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11 ili sarsan deprem felaketinde İHH ile arama 
kurtarma çalışmalarına eşlik eden İnegöllü 

işadamı Sinan Döngel çok çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

HADIS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

“Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse,
 ben de ona karşı harb ilân ederim.”
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kah-
ramanmaraş merkezli ve toplam 10 ilde büyük bir yıkıma 
neden olan şiddetli depremler sonrası harekete geçti. 

 

Oluşturulan Kriz Masası ile afet bölgesinden gelen bilgiler ve 

talepleri yurt içi ve yurt dışı şubeleri de koordine ederek süratle 

yerine getirmeye çalışan MÜSİAD ekipleri, birçok bölgeye temel 

ihtiyaç maddesi, gıda yardımı ve arama kurtarma çalışmalarında 

kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi.

MÜSİAD KRİZ MASASI ÇALIŞIYOR  

MÜSİAD Genel Merkez Kriz Masası koordinasyonunda 
depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 

MÜSİAD üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 2 binden fazla temel 
ihtiyaç ve gıda maddesi taşıyan 2300’den fazla tır, lojistik destek 
aracı ve iş makinesinin bölgeye sevk edildi. 

İHTİYAÇLAR DİKKATE ALINIYOR

TÜİK, 2021 yılına ilişkin, ikamet edilen ilçeye 
göre nüfusa kayıtlı olunan il istatistiklerini, 

açıkladı. Buna göre İnegöl’de, 81 ilden de insan 
yaşarken; en çok Muş’a kayıtlılar ikamet ediyor. 
Muş’u Ardahan ve Erzurumlular takip ediyor. En 
az ise Burdur’dan göç aldı. 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından İstanbul Valiliği 
depreme karşı riskli gördüğü 93 okulda eğitim-öğretim yapılmaya-

cağını açıkladı. Bu karar üzerine gözler İnegöl'e çevrilirken İnegöl'de 
depreme dayanıksız olan 4 okulda güçlendirme çalışmaları devam ettiğim 
öğrenildi. 

İnegöl’de 
teslim tarihi 

yılan hikâye-
sine dönen 
3. Etap TOKİ 
konutlarının 
seçimlere 
yetiştirileceği 
açıklandı. 



Mehmet Arif
SELİM

ALLAH KORUSUN
Dile kolay, yaşayana ise küçük kıyamet olan deprem-

lerde 40 binden fazla canımızı kaybettik. Allah beterinden 
korusun.

Yüzbinlerce yaralı, milyonlarca gönlü yaralı insanımız 
var. Allah şifa versin ve yardımcıları olsun. 

Enkaz altında evladının cesediyle günlerce baş başa ka-
lan insanlar var, yürek mi dayanır buna ? Allah o insanların 
aklını korusun.

Allah kimseyi evladıyla imtihan eylemesin.

İnsanlar canlarının derdine düşmüşken; fitne peşinde 
koşan, yalanlar yayan, ırkçılık yapan, devlete düşmanlık ya-
pan, milletin değerlerine saldıran kanı bozukların şerrinden 
Allah bu milleti korusun.

Defalarca yalanları ortaya çıkmasına rağmen, zerrece 
utanmayan yalancı yüzsüzlerin şerrinden Allah bu milleti 
korusun.

Sahi ya, Hatay'da baraj patladı diyip insanları panikleten, 
arama- kurtarma çalışmalarını bile sekteye uğratan haysi-
yetsizler neredeler şimdi. Halkı devlete karşı galeyana getir-
meye çalışan bu psikolojik harp taktiklerini uygulayanlar bu 
ülkenin düşmanıdırlar.

Bu devlet düşmanlarının psikolojik harp manevralarına 
alet olanlara ne demeli peki. 'Öyle duyduk, paylaştık' demek 
ne kadar kolay ya, bu kaçıncı oldu be. Ülkenin her zor zama-
nında, özellikle (a) sosyal medyadan yalanları yaymak, ülke 
düşmanlarının senaryolarında figüran olmak hiç mi ders 
olmuyor size? 'Her sakallıyı deden,  her duyduğunu doğru 
sanma' sözünü anlamak bu kadar zor mu? Allah milletimizi 
hainlerden, ahmaklardan korusun.

