz.

2. Psikolojimiz bizi ayakta tutan en önemli kayna-
ğımızdır. Şehirleri harap eden böyle büyük bir felaketin 
önünde direnebilecek insan maneviyatı neredeyse yoktur 
diyebiliriz. Depremden öncesinde de gergindik zaten. Sü-
rekli deprem izleyerek, konuşarak, tartışarak, yorumlaya-
rak kendi yaramızı kanatıp duruyoruz. Biraz kendimize ve 
beynimize acıyıp dinlensek daha iyi olur. Evet, acının içindeki 
kardeşlerimiz ölümlerden ölüm beğenecekleri bir fırtınanın 
içindedirler ama insan en acılıdan ise acılıyı tercih edebile-
ceği bir mantık üzerinde yaşamalıdır. Birbirimize merhame-
timiz olmalıdır. Boşboğazlığımız, her söze inanıyor olmamız, 
kör kuyuya kör taş atmamız asla Müslümanca değildir. Böy-
le zor zamanlarda ekmek ve su kadar belki de daha fazla 
morale ve manevi desteğe ihtiyacımız vardır. Din ve mal 
üzerinden hatta namus üzerinden ortaya atılan şayialarla 
meşgul olunması bir seviyesizliktir. Birbirimize moral kay-
nağı olmak borcumuzdur.

3. Ekonomimiz yani mal bağlantılarımız bir dep-
remle olduğu gibi gidebiliyor veya gitme noktasına gelebi-
liyor. Rızkın Allah’tan olduğuna iman ediyoruz ama rızık 
yollarını açmak da bizim görevimizdir. Bu nedenle birbiri-
mizin ekonomik ihtiyaçlarına karşı daha ciddi olmak ve her 
şeyimiz gitmiş olsa dahi “canımız sağ kaldı ya” diyebilmeliyiz. 
Ekonomiyi her şey görmek, bu felakette sağ kalanla ölen 
arasında hiç fark yokmuş gibi zannetmek olmaz mı?

4. Ve çok önemli bir nokta da şudur: Milyonlarca 
insanın himayesinde olduğu bir devleti sokak ağzı ile yıprat-
mak, değersizleştirmek insanın kendi bastığı dalı kesmesi 
olur. Evet, devletin de yetersiz olabileceği an ve durumlar 
olabilir ama bir vatandaşın bir isteği gerçekleşmedi diye 
devleti bitirmek çok insafsızca ve anlamsız bir iştir. Devletin 
de neticede bizim gibi insanlardan oluştuğunu, biz ne isek 
devletimizin de o olacağını düşünememek yanlıştır.

Dilerim Allah Teâlâ böyle felaketlerle bizi bir daha yüz-
leştirmez ve bize basiretli işler yapmayı nasip eder. İbret 
alınmayan her felaket yenisini çağıran bir işaret olur ma-
azallah. Allah milletimize rahmet etsin. Akıbetimizi hayır 
etsin. Âmîn.

NUREDDİN YILDIZ 

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

27 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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8 kişinin konaklaya-
bileceği 18 metrekare 
büyüklüğündeki evler, 
depremzedelerin ya-
ralarını saracak. 6 Şu-
bat’ta yaşanan büyük 
depremde evleri yıkı-
lan depremzedelere 
destek için harekete 
geçen Erhun Metal 
firması, konteynır ev-
ler üretmeye başla-
mıştı. Üretim süreci 
tamamlanan 8 kişinin 
konaklayabileceği, 18 
metrekare büyüklü-
ğündeki 6 konteynır 
ev, deprem bölgeleri-
ne gönderiliyor. 

Konuyla alakalı açık-
lama yapan Erhun 
Metal Firması yetkilisi 

İsmail Şen, "Deprem 
olduktan sonra bizde 
düşündük acaba neler 
yapabiliriz diye. Barın-
ma ve beslenme en 
temel ihtiyaçlar. Bizde 

fabrikamızda çok hızlı 
aksiyon alıp oradaki 
mağdurların soğuk 
kış günlerinde başını 
sokabileceği kontey-
nırlar yapabiliriz diye 

düşündük. Hızlıca ha-
rekete geçtik. Teda-
rikçilerimizden de bu 
konuda destek iste-
dik. Burada görüldüğü 
gibi iki ailenin de kala-

bileceği içerisinde kü-
çük bir mutfağı, ban-
yosu, lavabosu olan 
konteynırlar inşa ettik. 
6 tanesinin inşasına 
tamamladık. İlk kon-

teynır evlerimizi sevk 
etmeye başladık. 2 ta-
nesi Malatya, 2 tanesi 
Hatay’a gidiyor. Son 2 
adet için ise güzergah 
bekliyoruz" dedi.

BÖLGEYE DAİR İZLE-
NİMLERİNİ ANLATTI
 Bursa Büyükşehir Bele-

diye Meclisinin Şubat ayı 
toplantısı Başkan Alinur 
Aktaş’ın başkanlığında 
yapıldı. Sadece deprem 
konusunun ele alındığı 
toplantının açılışında ko-
nuşan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
depremin ilk gününden 
beri Gaziantep ve Ha-
tay’da yaptıkları çalışma-
ları ve bölgeye dair izle-
nimlerini anlattı.

 Elazığ’ın da afet bölge-
si ilan edilmesinin ardın-
dan 11 ilde büyük yıkım-
lara yol açan depremle 
birlikte Türkiye genelinde 
büyük bir yardım sefer-
berliği başlatıldığını kay-
deden Başkan Aktaş, bu 
seferberliğe Bursa’nın da 
Büyükşehir ve ilçe bele-
diyeleri, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, hayırsever 
işadamları ve gönüllüler-
le birlikte büyük destek 
verdiğini açıkladı. Bölge-
de bugüne kadar bine 
yakın personel ve 300’ü 
aşkın araç ve ekipmanla 
hizmet verdiklerini dile 
getiren Başkan Aktaş, 
toplanan yardımların da-

ğıtımı, seyyar tuvaletlerin 
kurulumu ile çadır kent 
ve konteyner kent kurulu-
mu ile görevlendirildikleri 
Hatay’daki çalışmalarının 
da kesintisiz bir şekilde 
devam ettiğini söyledi. 
Sadece deprem bölge-
sinin değil, Bursa’ya ge-
len depremzedelerin de 
yaralarının sarılması için 
önemli çalışmaları ger-
çekleştirdiklerini ifade 
eden Başkan Aktaş, ula-
şımda kardeş kart, sos-
yal yardımlarda kardeşlik 
mağazası uygulaması ile 
Bursa’daki depremzede-
lere destek olduklarını 
belirtti. Başkan Aktaş, 
Büyükşehir, AFAD ve 
BTSO organizasyonunda 
oluşturulan yardım topla-
ma merkezlerinde görev 
alan tüm gönüllülere ve 
desteklerini esirgemeyen 
vatandaşlara da teşekkür 
etti.

GELECEMİZ KENTSEL 
DÖNÜŞÜM

  Deprem kuşağında 
olan Bursa’nın da deprem 
gerçeği ile karşı karşıya 
olduğunu hatırlatan Baş-
kan Aktaş, deprem riskine 
karşı yaptıkları ve yapma-
yı planladıkları çalışmalar 

hakkında bilgi verdi. Bur-
sa’nın geleceğinin kentsel 
dönüşümde olduğunu 
ifade eden Başkan Aktaş, 
“Bu dönüşüm ya bizlerin 
elinde kontrollü ve planlı 
biçimde gerçekleşecek 
ya da maalesef deprem 
sebebiyle canların kaybı, 
millî servetin hebasıyla 
olacak. Seçim hepimizin. 
Bursa’nın bir geleceğinin 
olabilmesi için atacağımız 
her adım kentsel dönüşü-
me çıkacak. Bu işi beledi-
yelerin görevi olarak yü-
rüttüğü rutin bir faaliyet 
olarak görmüyoruz. Her 
gün ekranlarda görmekte 
olduğumuz manzaranın 
da açıkça gösterdiği gibi 
bu iş, vatandaşlarımızın 
canını kurtarmakla eşde-
ğerdir. Biz bu anlayışla 
kentsel dönüşümü yüksek 
bir hedef olarak görüyo-
ruz” diye konuştu.

  ZEMİN TEHLİKE 
HARİTALARI

  Türkiye’de zemin teh-
like haritalarını çıkartan 
ilk üç ilden birisinin Bur-
sa olduğunu dile getiren 
Başkan Aktaş, “Bugüne 
kadar birçok veriyi top-
ladık, analizlerini yaptık. 
Hâlen yürütmekte oldu-

ğumuz çevre düzeni planı 
çalışmasının veri toplama 
sürecinde bütün ilimizin 
zemin durumunu, TÜBİ-
TAK ile birlikte 3 yıl süren 
çalışmanın sonunda orta-
ya koyduk. 2020 yılından 
beri devam eden süreçte 
ilimizdeki yaklaşık 650 
bin yapının bina envan-
terini oluşturmaktayız. 
Yüzde 80’ini de tamam-
lamış durumdayız. Bütün 
ilçelerimizdeki yapıları; 
kat yüksekliği, yapım yılı 
gibi kriterlere göre sınıf-
landırıyoruz. Merkez Os-
mangazi, Nilüfer, Yıldırım, 
Gürsu, Kestel ilçeleri için 
bu çalışma tamamlandı, 
diğer ilçelerimiz için de 
bu analizi kısa sürede ta-
mamlamış olacağız. Bir 
diğer adımımız bu ya-
pıların risk durumlarının 
da ortaya konmasıdır. 
Belediyemizin kendi im-
kânlarıyla analiz ettiği 
veriler, deprem riski açı-
sından kentin bütününü 
ele alacak olan ve JICA 
ile yürütülen çalışmaya 
altlık teşkil edecek. JICA 
ve belediyemizce ortak-
laşa yürütülen Deprem 
Risk Azaltma ve Önleme 
Projesi ile muhtemel bir 
depremde, ilimizde hasar 

riski yüksek alanlar belir-
lenecek” dedi.

  1968 BİNA YIKILA-
CAK

  Büyükşehir Belediyesi 
olarak halen farklı ilçe-
lerde 10 farklı bölgede 
kentsel dönüşüm uygula-
malarının yürütüldüğünü 
veya planlama sürecine 
dâhil edildiğini açıklayan 
Başkan Aktaş, “5 yıllık 
süreçte kentsel dönüşüm 
ve riskli yapı çalışmaları 
çerçevesinde; 352 bina-
da 2 bin 180 bağımsız 
bölümü yıktık. Bununla 
birlikte bu yıl bin 270 
bağımsız bölümün inşaa-
tını tamamlayıp, Yiğitler, 
Sıcaksu ve Beşyol’da hak 
sahiplerine teslim edece-
ğiz. 2023 yılı içerisinde 
Bursa genelinde devam 

eden ve hedeflenen top-
lam 870 bin metrekare 
proje alanında; bin 968 
binada 7 bin 592 bağım-
sız bölüm yıkılarak, 9 bin 
980 adet konutun inşaatı-
na başlanacak. Yaptığımız 
çalışmalar sadece afet ön-
cesine yönelik değil, afet 
sonrası için de hazırlan-
maktayız. Ama öncelikle 
deprem öncesine ivedi 
olarak çalışmak zorunda-
yız. Bu konuda hepimize 
sorumluluk düşmektedir. 
Hepimiz taşın altına elimi-
zi koymak durumundayız. 
Canımız yanmadan tedbir 
almak mecburiyetindeyiz. 
İnsanlarımızı korumak bi-
zim boynumuzun borcu. 
Rabbim, böylesi büyük 
felaketlerden ülkemizi, 
milletimizi ve devletimizi 
korusun” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremin ardından depremzedelere destek için İnegöl'de faaliyet gösteren 
Erhun Metal firması tarafından üretilen ilk konteynır evler yola çıktı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ardından Gaziantep ve Hatay’daki izlenimlerini 
ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yaraları sarmak adına bölgede yapılan çalışmaları meclis üyeleriyle 
paylaştı. Muhtemel deprem riskine karşı yaptıkları ve planladıkları çalışmaları Büyükşehir Meclisinde anlatan Baş-
kan Aktaş, “Bursa’nın geleceği kentsel dönüşümdür. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı biçimde 
gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, millî servetin hebasıyla olacak. Seçim hepimizin” 
dedi.  @ Özgür Yıldırım

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

YATIRIMLIKTA OLSA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR

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



 BUYSAD 
ÜYELERİNDEN 

HAZIR YEMEK VE 
MOBİL MUTFAK 

DESTEĞİ  

 BUYSAD Başkanı 
Coşkun Dönmez yap-
tığı açıklamada, ilk 
etapta bölgeye hemen 
hazır çorba, hazır pa-
ket yemek ve kumanya 
gönderdiklerini, ikin-
ci ve üçüncü gün ise 
afet bölgesinde mobil 
mutfaklar kurduklarını 
söyledi. Başkan Dön-
mez, “Bursa’nın yanı 
sıra deprem bölgesi 
ve yakınlarında da hiz-
met veren üyelerimiz 

hiç zaman kaybetme-
den mutfaklarını hiç 
tereddüt etmeden tüm 
depremzedelere aça-
rak yemek dağıtımına 
başladı. Hızla koordine 
olarak bölgeye perso-
nel ve ekip ekipman 
desteğinde bulunduk. 
Bu afet bize STK’ların 
ne kadar güçlü olabile-
ceğini gösterdi” dedi.

  Yardımların doğru 
organize edilmesi için 
YESİDEF (Yemek Sa-
nayicileri Federasyonu) 
ile iş birliği yaparak 
bölgedeki Yemek Sa-
nayicileri Dernekleri ile 
irtibat kurduklarını be-
lirten Başkan Coşkun 

Dönmez, iyi bir plan-
lama yaparak bölgeye 
önce hazır çorba ve 
hazır paket yemekleri 
ulaştırdıklarını belirte-
rek, “Çalışmalarımızda 
bölgedeki deneyimli 
meslektaşlarımızla ko-
ordineli hareket etme-
ye özen gösterdik. Üye 
meslektaşlarımız üç 
bölgede mobil mutfak 
kurdu. Yine deprem 
bölgesinde hizmet ve-
ren üye firmalarımız 
mutfaklarından afet-
zedelere sıcak yemek 
hizmeti vermeye ve 
barınma ihtiyaçlarını 
da karşılamaya baş-
ladı. Planlama çerçe-

vesinde ve AFAD’ın 
talepleri çerçevesinde, 
Hatay, Adana ve İs-
kenderun’da felaketin 
yaşandığı ilk günden 
itibaren çalışmalarımı-
za başladık. İlk hafta 
ortalama günde 12 
bin kap yemek, 20 bin 
kâse çorba, 5 bin paket 
hazır yemek ve 10 bin 
kumanyayı depremze-
delere ve yardım ekip-
lerine sunduk. Halen 
bölgedeki mutfaklar-
da her gün 10 bin kap 
yemek sunmayı sürdü-
rüyoruz. Bu yardımlar, 
BUYSAD üyelerinin 
yanı sıra çalışmalarımı-
za destek veren değerli 
müşterilerimiz ve teda-
rikçilerimizin de katkısı 
ile ihtiyaç olduğu süre-
ce devam ettireceğiz. 
Bunları yaparken bize 
destek olan tüm kişi ve 
kurumlar ile personeli-
mize yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi.

  Coşkun Dönmez, 
deprem bölgesine ye-

mek yardımını endüst-
riyel yemek sektörünün 
boynun borcu olarak 
gördüklerini ve talep 
gelmesi durumunda 
faaliyetlerine aralıksız 
devam edeceklerini de 
ifade etti.