Afet bölgesindeki şehirlerimizde, binaların en az yarısı 
yıkıldı. O binaları projelendirenlerin, yapanların ve onları 
denetleyenlerin hepsi suçludur diyemeyiz tabii ki; yargısız 
infaz yapamayız. Duygusallık yapıp toptan bir suçlamayla 
hakkaniyetten uzaklaşamayız.

Ancak şu da bir gerçekçi; planlayanından yapanına ve 
denetleyenine kadar, o binaların yıkılmasında sorumluluğu 
olanlarda vardır. Daha çok para kazanmak için veya başka 
bir menfaat için yapmışlardır bu yanlışları. Allah dünyaya 
tapınan, parayı ilahlaştıranların, sorumluluklarını savsakla-
yanların şerrinden de korusun milletimizi.

Bizdeki deprem Suriye'yi de etkiledi ve orada da 5 bin-
den fazla can kaybı oldu. Ülkemizde de, deprem bölgesinde 
yaklaşık 1500 Suriye'li can verdi. Vaziyet böyleyken bile bi-
rileri Suriyeli insanlar üzerinden algı operasyonları çekip 
ırkçılık yaptılar. Onlar da insan ve onlar da can diyemediler.  
Allah, İblis'in türettiği ırkçılık hastalığından milleti, ümmeti 
ve tüm insanlığı korusun.

Her fırsatta ordumuzu hedef alan, depremi fırsat bilipte 
ihtiyaç maddelerine zam yapan, özellikle yurt dışında dep-
remzedelere yardım topluyormuş gibi yapıp fetö ve pkk'ya 
para toplayan, konteynır yollayacağız diyerek depremzede-
leri dolandıran,...vs.vs. tüm haysiyetsiz, cibilliyetsiz, iblisleş-
miş olanların şerrinden, Allah korusun herkesi.

Tüm bunlara rağmen; daha önceki pek çok badireyi at-
lattığımız gibi,  bunu da atlatacağız inşallah. Çünkü biz büyük 
bir devlet ve büyük bir milletiz.

Afetten ibret alıp, hatalarımızdan dersler çıarıp,eksik-
lerimizi giderip geleceği daha güzel inşa edeceğiz inşallah.

Allah yar ve yardımcımız olsun.
Allahu Ekber.

MEHMET ARİF SELİM

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 Efen-

dimiz (s.a.v) buyur-
dular ki: 

“ M ü s l ü m a n ı n 
kanı, malı ve ırzı 
(şeref ile namusu) 
diğer Müslüman-
lara haramdır.”  
((Müslim, "Birr", 
32))

BİR AYET-İ KERİME

Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor:“Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir 

şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yakın ...” ((Nisâ, 4/36))
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4 OKULDA GÜÇ-
LENDİRME ÇALIŞMA-
LARI VAR

Atatürk, Kocatepe, 
Şakir Lakşe ve Şükrü 
Naili Paşa okullarında 

eğitim öğretim sezo-
nu başından bu yana 
güçlendirme çalışma-
ları sürerken, çalış-
maların sezon sonuna 
kadar bitirilip yeni 

eğitim-öğretim yılında 
eğitim vermeye başla-
yacağı öğrenildi.

Öte yandan geçtiği-
miz yıllarda da dep-
reme karşı dayanıksız 

olduğu tespit edilen 
Dumlupınar, Hacer 
Salih Yıldız, Turgutalp 
ve İmam-Hatip okul-
larında güçlendirilme 
çalışmaları yapılmıştı.