  Türkiye’nin ve Türk 
insanının böylesine bir 
felaketin altından, an-
cak sabırla, dayanışma 
ile yardımlaşma ru-
huyla kalkabileceğine 
vurgu yapan Dönmez, 
“Türk insanı, bir kez 
daha ülkesini, insanını 
nasıl sevdiğini göste-
riyor. Ülkemizin her 
yerinden, devletimizin 
öncülüğünde bölgeye 
adeta yardım yağdırı-
yor. İnsanlarımız, hem 
bireysel, hem kurum 
ve kuruluşlar aracılığı 
ile depremzedenin yar-
dımına koşarak merha-
metli yönünü dünyaya 
gösteriyor. Kimisi, nak-
di, gıda, giysi, donanım 
yardımı yaparak, kimisi 
kan vererek zor du-

rumdaki kardeşlerinin 
acılarına ortak oluyor.  
Bizlerde imkânlarımız 
ölçüsünde kesintisiz 
yemek desteği veriyo-
ruz. İnsanlarımızın dep-
rem bölgesine ulaşmak 
için havaalanına, oto-
büs terminallerine koş-
ması, bizim bu felaketi 
göğüsleyebileceğimize 
olan inancımızı yük-
seltiyor, umutlarımızı 
taze tutuyor. Herkesin 
elinden geleni yaptı-
ğı bu süreçte, biz de 

BUYSAD olarak insan-
ların yemek ihtiyacını 
zahmetsiz ve hızlı şe-
kilde karşılayacak hazır 
paket çorba, hazır ye-
mek, kumanya kuman-
yalar ile ve de kurulan 
mutfaklarla, ülkemizin, 
insanımızın yanında ol-
mak istedik. Yardımla-
rımız bundan sonra da 
devam edecek. Şunları 
da eklemek istiyorum. 
STK’lar çok önemli bir 
işleve sahiptir. Bu fe-
laket sırasında gerek 

federasyonumuz YESİ-
DEF, gerekse BUYSAD 
olarak hızla koordine 
olduk. Üyelerimiz olan 
meslektaşlarımızın yanı 
sıra sektörde faaliyet 
gösteren tüm endüst-
riyel yemek sektörü 
firmaları ilettiğim talep-
leri anında yerine getir-
diler. Bu aynı zamanda 
BUYSAD’a duyulan 
güvenin bir gösterge-
sidir.”

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, 
tek yürek oldu. Binlerce kişi, kurum ve kuruluş, 10 ilde, 
milyonlarca kişiyi etkileyen depremin yaralarını sarmak 
için yardıma koştu. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği 
de (BUYSAD) deprem meydana geldikten kısa süre 
sonra hızla organize olarak bölgedeki kurtarma ekipleri 
ve depremzedeler sıcak yemek imkanı sundu. 

@ Özkan Duran  
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İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Makine ile her derinlik her genişlik ve her cins zeminde sınaî, hendek 
veya temel kazısı yapılması

Kazıdan çıkan malzemenin makine ile geri dolgusunun yapılması

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 
basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 
beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 
bükülmesi ve yerine konulması

Ø 110 mm PE 100 Boru 16 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 140 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 160 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 200 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 225 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 250 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 280 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Ø 355 mm PE 100 Boru 10 atü (Boru Bedeli ve Döşenmesi Dahil)

Su Alma Izgarası (1000 x 450 mm)
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SULAMA TESİSİ REHABİLİTASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

İnegöl Turgutalp Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda 
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    : 2023/159292
1-İdarenin
a) Adı     : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE
      KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)
b) Adresi    : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 
      6190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası  : 2242702400 / 2702830 / 2702897 - 2242339586
ç) İhale dokümanının  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı     : İnegöl Turgutalp Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı  : 5849 metre kapalı sistem sulama tesisi ve 1 adet su alım 
      benti yapım işi. 
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Turgutalp Mahallesi. 
ç) Süresi/teslim tarihi   : Yer tesliminden itibaren 430 (DörtYüzOtuz) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih : 06.03.2023 - 10:00
ve saati 
  
b) İhale komisyonunun toplantı : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok 
yeri (e-tekliflerin açılacağı   5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA’daki
adres)       BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliğinde yer alan A/IV veya A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Ziraat Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinin diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) 
+ Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın : ILN01783376

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı 
İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, 
aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir. 

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami 
oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin 
kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem 
için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat 
dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi 
yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere 
istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam 
teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile 
azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu 
işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme 
ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından 
otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

İnegöl İHH Başkanı 
Cemil Derman tarafın-
dan yapılan açıklamada 
söz konusu ihtiyacı kar-
şılamaya yönelik olarak 
projenin hazır olduğu, 
projeye destek vermek 
isteyen mobilyacılarla 
detaylı tüm teknik do-
kumanın paylaşılacağı 
kaydedildi.

İnegöl İHH Başkanı 
Cemil Derman yaptı-
ğı açıklamada şunları 
söyledi: “Ülkemizin 
güneydoğusunda mey-

dana gelen depremler 
10 ilde büyük hasara 
yol açtı. Ülkemizde 
binlerce insan haya-
tını kaybederken on 
binlerce kişi yaralandı. 
Depremden etkilenen 
yüz binlerce insan ise 
acil yardıma ihtiyaç du-
yuyor. İHH olarak; dep-
remin meydana geldiği 
ilk saatlerden itibaren, 
bir yandan arama kur-
tarma çalışmalarına 
devam ederken, diğer 
yandan ise depremden 
etkilenen vatandaşla-

rımız için acil yardım 
malzemelerini bölgeye 
ulaştırdık ve ulaştırma-
ya devam ediyoruz. 

Acil yardım çalışmaları 
kapsamında ısı yalıtımlı 
barınak ve sahra tipi 
seyyar tuvalet ihtiyacı 
had safhada olduğu 
bilinmekledir. Bu bağ-
lamda; başta İnegöl’ü-
müzdeki mobilyacılar 
olmak üzere tüm mo-
bilyacılarımıza acil çağ-
rıda bulunuyoruz! Bu 
projenin tasarım, fizibi-

lite çalışması, kullanılan 
malzeme ve tüm teknik 
detaylar mevcuttur.

 Üretim bandına gir-
meye hazır vaziyet-
tedir. Organizasyon 
ve lojistik faaliyetleri 
derneğimiz tarafından 
yapılacaktır. Depolama, 
lojistik gibi faaliyetlerin 
sağlıklı bir şekilde yapıl-
ması için, kampanyaya 
destek verecek olan fir-
maların üretim adeti ve 
termin tarihini derneği-
mize bildirmelerini rica 
ederiz. Üretime hazır 
projemizi L24.im/eTMf 
linkinden indirebilirsi-
niz. Bu projenin tasa-
rım, fizibilite çalışması 
ve tüm teknik detayları 
için Saloni Mobilya - 
Haluk Özbek’e teşek-
kür ederiz. İnegöl İHH 
İnsani Yardım Derneği: 
Sinanbey Mahallesi 
Hekimzade Sk. No: 2 
0224715 99 44 – 0506 
156 53 44 – inegolihh@
gmail.com.”

İHH'nın kahraman 
ekibi İnegöl'e dönüş 
yaptı 10 ili etkileyen 
deprem bölgelerinde 
yıkılan binalardan can-
lı olarak vatandaşları 

kurtaran İHH İnegöl 
Arama Kurtarma ekibi, 
görevlerinin sona er-
mesiyle İnegöl'e dön-
düler. 

İHH İnegöl Arama 
Kurtarma Şefi Yavuz 
Bayram, "İHH İnegöl 
Arama Kurtarma Eki-
bimiz 10 gün süren 
çalışmalarından sonra 

İnegöl’ dönüş yapmış-
tır. Maddi ve manevi 
destekte bulunan tüm 
İnegöl halkına teşekkür 
ederiz." dedi.

İnegöl İHH tarafından İnegöllü iş adamlarına yapılan çağrıda deprem böl-
gesinde acil olarak ısı yalıtımlı barınak ve sahra tipi seyyar tuvalete ihtiyacı 
olduğu duyuruldu. @ Özkan Duran

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından bölgedeki arama kur-
tarma çalışmalarına katılan İHH İnegöl Arama Kurtarma’nın kahraman eki-
bi İnegöl'e dönüş yaptı. @ Özgür Yıldırım 
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1-KIZILAY DERNEĞİ: Kızılay Derneği’nin kuruluşu, 

Cumhuriyet öncesi yıllara dayanmaktadır. İlk kurul-

duğu yıllarda adı, “Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”dir.

Dernek statüsünde bulunmakla birlikte yasal açı-

dan vergi muâfiyetine sahip bir dernektir. Türk Kızıla-

yı, sağlık ve tabiî âfetlerle ilgili olarak hem yurt içinde 

ve hem de yurt dışında son derece önemli hizmetlerin 

altına imza koymaktadır. Üstlendiği hizmetleri yerine 

getirme konusunda hem halk ve hem de devlet tara-

fından geniş ölçüde desteklenmektedir.

Milletler arası kardeş kuruluşlar ile de yakın ilişki 

içinde bulunduğu ve bu konuda milletler arası yapılan 

antlaşmaların ışğında yurt dışında da geniş bir faâli-

yet alanına sahip ol duğu gözlenmektedir.

Merkezi Ankara’da bulunmakla birlikte her il ve 

ilçe merkezinde bir “Kızılay Şubesi” bulunmaktadır. 

İnegöl Kızılay Şubesi, 1929 Yılında kurulmuş ve o 

tarihten bu yana tabiî âfetler ve sağlık alanında halka 

ve de insanlığa çok yararlı hizmetler sunmaktadır.

2- TÜRK HAVA KURUMU: Türk Hava Kurumu, 

Cumhuriyet’in bânisi Gazi Mustafa kemal Paşa’ nını 

emriyle 1925 Yılında Merkezi, Ankara’da olmak üzere 

kurulmuştur.

Dernek statüsünde kurulmuş olmakla birlikte 

kamu yararına sahip dernekler arasında yer aldığı 

için vergi muâfiyetine sahip bir dernektir. Derneğin 

amacı, havacılığın, hem sivil ve hem de askerî açıdan 

taşıdığı önemi, Türk gençlerine anlatmak ve bu konu 

ile ilgili olarak tesis olunan kardeş kuruluşlara mad-

di-manevî destek sağlamaktır.

Merkezi, Ankara’ da bulunmakla beraber, her il ve 

ilçede bir şube açmıştır. Şube başkanlıklarını da-ge-

nellikle-o yörenin mülkî âmirleri, üstlenmiştir. Türk 

Hava Kurumu’nun, Kızılay Derneği gibi uluslar arası 

bir hizmet boyutu bulunmamakla birlikte özellikle 

silahlı kuvvetlerden emekli olan subayların yakın ilgi 

duyduğu bir kuruluştur.

Yakın zamanlara kadar-fiilî bir durum oluşturu-

larak Müslümanlar tarafından kesilen kurbanların 

derilerine Hava Kurumu adına, el konmuş ise de 

günümüzde mevzûât dışı olan bu uygulamaya son 

verilmiştir. Böylece; Kestiği kurbanın derisini, kurban 

sahibinin dilediği hayır kurumuna bağışlama yolu 

açılmıştır.

3- YARDIM SEVENLER DERNEĞİ: Bu dernek, ilk 

defa, 1928 Yılında “Yoksul Kadınlara Yardım Cemiyeti” 

adıyla kurulmuş ise de 1938 Yılına gelindiğinde der-

neğin adı, 28-1-1938 gününden geçerli olmak üzere, 

Gazi Mustafa Keml Paşa tarafından “Yardım Sevenler 

Derneği” şeklinde değiştirilmiştir.

İsmet Paşa’nın eşi Merhume Mevhibe İnönü 

Hanım Efendi, vefat edinceye değin Yardım Sevenler 

Derneği’nin fahrî başkanlığını yapmıştır. 22. 6. 1940 

gün ve 2/13763 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu 

dernek, kamu yararına çalışan dernekler arasına 

alınmış ve Yardım Sevenler Derneği, vergi muâfiyeti-

ne sahip dernekler arasına alınmıştır.

1941 Yılına gelindiğinde kaymakam Remzi Emiroğ-

lu’ nun eşi tarafından Yardım Sevenler Derneği’nin 

İnegöl şubesi açılmıştır. İl ve ilçelerde mülkî âmirlerin 

eşleri tarafından kurulan ve de yönetilen Yardım Se-

venler derneği şubeleri, zaman zaman faâliyetlerini 

askıya almışlardır. Sözgelimi: Yardım Sevenler Der-

neği’nin İnegöl Şubesi de –muhtemelen 1950 Yılında 

vuku bulan iktidar değişikliği nedeniyle olsa gerek; 25. 

05. 1987‘de İnegöl Kaymakamlığı’na atanan Nihal İço-

ğulları’nın göreve başladığı güne kadar, faâliyetlerini 

askıya almıştır.

Söz konusu tarihte kaymakam Nihal İçoğuulların 

eşi tarafından ikinci defa olmak üzere; Yardım Se-

venler Derneği’nin İnegöl şubesi kurulmuş ve amacı 

doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Edinilen 

bilgiye göre söz konusu derneğin üyeleri, çoğunlukla, 

o yörede hizmet yapan üst seviyedeki bürokratların 

hanımlarından oluşturulması, dernek tüzüğünün 

âmir hükmüdür. (YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

2 YARALI
Mudanya Tirilye 

yolunda Kumya-
ka mevkiinde iler-
leyen Besim O. 
yönetimindeki 34 
BEM 077 plaka-
lı otomobil, karşı 
yönden gelen Ne-
cati B. idaresindeki 
71 DR 903 plakalı 
tırın altına girdi. 
Otomobilde bulu-
nan Güner O. ile 
Aytul A. yaralandı.

  Olay yerine 112 
acil sağlık, itfaiye, 
polis ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen 
ekiplerin müdaha-
lesinin ardından 
otomobilden çıka-
rılan yaralılar am-
bulansla Mudanya 
Devlet Hastane-
si'ne kaldırıldı.
  Jandarma olayla 

ilgili tahkikat baş-
lattı.

MESLEK 
KOMİTELERİMİZ 

ÇALIŞACAK

İnegöl’de olası bir 
depremde kaç binanın 
zarar göreceği ile ala-
kalı bir rapor hazırla-

yacak mısınız sorusuna 
cevap veren İTSO Baş-
kanı Yavuz Uğurdağ  
“Bir musibet bin nasi-

hatten evladır. Biz bu 
musibetleri daha önce 
çok kez yaşadık. Her 
daim bu ülke bu mu-
sibeti yaşayacak artık 
nasihate çevirip çözüm 
önerileri üretmemiz ge-
rekiyor.  Bu çözüm öne-
rileri ile birlikte deprem 
ile ilgili bir planlama ve 
bu planlamayı hayata 
çevirmemiz gerekiyor.”

 “Bizim meslek komi-
telerimiz var. Bu meslek 
komitelerimiz çalışa-
cak. Öncelikle bakan-
larımız yerel yönetimler 
bu planlamaları yap-
ması gerekiyor. Bizde 
raporlarımızı hazırlarız, 

bizde çalışmalarımızı 
hazırlarız İnegöl için ne-
ler yapılması gerekiyor 
bunları hazırlarız.

 Bugünden itibaren 
daha önceki deprem 
felaketlerini unuttuğu-
muz gibi bu felaketin-
de unutulmasını istemi-
yorum. Unutulmadan 
canlı tutulmasını ve 
artık deprem ile ilgili 
en az zararla atlatılma-

sını sağlamalıyız. Tabi 
ki takdiri ilahidir ama 
en az zararla en az can 
kaybıyla o anda çözüm 
üretilmiş bir şehir olma-
mızı istiyoruz.