MÜSİAD KRİZ 
MASASI

 ÇALIŞIYOR
Oluşturulan Kriz Ma-

sası ile afet bölgesin-
den gelen bilgiler ve 
talepleri yurt içi ve 
yurt dışı şubeleri de 
koordine ederek sü-
ratle yerine getirmeye 
çalışan MÜSİAD ekip-
leri, birçok bölgeye 
temel ihtiyaç maddesi, 
gıda yardımı ve arama 
kurtarma çalışmaların-
da kullanılmak üzere iş 
makinesi gönderdi.

 
Yurt içindeki tüm 

şubeleri depremden 
etkilenen 10 ille eşleş-
tirildiği belirten MÜ-
SİAD İnegöl Başkanı 
B.Sinan Yazaroğlu, 
Genel Merkez tarafın-
dan her ilden sorum-
lu acil yardım ekipleri 
oluşturduklarını belirt-
ti. 

İHTİYAÇLAR 
DİKKATE 
ALINIYOR

MÜSİAD Genel 
Merkez Kriz Masası 
koordinasyonunda 
depremden etkilenen 
vatandaşların ihtiyaç-
ları doğrultusunda 
MÜSİAD üyelerinin 
katkılarıyla hazırlanan 
2 binden fazla temel 
ihtiyaç ve gıda mad-
desi taşıyan 2300’den 
fazla tır, lojistik destek 
aracı ve iş makinesinin 
bölgeye sevk edildi. 

Başkan Yazaroğlu, 
bu yardımların büyük 
bir bölümünün afet 
bölgesine ulaştığını ve 
iş makinelerinin arama 
kurtarma çalışmaları-
na katıldığını söyledi. 
Başkan YAZAROĞLU 
ayrıca, 100 tane kara-
vanın depremden et-
kilenen vatandaşların 

kullanımına sunuldu-
ğunu ve üye firmalar 
tarafından hazırlanan 
prefabrik yapıların da 
bölgeye sevk edilece-
ğini bildirdi.

 
MÜSİAD İnegöl Baş-

kanı B. Sinan Yaza-
roğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Gün birlik 
olma günü, beraber 
olma günü. MÜSİAD 
İnegöl Şubesi Olarak, 
Deprem afetinin ya-
şandığı andan itibaren 
Gerek MÜSİAD Genel 
Merkezimizde Kurulan 
Kriz Masası ile koordi-
ne olarak, gerekse de 
İlçemizde Kaymakam-
lığımız ile koordineli 
olarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ayrıca 
Genel Merkezimizin 
eşleştirmesiyle şube 
olarak Şanlıurfa ilimi-
ze MÜSİAD İnegöl 
Şubesi olarak yardım-

larda bulunduk. Bu 
minvalde, şubemizde 
üyelerimiz özelinde 
başlattığımız çalışma 
ile. Şuana kadar bölge 
için İlk Olarak Genel 
Merkezimiz tarafından 
başlatılan çalışmaya 
270 Bin TL yollanmış, 
ayrıca ihtiyaç duyulan 
malzemelerin toplu 
alımını yapmak üzere 
2 Milyon 206 Bin TL 
topladık. Toplanan ra-
kam ile Adıyaman ve 
Hatay’a Yardım malze-
mesi dolu 2 tır ulaştır-
dık. 

Yine Şubemiz Ko-
ordinasyonu ile direk 
Mardin’den hazırlana-
rak Kahramanmaraş, 
Hatay, Adıyaman’a 
Toplam 4 Tır Su, 1 Tır 
Çocuk Bezi, Şubemiz 
üyelerinin katkıları ile 
alınan Uşak’tan 1 Tır 
Battaniye Kahraman-
maraş’a ulaştırıldı. Bu 

çalışmaların dışında 
Üyelerimiz ve gönüllü 
mobilyacılarımız ta-
rafından üretilen ya-
taklar İnegöl’e gelen 
depremzede Ailele-
rimizin ihtiyacını kar-
şılamak üzere Şube-
mize ulaştırılmış olup, 
İnegöl’deki ailelere 
verilmek üzere 2500 
mt perdelik kumaş, 
2850 mt yatak, yastık 
ve alez kumaşı, yine 
şubemizden 200 ya-
tak Ailelerimize teslim 
edilmiştir.