 Bunun için çalışma-
larımız devam edecek. 
Artık çözüm önerileri 
ile çalışmamız lazım ku-
rum olarak ta sonuna 
kadar yanındayız.”

HESAP 
NUMARALARINA 
BAĞIŞ YAPMAYA

 DEVAM 
EDEBİLİRSİNİZ 

İTSO'nun yapmayı 
planladığı ve startını 
verdiği konteyner kent 
projesi TOBB'un tale-

bi doğrultusunda iptal 
edildi. 

Buraya ayrılan bütçe 
ise bölgeye yapılacak 
olan kalıcı kent için kul-
lanılacak. İTSO Başkanı 
Yavuz Uğurdağ yaptığı 
açıklamada İnegöl’den 

ciddi destek verildiğini 
belirterek “Özellikle sa-
nayicimiz ticaret erba-
bımız deprem bölge-
sine çok ciddi şekilde 
deprem yardımını ulaş-
tırdı. 650 adet kamyon 
ve tır yardım malzeme-
si deprem bölgesine 
ulaştırıldı. Çok şükür 
İnegöl’ümüz yüz akı ile 
deprem bölgesine ge-
rekli destekleri verdi.” 

 “Geçtiğimiz pazarte-
si günü deprem bölge-
sine yardım malzemesi 
ihtiyacı bir düzene gir-
diğini söylemiştik. İne-
göl’de bir konteyner 
kent projesi gerçekleş-
tireceğimizi açıkladık. 

Ciddi bir destek geldi 
bu projemize. İlk kon-
teynerimizi de ürettik 
hazır bir şekilde bek-
liyor. Çarşamba günü 
Bakanımız ve TOBB 
başkanımızla bir genel 
deprem değerlendir-
mesi gerçekleştirdik. 
Dün akşamda Rıfat 
Başkanımız ile yaptı-
ğımız toplantıda kon-
teyner kent projemizi 
kalıcı konut projesine 
çevirmemizi istediler. 
Bakanlarımız ile yap-
tığımız toplantıda 
İnegöl’den çok güçlü 
destek aldıklarını ifa-
de ettiler. Bizden kon-
teyner kent projemizi 
kalıcı konut projesine 

çevirmemizi istediler. 
Bizde yaptığımız top-
lantı sonrası konteyner 
kent projemizi büyü-
tüyoruz kalıcı konut 
projesine dönüyoruz. 
Bizim paylaştığımız he-
sap numaralarını pay-
laştık burada yardımlar 
geliyor. Projemiz aynı 
şekilde devam ediyor 
İnegöl’e konteyner 
kent yerine bölgeye 
kalıcı konut gerçekleş-
tireceğiz. Hesap numa-
ralarımıza bağışlarınız 
devam edebilir.” 

BÖLGEYE İNEGÖL 
MAHALLESİ 
YAPILMASI

 PLANLANIYOR 
“Bölgede bir İnegöl 

Mahallesi gerçekleş-
tirebilirsek bizim için 
çok iyi olacak. Projeleri 
Çevre Şehircilik Bakan-
lığı verecek biz Türki-
ye Odalar ve Borsalar 
birliği ile projeyi takip 
edeceğiz. Biz İnegöl 
olarak bir mahalle bir 
site oluşturalım İnegöl 
Mahallesi ya da İnegöl 
Sitesi diyebiliriz. Bağış-
çılarımızın bir daireye 
isim verebiliriz. İnşal-
lah bu proje ile birlikte 
deprem bölgesine en 
büyük desteği sağlarız 
diye düşünüyoruz.”

İnegöl Ticaret Sanayi Odası baş-
kanı Yavuz Uğurdağ İnegöl’ün 
depreme hazır mı sorusuna “Bizim 
meslek komitelerimiz var. Bu mes-
lek komitelerimiz çalışacak. Önce-
likle bakanlarımız yerel yönetimler 
bu planlamaları yapması gerekiyor. 
Bizde raporlarımızı hazırlarız, bizde 
çalışmalarımızı hazırlarız İnegöl için 
neler yapılması gerekiyor bunları 
hazırlarız.” Dedi. @ Tamer Ekimci

İTSO’nun başlattığı İnegöl’de ya-
pılması konteyner kent projesi ye-
rine deprem bölgesine kalıcı konut 
yapılması kararı verildi. 

@ Özgür Yıldırım

Mudanya Tirilye istikametine giden otomobil karşısı-
na çıkan ekskavatör taşıyan tırın altına girdi. Otomobil-
den 2 kişi yaralı olarak çıktı. (İHA)  

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’DE KAMU YARARRINA 
İLİŞKİN DERNEK VE 

CEMİYETLER-1
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ÜNİVERSİTEYE 
HAZIRLANMAKTA 

OLAN DEPREMZEDE 
GENÇLERİ DE 

UNUTMADI
  Asrın felaketi olan 

depremlerin hemen 
ardından tüm birimle-
riyle seferberlik başla-
tan ve bugüne kadar 
bine yakın personel 

ile 300’ü aşkın araç ve 
ekipmanla bölgede 
aktif olarak yer alan 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, yaraları sarmaya 
devam ediyor. Halen 
Hatay’da yardımların 
dağıtım koordinasyo-
nunu üstlenen, seyyar 
tuvaletler ile çadır ve 
konteyner kentler kur-

makla görevlendirilen 
Büyükşehir Belediye-
si, diğer taraftan böl-
geden kaçıp Bursa’ya 
gelen depremzedelere 
kucak açtı. Oluşturulan 
kardeşlik mağazasında 
afetzedelerin erzak, 
giyim ve hijyen malze-
mesi gibi tüm ihtiyaçla-
rını ücretsiz temin eden 
Büyükşehir Belediyesi, 
yine uzman eğitmen-
ler gözetiminde kü-
çük depremzedelere 
psikolojik destek sağ-
lıyor. Bunun yanında 
depremzedelerin kent 
içinde toplu ulaşımdan 
ücretsiz yararlanması 
için Kardeş Kart uygu-
lamasını devreye alan 

Büyükşehir Belediyesi, 
üniversiteye hazırlan-
makta olan depremze-
de gençleri de unutma-
dı.

  Üniversiteye ha-
zırlanırken depreme 
yakalanan, hayatlarını 
kurtarsalar da umut 
ve hayallerini enkaz 
altında bırakıp ‘geçici 
olarak’ Bursa’ya gelen 
lise mezunu gençlere, 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi sahip çıktı. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Sanat ve Meslek Eğitim 
Kursları çerçevesinde 
düzenlenen ücretsiz 
eğitim kurslarının kapı-
ları, lise mezunu olan 

depremzede gençlere 
açıldı. Afete rağmen 
üniversite hazırlığına 
devam etmek isteyen 
gençler, ücretsiz kurs-
lardan yararlanmak 
için BUSMEK’in Ata-

türk Kongre ve Kültür 
Merkezi’ndeki yönetim 
ofisinden veya 0 (224) 
254 30 30 numaralı te-
lefondan kayıt yaptıra-
bilecek.

ÇOCUKLAR
 GELECEĞİMİZ

Enkaz yığınları 
arasında futbol oy-
nayan, cephesi çat-
laklarla dolu bina 
önlerindeki parklar-
da salıncak keyfi ya-
pan çocuklar Asrın 
felaketi, tüm yurtta 
belki yıllarca unutul-
mayacak derin acıla-
rı beraberinde geti-

rirken; felaketin bire 
bir tanığı olan çocuk-
lar, kendi rutinlerine 
dönmeye başladı. 
Enkaz yığınları ara-
sında bile kendilerini 
mutlu edecek oyun-
lar bulan çocukların 
yüzünü güldürmek 
için ‘Türkiye’nin pek 
çok ilinde’ oyuncak 
toplama kampanya-
ları düzenlenirken, 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hataylı 
küçük depremzede-
leri mutlu etmek için 
köşe bucak dolaşı-
yor.

  Hatay’da yardım-
ların dağıtım koordi-
nasyonunu üstlenen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekiple-
ri; köy köy mahalle 

mahalle gezerek, gı-
dadan giyime, soba-
dan yakacağa kadar 
ihtiyaç duyulan tüm 
malzemeleri dep-
remzedelerle buluş-
tururken; çocukları 
da unutmuyor. Anne 
babalarıyla yardım 
noktalarına gelen 
tüm çocuklara, oyun-
caklar dağıtılıyor.

BURSA
 BÜYÜKŞEHİR 

DEPREM 
BÖLGESİNDE

  Hatay’da ‘seyyar 

tuvaletler kurulması, 
çadır ve konteyner 
kentler oluşturulması 
ve gelen yardımların 
koordineli bir şekilde 

dağıtılması görevlerini’ 
üstlenen Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, bunun 
yanında sosyal yaşamın 
her alanına dokunan 

çalışmalara imza atıyor. 
Bursa’da uygulanan 
rutin belediyecilik hiz-
metlerinin neredeyse 
tamamını Hatay’da da 

hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, halen 
400’ü aşkın personel, 
200’ye yakın araç ve 
ekipmanla, bölgede 
yaşanan sorunlara mü-
dahale ediyor. BUSKİ 
ekipleri ile depremde 
zarar gören altyapıyı 
iyileştirme çalışmala-
rına destek veren Bü-
yükşehir Belediyesi, 
ilgili tüm birim ve işti-
rakleriyle vatandaşların 
ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışırken, diğer taraf-
tan sokak hayvanlarına 
da sahip çıkıyor.

  
Deprem yüzünden 

kentte yaşamın dur-

ma noktasına gelmesi 
nedeniyle yiyecek bul-
makta zorlanan sokak 
hayvanlarına, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri sahip çıktı. 

Antakya ilçe merkezi 
ve kırsal mahalleleri tek 
gezen ekipler, yaklaşık 
1 ton mamayı sahip-
siz sokak hayvanlarıyla 
buluşturdu. Bunun ya-
nında, belirli bölgelere 
10 tane kedi evi yerleş-
tirildi. Sahipsiz sokak 
hayvanlarını besleme 
faaliyetinin düzenli ola-
rak devam edeceği be-
lirtildi.

Deprem bölgesinde hayata geçir-
diği çalışmaların yanında Bursa’ya 
gelen afetzedelerin yaralarını sar-
maya devam eden Büyükşehir Be-
lediyesi, BUSMEK’in ücretsiz üni-
versite hazırlık kurslarının kapılarını 
depremzede gençlere açtı. Deprem 
bölgesindeki 11 ilden gelip Bursa’ya 
yerleşen lise mezunu gençler, ücret-
siz kurslardan yararlanabilecek.  @ 
Özgür Yıldırım

Hatay’da deprem mağduru vatan-
daşların yaralarını sarmak için köy 
köy mahalle mahalle gezen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dep-
remzede çocukları da ihmal etmi-
yor. Yardım dağıtım noktalarında 
anne-babalara gıda, yiyecek ve ya-
kacak gibi temel ihtiyaç maddeleri 
verilirken, çocuklara da oyuncak da-
ğıtılıyor.  @ Özgür Yıldırım

Depremde en büyük hasarı gören Hatay’da yaraların sarılması için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, bölgedeki her cana yetişmeye çalışıyor. Gelen yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmak için büyük 
gayret gösteren ekipler, deprem mağduru sahipsiz sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Antakya ilçe merkezi ve 
kırsal mahallelerde 1 ton mama dağıtıldı, belirli bölgelere kedi evleri yerleştirildi.  @ Tamer Ekimci

YAŞAR YAZICI:  İnegöl Belediye Meclis Üyesi, cemiyet adamı, 
mali müşavir. 10.12.1968 tarihi Trabzon Çaykara doğumludur. İlko-
kul, ortaokul ve lise eğitimini Çaykara’da yaptı. 1985 yılından itiba-
ren İnegöl’de yaşamaktadır. Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu 
olup serbest muhasebeci mali mü-
şavirlik yaparak hayatını sürdürdü. 
2017 yılından itibaren inşaat-emlak 
işleri yapmaktadır. Cemiyet hayatında 
olmaya özen gösterdi. 1994-98 yılları 
Başkanlık görevini üstlendiği İnegöl 
Trabzonlular Derneği  faaliyetlerine 
katkılı olmaya çalıştı. Aktif siyasetini 
Milli Görüş Çizgisindeki partilerde ye-
rine getirdi. 03 Ekim 1999 tarihli kong-
rede Fazilet Partisi, 06 Haziran 2004 
tarihli kongrede de Saadet  Partisi Yönetim Kurulu üyeliğine seçil-
di.  27 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde İnegöl Belediye Meclis Üyeliği 
görevine seçildi. 2004-2009 yılları bu görevi yerine getirdi. Saadet 
Partisi Bursa İl Teftiş Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürmek-
tedir. Kaynakça : 24.07.2017 tarihi kendisi ile görüşüldü.

 

MEHMET ZEKİ YAZICI: Müzisyen, eğitimci 19 Nisan 1933 tarihi 
İnegöl Hoca Köyü doğumludur. Köyündeki ilkokul eğitimi sonrası 
Arifiye Öğretmen Okulu’nda eğitim alarak sınıf öğretmeni oldu. 
1955 yılında göreve başladı. İlk görev yeri Aydın Çine’dir. 1959 yılın-
dan itibaren ilçemizde görev yapmıştır. Dört yıl Deydinler, dört  yıl 
Cerrah Köyüü İlkokullarında görev  sonrasında Sinanbey İlkokulu 
öğretmeni olarak emekli olduğu 1981 yılına kadar görev yaptı. Arifi-
ye Öğretmen Okulunda başladığı müzik çalışmalarını hiç bırakma-
dı. Kuruluşundan itibaren İnegöl 
Müzik Derneği koro faaliyetlerine 
enstrüman çalarak katıldı. Ke-
man, Kudüm gibi müzik aletlerini 
çalabilmektedir. Bunun dışında 
ilçemizde dönem dönem oluştu-
rulan tasavvuf müziği koroların-
dan da katkısını esirgemedi. Bes-
telerinden bazıları İnegöl Müzik 
Derneği Korosu tarafından ilçe-
mizdeki konserlerde seslendirildi. 
İnegöl’de yaşamını sürdürüyor. 
Kaynakça : 18.04.2017 tarihinde 
oğlu Mesut Yazıcı ile görüşüldü.

 

HASAN YAZIR: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, amatör futbolcu, 
makine mühendisi. 1950 yılı İnegöl doğumludur.  Dündar İlkokulu 
ve İnegöl Ortaokulu mezunudur. Lise eğitimini İnegöl Erkek Sanat 
Okulu’nda yaptı. Yükseköğrenimini yaptığı Eskişehir Devlet Mimar-
lık Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1979 
yılında mezun oldu. Proje 
Mühendisi olarak İlçemizde 
mesleğini yerine getirdi. 26 
Mart 1989 Yerel Seçimleri’nde 
Refah Partisi İnegöl Belediye 
Meclis Üyesi seçildi. 10 tem-
muz 1990 tarihine kadar bu 
görevi yerine getirdi. İşlerinin 
yoğunluğu nedeni ile yerini 
Osman Demircan’a bıraktı. 
Gençlik yıllarında ilçemizde 
amatör futbol oynayan Yazır 
1967-68 sezonu İnegöl De-
mirspor, 1968-77 yılları İnegöl 
İdmanyurdu, 1977-78 Sezon 
ise İnegöl Doğanspor’da fut-
bol oynadı. İlçemizde yaşamını sürdürüyor. Kaynakça : 02.01.2016 
tarihinde kendisi ile görüşüldü
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Olay Süleyma-
niye Mahallesi 
1. Destan Sokak 
üzerinde meyda-
na geldi. Vatani 
görevini yapmak 
için Bilecik'e gi-
den Âdem Piris 
isimli gene ait, 
25 LS 764 plakalı 
araç hırsızlar ta-
rafından evinin 
önünden çalındı.