MÜSİAD İnegöl 
Şube olarak yine üye-

lerimiz ve gönüllü-
lerimizin desteği ile 
Deprem bölgesinden 
3 şehrimize soba yar-
dımında bulunduk. 
MÜSİAD İnegöl Baş-
kanı B. Sinan Yazaroğ-
lu, Sözlerinin sonunda 
tüm bu yardım malze-
melerinin ulaştırılma-
sına bata üyelerimiz, 
gönüldaşlarımız olmak 
üzere tüm katkı veren 
herkese teşekkür et-
mek istiyorum, Rab-
bim birdaha Ülkemize 
böyle acılar yaşatma-
sın inşallah”dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana ge-
len depremin ardından İstanbul Vali-
liği depreme karşı riskli gördüğü 93 
okulda eğitim-öğretim yapılmayaca-
ğını açıkladı. Bu karar üzerine gözler 
İnegöl'e çevrilirken İnegöl'de dep-
reme dayanıksız olan 4 okulda güç-
lendirme çalışmaları devam ettiğim 
öğrenildi. @ Özkan Duran

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ilde büyük bir yıkı-
ma neden olan şiddetli depremler sonrası harekete geçti. Deprem sonrası hızlıca Kriz Masası oluşturan MÜSİAD, 
depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber etti. @ 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



OTOMOBİLİN 
SÜRÜCÜSÜ 
HAYATINI 
KAYBETTİ   

Edinilen bilgiye 
göre, kaza, Barakfa-
kih mevkii Ankara yolu 
üzerinde meydana 
geldi. İnegöl'den Bur-
sa istikametine seyre-
den 16 Y 7342 plakalı 
Seda Kaya (35) yöne-
timindeki otomobil, 
Barakfakih ışıklarına 
geldiğinde önünde 
seyreden Erhan Özak 
yönetimindeki 16 BRG 
20 plakalı tıra arkadan 
çarptı. Hurdaya dönen 
otomobilin sürücüsü 
Seda Kaya otomobil 
içerisinde sıkışıp can 
verdi. 

İhbar üze-
rine olay 
yerine 112 
ve itfaiye 
e k i p l e r i 
sevkedildi. 
Sağlık ekip-
lerinin kont-
r o l ü n ü n 
a r d ı n d a n 
K a y a ' n ı n 
h a y a t ı n ı 
kaybettiği 
belir lendi. 
İtfaiye ekip-
leri tarafın-
dan otomobilden çı-
karılan Seda Kaya'nın 
cenazesi Cumhuriyet 
Savcısının talimatıy-
la otopsi için Kestel 
Devlet Hastanesine 

kaldırıldı. Kazayla ilgi-
li tahkikat başlatıldı. 
Tır sürücüsü ifadesine 
başvurulmak üzere 
polis merkezine götü-
rüldü. 

6 YARALI
Kaza saat 22.30 sıra-

larında Bursa-Ankara 
karayolu üzeri Şehit-
ler Mahallesi kavşağı 
mevkiinde meydana 
geldi. 

Bursa'dan İnegöl'e 
seyir halinde olan sü-
rücü Fırat Akdursun 
(26) yönetimindeki 
16 BAC 179 plaka-
lı otomobil, önünde 
seyrederken aracı 

sıkıştırması sonucu 
kontrolden çıkan sü-
rücü Mustafa Ahmed 
(29) yönetimindeki 06 
KHT 80 plakalı oto-
mobile yandan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
araçla savruldu. 

Kaza sonucu 06 KHT 
80 plakalı otomobi-
lin sürücüsü Mustafa 
Ahmed ile araçta bu-
lunan yolcular Elmira 
Ahmed (29), İskandar 

İskandarov (52), Mer-
yem A. (4), Asya A. 
(6) ve Musa A. (9) ya-
ralandı. Yaralılar olay 
yerine sevk edilen 
ambulanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldılar. Yaralıların 
durumlarının iyi oldu-
ğu öğrenildi. 