Aracın çalındı-
ğını fark eden 
Âdem Piriz'in ya-
kınları durumu 
polise bildirdi. 
Emniyet ekipleri 
tarafından yapı-
lan kamera ince-
lemesinde aracın 
Bursa'ya götürül-
düğü ortaya çıktı. 
Polis çalınan ara-
cın bulunması için 
çalışma başlattı.

TÜM DİNİ 
VECİBELER 

EKSİKSİZ YERİNE 
GETİRİLİYOR

Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan ve böl-
gedeki 11 ili etkileyen 
büyük deprem sonrası 
gönüllü olarak bölgeye 
giden 24 din görevlisi 
İnegöl’e döndü.

Yaşananlarla ilgili gö-
rüştüğümüz İnegöl 
Dingörder Başkan Yar-
dımcısı Nurullah Memiş 
özellikle sosyal med-
yada oluşturulmaya 
çalışılan ‘toplu mezar’ 
konusuna dikkat çeke-
rek, “Böyle bir şey söz 

konusu değil” dedi.

Memiş şunları söyledi, 
“Diyanet İşleri Başkan-
lığı İnegöl Müftülüğü 
aracılığıyla 24 kişilik bir 
ekiple deprem bölge-
sinin merkez üssü olan 
Kahramanmaraş’a git-
tik. Biz Çamkapı mezar-
lığında görevliydik. En-
kazdan çıkan cenazeler 
geldikten sonra hemen 
mezarlıkta savcılık ince-
lemesi yapılıyor. Kimlik 
tespiti yapılanlar de-
fin belgesi ile hemen 
defnediliyor. Cenaze 
yıkama işlemleri çadır-
larda veyahut mobil 
araçlarda yapılıyor. Yı-
kanması, kefenlenmesi, 

defni, gerekli dibi veci-
beler olması gerektiği 
gibi yapılıyor. Kefensiz 
gömülme, toplu gö-
mülme gibi durumlar 
kesinlikle yok.”

“Kahramanmaraş böl-
gesinde 2 şehir mezar-
lığı var. Bizim bulundu-
ğumuz mezarlıklarda 
6 bin cenazenin defin 
işlemi yapıldı” diyerek 
konuşmasını sürdüren 
Memiş, “Kimliği tespit 
edilemeyenler, herhan-
gi bir yakını olmayan 
cenazelerle ilgili savcılık 
bunların DNA örnekle-
rini, parmak izlerini alı-
yor. Cenazeler bir gün 
uygun bir alanda bekle-

tiliyor. Belki yakını gelir, 
resminden tanıyan olur, 
kimlik teşhisi yapılır 
diye. Gelen olmazsa bir 
gün sonra defnediliyor 
ancak DNA’sı, parmak 
izi vs mezarlıklar ile 
numaralandırılıyor. Ce-
nazesine ulaşamayan-
larda daha sonra DNA 

örneği vererek cenaze-
lerine kolaylıkla ulaşa-
bilirler.” 

 “Devlet tüm imkân-
larını seferber etmişti. 
Devlet burada yok, 
devlet bize yardım ge-
tirmedi, sokakta yaşı-
yoruz, açız diyorlardı 
ama biz böyle bir şey 

görmedik. Yeme içme 
noktasında bizim görev 
yaptığımız mezarlık-
lar bölgesinde 24 saat 
hizmet veriliyordu. Bu 
noktada hem diyanet 
işleri görevlileri hem 
çevre belediyeler hiz-
met veriyordu.” 

Hayvan sever Muhar-
rem Başkurt(20), 9 aylık 
"Pamuk" ismini verdiği 

dişi köpeğinin altına 
bez bağlayıp bebek 
gibi bakıyor. 

Pamuk isimli köpeği-
nin hikâyesini anlatan 

Muharrem Başkurt, 
"Bundan bir ay öncesi 
arabayla doğa yürü-
yüşünün oraya çıkmış-
tım, inerken sağda bir 
köpek gördüm. Sonra 
bir sakatlık olduğunu 
gördüm, ilerden geri 
döndüm. Vicdanım el 
vermedi, yine bakayım 
dedim ne olur ne olmaz 
diye. Sonra ismini ver-
diğim Pamuk’u aldım 
eve getirdim. 

Pamuğun arka aya-
ğı sakat olduğu için 
tuvalete çıkamıyordu, 
bende onun yerine bir 
bebek gibi bezlemeyi 
düşündüm. Zaten evde 

bakıyoruz köpeğimize. 
Her gün bezledikten 
sonra ne yapabilirim 
diye düşünmeye başla-
dım. Pamuğun yürüme-
si için elimden geleni 
yapmaya çalıştım. 

Sonra internetten bi-
raz araştırdım, bu kalo-
rifer peteklerine giden 
borulardan bir yürüteç 
yapmayı düşündüm. 
Sonra tasarladım, öl-
çülerini aldım ve bir 
deneme yaptık. Bak-
tım ki oluyor, dedim ne 
mutlu bana ki hayvanı 
arka ayaklarına kavuş-
turdum gibi hissettim. 
Tabi onun yürümesini 

görmek benim için de 
çok ayrı bir duyguydu. 
Bahçemde pamuk dı-
şında yaklaşık 8 tane 
daha köpek var.

  Dışarıda kalan hay-
vanlara da bakıyorum, 
hayvan sever bir in-
sanım. Herkese öne-
ririm, hayvan çok ayrı 
bir şey. Hele ki pamuk 
benim için çok ayrı. O 
artık benim evladım 
gibi oldu, ölene kadar 
benim yanımda olur. 
Dışarıda kalan hayvan-
ları da unutmayalım. Bu 
kış gününde yemek, su 
verelim." dedi.

Vatani görevini yapmak için aske-
re giden gencin evinin önünde park 
halinde bıraktığı aracı hırsızların he-
defi oldu.

Kahramanmaraş’da meydana gelen deprem sonrası gönüllü olarak bölgeye giden 24 kişilik İnegöllü din gö-
revlileri 3 gün görev yaptıktan sonra İnegöl’e döndü. İnegöl Dingörder Başkan Yardımcısı Nurullah Memiş, toplu 
mezar gibi bir şey söz konusu olmadığını ifade ederek, “Söylentilerin aksine tüm cenazelerin yıkanarak, kefenle-
nerek ve tek tek defnediliyor.”dedi.  @ Özkan Duran

İnegöl'ün kırsal Şipali mahallesin-
de ikamet eden hayvan sever genç, 
doğa gezisinde yol kenarında bul-
duğu arka ayakları tutmadığı için 
yürüyemeyen köpeğin, plastik su 
borularından yaptığı düzenek saye-
sinde yürümesini sağladı. 
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Türkiye''nin üzerinde yer aldığı topraklar depreme çok 

müsait; birbiri ardına yaşadığımız büyüklü küçüklü sarsın-

tılar bize bu gerçeği hatırlatıyor. Altı sorunlu olan toprağın 

üstü de, bizim kendi hatalarımız sebebiyle, depreme fazla 

dayanıklı değil;

17 Ağustos''taki büyük sarsıntıda, bütün dünya bunu 

bizimle birlikte gördü. Önceki akşam, Düzce-Kaynaşlı-Bolu 

havzasını hedef alan deprem aynı gerçeği bir kez daha 

hatırlatmakta.

Depremin ne zaman, nerede meydana geleceği biline-

miyor, bu gerçekten haberdarız. Ancak, son üç ay boyunca 

yaşanan sarsıntılar deprem konusundaki duyarlılığı 

artırdığı için, Düzce depremi tam bir sürpriz olmadı; bazı 

bilimadamları, yaklaşık yer ve zamanı bile bildirerek, son 

depremi önceden haber verebildiler. Bu arada, ABD''deki 

bazı deprem merkezleri de, "Yeni bir depreme hazır olun" 

mesajını çok önceden duyurmuşlardı. Deprem konusuyla 

ilgilenenler için sürpriz olmadı önceki günkü sarsıntılar...