Jandarma Komutan-
lığı ekipleri kazayla 
ilgili soruşturma baş-
lattı. 

Bursa'nın girişinde tıra aradan çarpan İnegöl plakalı 
aracın kadın sürücüsü hayatını kaybetti. 

 @ Haber Merkezi 

İnegöl Şehitler Mahallesi kavşağında iki otomobil çar-
pıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. 

@ Haber Merkezi  
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4- VEREM SAVAŞ DERNEĞİ: Verem Savaş Derneği, 

sağlık problemlerinin çözümünde, özellikle- verem 

hastalığı ile igili konularda yapılan çaşlışmalara hal-

kın katkısını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kızılay 

ve Sağlık Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışmala-

rını yürütmektedir.

Açılan verem dispanserlerinin ihtiyaçlarını karşı-

lama konusunda önemli çalışmalar yaptığı gibi basın 

yolu ile ve düzenlediği seri seminer çalışmaları ile 

halkın sağlık eğitimine katkıda bulunmaktadır.

Verem Savaş Derneği de bir önceki ara bölümde 

sözü edilen dernekler gibi kamu yararına çalışmalar 

yaptığı için vergi muâfiyetinden yararlanan dernekler 

arasında yerini almıştır.

5- İLİM YAYMA CEMİYETİ: İlim Yayma Cemiyeti, 

1949 yılı sonlarında kurulmuş ve imamhatip okulla-

rında okuyan öğrencilerin maddî-manevi ihtiyaçlarını 

karşılamak ve başta İstanbul olmak üzere; Anadolu’ 

da açılan imamhatip okullarında okuyan öğrencilerin 

yurt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verimli çalış-

malar yapmış en eski hayır kurumlarından biridir.

Hatırladığım kadarıyla da merkezi İstanbul olan 

İlim Yayma Cemiyeti’nin ilk şubesi de 1950 ‘li yıllarda 

İnegöl’ de açılmıştır. İnegöl Orta Okulu’nun fizik 

hocalarından Merhum Zekeriya Bey’iın önderliğinde; 

İnegöl’ün eşrafından Hacı Nezir Dürüst, Hacı İbrahim 

Bosnalı,Merhum Hocam Hafız Mehmed Çuhadar ve 

Manifaturacı Kânî Basmacı gibi zevat, İlim Yayma 

Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi kurucuları arasında yer 

almıştır.

İnegöl’den İstanbul İmam-Okulu’na ilk giden öğ-

renciler arasında yer alan Nusret Vardar, Halil Kara-

atlı, Tülek Ahmet Aslanoğlu ve Hasan Hazer, İstanbul 

İmam-Hatip Okulu’nun İnegöl kökenli ilk öğrencileri 

olmuştur. İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi, İne-

göl kökenli İstanbul İmam –Hatip Okulu’nda okuyan 

her öğrenci için, fiilen, okulda eğitim ve öğretimin ya-

pıldığı sekiz ay süresince her ay, İlim Yayma Cemiyeti 

merkezine 20 TL. yemek parası ödemiştir .

Bu fakır de İnegöl İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl 

Şubesi’nce sağlanan 20 TL’lik bursundan yararlanmış 

İnegöl kökenli eski bir imam- hatip okulu öğrencisidir. 

Bu nedenle; başta hıfız hocam Merhum Hafız Mehmet 

Çuhadar olmak üzere; İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl 

şubesini kurarak bizlere burs sağlayan o hamiyetli 

insanlara, en derin sayğı ve minnetlerimi sunuyor 

ve hepsine Yüce Rabbimden, rahmet, af ve mağfiret 

diliyorum.

Hâlen İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi’ni 

yönetenlere ve İlim Yayma Cemiyeti’nin tüzüğünde 

yer alan amaçların gerçekleşmesi uğrunda, emek 

sarfeden ve de maddî- manevî katkıda bulunanlara 

teşekkür ediyorum.

6-İNEGÖL KURS VE OKUL TALEBELERİNE YAR-

DIM DERNEĞİ: “Rabıta”geleneğini temel ölçü olarak 

kabul eden bu Müslüman kardelerimiz de dernek sta-

tüsü içinde kurup işlettikleri öğrenci yurtları aracılığı 

ile eğitim-öğretime ve millî kültüre son derece önemli 

katkıda bulunmaktadırlar. Yakın dostum İnegöl’lü 

Merhum Hasan Çapraz Ağabeyimiz, İnegöl’ de bu 

hizmet gurubunun en önde gidenlerinden idi.

Kendilerine Yüce Allah’tan rahmet dilerken günü-

müzde aynı doğrultuda hizmet eden kardeşlerimize 

de Yüce Rabbimden sağlık ve esenlikler dilerim. 

Ancak İslama ve Kura’na hizmet yolunda –mutlaka 

– diyaloğ kapısının açık tutulması gerektiği gerçeğini 

hatırlatmak durumundayım. Zira Hz. Peygamber 

(s.a.v) ), meâlen-dostlarınızı çoğaltınız, düşmanlarınızı 

azaltınız buyurmuşlardır.

Bu sebepten bu hizmet gurubunda yer alan kar-

deşlerimi, mutlaka diyaloğ kapılarını açık tutmaları ve 

daha fazla hizmet paylaşımı yapmaları hususundaki 

dileğimi vurgulayarak hepsini saygı ile selamlıyorum.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’DE KAMU YARARRINA 
İLİŞKİN DERNEK VE 

CEMİYETLER-2

1 YARALI
Olay 23.30 sırala-

rında Cumhuriyet 
Mahallesi Gazi Ata-
türk Caddesi üzerin-
de faaliyet gösteren 
çiğ köfte işletmesin-
de meydana geldi. 

Çiğ köfte yemeye 
giden Kemal C.(29), 
husumetlisi olan Öz-
gür A. ile işyerinde 
denk geldi. İki şah-
sın arasında tartış-
ma çıktı. Tartışma 
bir anda kavgaya 
dönüştü. Kemal C. 
satırla, Özgür A. ise 
tabancayla saldırdı. 

Özgür'ün ateşledi-

ği tabancadan çıkan 
mermi husumetlisi-
nin sol bacağına isa-
bet etti. Kemal, kan-
lar içinde kalırken, 
şüpheli Özgür A. İse 
kaçarak kayıplara ka-
rıştı. Kavga sonucu 
işyerinin camları kı-

rıldı. 
Yaralı olay yerine 

sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıl-
dı. 

Polis ekipleri şüp-
heliyi yakalamak için 
çalışma başlattı. 

İnegöl’de faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde 
husumetliler arasında satırlı, silahlı kavgada 1 kişi ya-
ralandı. @ Haber Merkezi 

TAHTAKÖPRÜ 
YOLUNDA

 MOTOSİKLET 
DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye 
göre Tahtaköprü yolu 
üzerinde motosik-
letiyle seyir halinde 
olan Mehmet B.(58) 
direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi so-

nucu devrildi. Kaza 
sonucu sürücüler ile 
arkasında oturan Ba-
rış O. (48) yaralandı. 

Haber verilmesi 
üzerine kaza yerine 
gelen 112 Acil Servis 
Ambulansında gö-
revli sağlık ekipleri-
nin ilk müdahalesinin 

ardından yaralılar 
ambulanslarla İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
Servisine götürülerek 
tedavi altına alındı. 
Burada yapılan kont-
rolde sürücü ile ya-
ralı yolcunun alkollü 
olduğu tespit edildi. 
Kazayla alakalı soruş-
turma başlatıldı.