17 Ağustos depremi sonrasında, "Önceden haberdar 

olabilseydik, durum farklı olurdu" türü görüşler dinlemiştik. 

Düzce depremi öngörülebildiği halde sonuç fazla farklı 

olamadı. Deprem daha dar bir bölgeyi vurduğundan ve 

önceki sarsıntıyla bazı binalar boşaltıldığı için zâyiât az gibi 

görünüyor; ancak sonuçta deprem yapabileceği hasarın 

âzâmisini bu defa da gerçekleştirmiş oldu.

Âfetin hemen ardından yaşananlar bu defa yüreklen-

dirici. Kurtarma ekipleri eskisinden daha çabuk deprem 

mahalline ulaştılar; organize olmak eskisinden kolay 

gerçekleşti. Önceki depremde görülen eksiklikler, yapılan 

hatalar bu defa fazla tekrarlanmadı. İnsanlarda geliştiği 

gözlenen ''deprem refleksi'' bu olumlu değişimin en önemli 

sebebi. Son üç aydır bıktıracak kadar çok dinleyip okudu-

ğumuz bilgilerin işe yaradığını deneyerek gördük bu son 

depremde.

Türkiye''nin içinden geçtiği özel şartların dayadığı 

ölçüler sebebiyle, deprem sonrası yaraları sarmada olması 

gerektiği kadar hızlı ve verimli davranılamıyor. Devlet, her 

şeyi kendi eli altında tutma yanlışlığından vazgeçmiyor. Sivil 

topluma hâlâ ters bakan bir hava egemen ülkeye. Alelacele 

yapılan her şeyde olduğu gibi, deprem konutları ihalesinde 

de yanlışlıklar yapıldığını öğreniyoruz; geçici yerleşim 

için inşa edilmekte olan konutlar vaadedilen vakitte 

yetişmeyecek... Oysa, devlet kendi insanlarına güvenip sivil 

toplum kuruluşlarını muhatap alabilse ve yerel komitelerin 

üstleneceği sorumluluğu denetlemeyle yetinseydi, sonuç 

bugünkünden çok farklı olabilirdi. Diyelim, o şartlarda 

bile inşaat gecikiyor; insanlar olumsuz gelişmenin kendi 

eserleri olduğunu bilip gecikmenin kaçınılmazlığını ilk elden 

öğrenerek sonuca daha rahat katlanırlardı.

Devlet, hep bildiğimiz gibi, hantal ve refleksleri derhal 

devreye girmeye müsait değil; bu sebeple, Düzce depremi 

sonrasındaki yüreklendirici görüntülere bakıp, "Bu defa 

durum farklı" diye sevinmeyi erken buluyoruz. Bizde devlet, 

kendini duruma uydurmada ve somut sonuç almada 

zorlansa bile, zorlanmadığı bir özelliği vardır: Üç ay önceki 

acziyet görüntüsünü bir daha asla vermeyecek kadar 

makyajını tazelemek... Umarız, bu defa görülen ''beceri'' 

manzarası makyaja önem vermekle ilgili değildir, gerçekten 

de sonuç almada daha etken olur devlet...

Her büyük sarsıntı devletin zirvesini buluşturuyor; 

telefon haberleşmesi yerine biraraya gelmeyi tercih ediyor 

devlet büyükleri. Bu da ne kadar yaşlı kadrolar eliyle yö-

netildiğimizi bir kez daha görmemize sebep oluyor. Önceki 

akşam, cumhurbaşkanı, başbakan, öndegelen siyasiler 

ve bürokratları deprem âfeti üzerine yaptıkları görüşme 

sonrasında birarada görünce, ister istemez, "Bizi yaşlılar 

yönetiyor" hissine kapılmadan edemedik.

Elbette deprem bu yüzden olmuyor, onun farklı sebep-

leri var; ancak deprem sonrasında yaşanan gevşeklik ve 

beceriksizliklerde bu gerçeğin hiç rolü olmadığından emin 

misiniz?

AHMET TAŞGETİREN-14 11 1999

Ahmet
TAŞGETİREB

DEPREM SONRASI 
DÜŞÜNCELERİ-1999



 BURSASPOR 
ÇALIŞIYOR

 Hazırlıklarını Özlü-
ce İbrahim Yazıcı Te-
sisleri’nde sürdüren 
Bursaspor, akşam 
saatlerinde günün 
ikinci antrenmanını 
Mesut Şen Sahası'n-
da yaptığı antren-
man ile gerçekleş-
tirdi. Teknik Direktör 
İsmail Ertekin gö-
zetiminde yapılan 

idman topla birlikte 
yapılan ısınma ha-
reketleriyle başladı. 
İkinci bölümde pas 
ve topa sahip olma 
çalışmaları yapan fut-
bolcular antrenmanı, 
yarı sahada çift kale 
maçlar yaparak ta-
mamladı. Bursaspor 
hazırlıklarını bugün 
öğle saatlerinde ya-
pacağı antrenman 
ile sürdürecek.

Trabzonspor'un çağ-
rısı üzerine başta Fe-
nerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray olmak 
üzere Türkiye'nin dört 
bir yanından taraftarlar 
geliri depremzedeler 
için bağışlanacak Basel 
maçı için kente gelerek 
maçı tribünden birlikte 
seyretti.

İnegöl Trabzonlular 
Derneği ise İnegöl'de 
ki taraftar dernekleri-
ne çağrıda bulunarak 
dernek binasında maçı 
izlemek için davette 
bulundu. 

Çağrıya kayıtsız kal-
mayan İnegöl'de ki ta-
raftar dernekleri maçı 
dernek binasında hep 
birlikte izledi. Tüm ta-
raftar gruplarına te-
şekkür eden dernek 
başkanı Hüseyin Ersöy-
leyen "Yüz yılın felaketi 
ile zor bir dönem geçi-
riyoruz. Birlik beraber-
liğe en çok ihtiyacın 
olduğu bu dönemde 
renklerin hiç bir önemi 
kalmamıştır. Biz biriz ve 
beraberiz bugün bura-
da Trabzonspor - Basel 
maçını Fenerbahçeli, 

Beşiktaşlı, Galatasaraylı 
kardeşlerimiz ile birlik-
te seyrettik. Bu birlikte-
lik ile ülke olarak bütün 

zorlukların üzerinden 
geleceğiz. Allah bir 
daha böyle acılar yaşat-
masın,  depremde ha-

yatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah'tan 
rahmet yaralılarımıza 
acil şifa dilerim. Bu 

birlik beraberliğin sağ-
lanmasına vesile olan 
tüm taraftar gruplarına 
teşekkür ederim.”dedi.

Bursaspor günü çift idmanla ta-
mamladı. Yeşil-beyazlılar, çift kale 
maç yaptı.  İHA

Önceki akşam gerçekleşen Trab-
zonspor-Basel maçını tüm taraftar-
lar birlikte seyretti. 
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Adem’i topraktan yarattın halifen yaptın

Halifeye layık evlat eyle Ya Rabbi!

Ademoğlu’nu imtihan için dünyaya saldın

İmtihanı başaranlardan eyle Ya Rabbi!

Mülk senin varlık senin amenna

Bedenim bile emanet dünyada

Kulun gafil oldu battı günaha

Tevbe edenlerden eyle Rabbi!

Cehennem ateşi bizi yakmasın

Rahmetin hepimizi kuşatsın

Nefsimiz gafletten uyansın

Cennetine girenlerden eyle Ya Rabbi!

Senden habersiz olmaktır büyük sefillik

Seni bilmezsek budur büyük fakirlik

Aklını kullanmayanı kurtarır ancak delilik

Akıl fikirden mahrum etme Ya Rabbi!

Kerem’in ikrarı Kelime-i Tevhittir

Hamdolsun sıfatım muvahhittir

Kulluğum en büyük ahittir

Kulluğundan mahrum etme Ya Rabbi!
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TALHA BAYRAKTAR

Talha
BAYRAKTAR

KULLUĞUNDAN MAHRUM 
ETME YA RABBİ!