Tahtaköprü yolu üzerinde direksiyon hâkimiyetini 
kaybeden motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan 
2 kişi yaralandı. @ Haber Merkezi
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 ARDINDAN KAYIP İHBA-
RI YAPTI  

 Edinilen bilgiye göre, Os-
mangazi ilçesi Kükürtlü Ma-
hallesi Mutlular Caddesi’n-
de bir apartmanda kapıcılık 
yaptığı öğrenilen Mustafa 
Demirel'den (60) yakınları 
birkaç gündür haber alamadı. 
Apartmanın altındaki depoda 
kaldığı iddia edilen Mustafa 
Demirel'in yakınları olay yeri-
ne geldi. Talihsiz adamı yerde 
kanlar içinde gören yakınları 
durumu sağlık ekiplerine bil-
dirdi. Kısa sürede apartmana 
sağlık ekipleriyle polis sevk 
edildi. Mustafa Demirel'in 
vücudunun farklı yerlerinden 
silahla vurularak öldürüldüğü 
ve olayın birkaç gün önce ger-
çekleştirilmiş olabileceği iddia 
edildi.

  
  ÖLDÜRÜP KAYIP İHBA-

RINDA BULUNDU
  Olay yerine gelen Bursa 

Asayiş Şube Müdürlüğü Ci-
nayet Büro ekipleri, Mustafa 
Demirel'in baş ve sırt kıs-
mından pompalı tüfekle 3 el 
ateş edilerek öldürüldüğünü 
belirledi. Polis olaydan sonra 
babası hakkında kayıp ihba-
rında bulunan Hakan Demi-
rel'in (32) ifadesine başvurdu. 
Babasının tarihi eser meraklısı 
olduğunu ve bu konuda sos-
yal medyada paylaşımlar yap-
tığını, daha önce birkaç kişi ile 
babasının tarihi eser paylaşımı 
konusunda kavgalı olduğunu, 
hatta en son görüştüklerinde 
de babasının kendisine "Bir 
an önce buradan git. Biraz-
dan gelirler" diyerek kendisini 
gönderdiğini, odada asılı bir 
pompalı tüfek olduğunu, "Bu 
neden burada duruyor" diye 
sorduğunda babasının "Bilmi-

yor musun? Evdeki tüfek, ne 
olur ne olmaz diye burada 
tutuyorum" dediğini söyle-
mesi üzerine polis ekipleri 
bu yönde araştırma başlattı. 
Babasının yanından ayrıldık-
tan sonra kendisine mesaj 
atıp kredi katından alışveriş 
yapmak için izin istediğini 
de belirten Hakan Demirel, 
uydurduğu birbirinden farklı 
senaryolarla polisi oyalama-
ya çalıştı. 

  GÜVENLİK KAMERA-
LARINDAN BELİRLENDİ 
  Olayla ilgili soruşturma 

başlatan ekipler, cinayetin 
işlendiği pompalı tüfeği 
olay yerinde bulamayınca 
soruşturmayı derinleştirdi. 
Cinayetin ardından bölge-
deki güvenlik kamera ka-
yıtlarının tamamına bakan 
ekipler, olayın işlendiği depo-
ya kapıcının küçük oğlundan 
başka kimsenin girmediğini 
belirleyince, Hakan Demirel'i 
gözaltına aldı. Daha önce 
verdiği ifadelerin tamamı po-
lis tarafından çürütülen katil 
zanlısı bir süre sonra cinayeti 
kendisinin işlediğini itiraf etti.

  Bir süredir birlikte olduğu 
bir kız arkadaşı olduğunu, ev-
lenmek istediklerini ancak ba-
basının olumlu bakmayıp kız 
arkadaşı hakkında hoş olma-
yacak sözler söylediğini an-
latan Hakan Demirel, "2021 
yılından bu yana devam eden 
bir ilişkim var. Birkaç kez ayrı-
lıp barıştık. Son 1 senedir gö-
rüşüyorduk. O gün kız arka-
daşımın yanından ayrıldıktan 
sonra babamın yanına gittim. 
Babam ilişkimizi daha önce-
den biliyordu. Hiçbir zaman 
onay vermedi. Birlikte yemek 

yedik. Ben konuyu açıp ev-
lenmek istediğimi söyleyince 
yine sinirlendi. Küfretmeye 
başladı. Kız arkadaşım hak-
kında da ileri geri konuşunca 
sinirlendim odadan kendisi-
ne ait pompalı tüfeği aldım 
merdivenlerden depo olarak 
kullanılan üst kattaki odaya 
çıktığı sırada arkasından ateş 
ettim. Odanın iç tarafına düş-
tü. Tüfeği saklayıp olay yerin-
den kaçtım" dedi.

 "AŞKIM SENİ ÇOK SEVİ-
YORUM"

 Cinayeti işledikten sonra 
eve gelip babasının kredi 
kartından alışveriş yaptığını, 
ardından babası hayattaymış 
gibi kendisine mesaj atarak 
kredi kartından alışveriş yap-
mak için izin istediğini anlatan 
Hakan Demirel, "Eve geldim, 
abim babama ulaşamadıkları-
nı söyleyince birlikte telefon 
ettik. Sonra abimle birlikte 

babamın kapıcılık yaptığı eve 
gittik. Kaldığı yere girip ken-
disini aradık. Abimin aklına 
depoya bakmak gelmeyince 
geri döndük. 

Bu sırada polisi arayarak 
kayıp ihbarında bulundum. 
Bir gün sonra abimle olay 
yerine tekrar geldiğimizde 
merdivenlerden çıkınca baba-
mın cansız bedenini gördük" 
dedi. Emniyetteki sorgusu-
nun ardından çıkarıldığı adli 
mercilerce tutuklanan Hakan 
Demirel, çıkışta görüntü alan 
kameralara "Aşkım seni çok 
seviyorum" diye seslenip ba-
basını öldürdüğü için çok piş-
man olduğunu söyledi. 

  
Öte yandan, cinayet zanlısı 

Hakan Demirel'in babasının 
cesedinin bulunduğu gün ci-
nayeti işlediği evin önünde 
beklerken yaşadığı endişe 
dolu anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir apartmanın deposunda cansız halde bulunan kapıcının, öz 
oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasını öldürdükten sonra po-
lise kayıp ihbarında bulunan şüphelinin olay yerindeki tedirgin halleri ka-
meraya yansıdı. Babasıyla ilgili polise birbirinden farklı senaryolar uyduran 
gencin yalanlarını cinayet büro ekipleri kısa sürede çözdü.  İHA

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)
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paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

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.

. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 
geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-

ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olay sabah saatlerinde 

Kemalpaşa Mahallesi Şehit 
Ömer Halisdemir caddesinde 
bulunan bir evde meydana 
geldi. Şüpheli, çevreyi kont-
rol edip sitedeki daireye gir-

di. Evde kimsenin olmadığını 
fırsat bilen şüpheli, rahat ha-
reket ederek evin her odasını 
inceledi. Bilezikler ve paraları 
cebine koyan hırsız, rahat ta-
vırlar sergileyerek uzaklaştı. 

Olayın ardından gelen ev 

sahipleri, altın ve paralarının 
yerinde olmadığını fark etti. 
Sitenin güvenlik kameraların-
dan hırsızı tespit eden ev sa-
hipleri, polis ekiplerine haber 
verip şikâyetçi oldular. Polis 
şüpheliyi arıyor.

Kemalpaşa mahallesinde sabah saatlerinde bir eve girip ziynet eş-
yası ve para çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı. 
@ Haber Merkezi
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MEHMET YURTTUTAN: İnegöl Belediye Meclis 

Üyesi 1981 yılı Çorum Alaca İlçesi doğumludur. İlk ve 

orta öğrenimini Alaca’da yaptı. Anadolu Üniversitesi 

İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü me-

zunudur. 2013 yılında 

Ahmet Yesevi Üniver-

sitesi Yerel Yönetimler 

Dalı’nda Yüksek Lisans 

eğitimi aldı. Sebahattin 

Zaim Üniversitesinde 

Sosyal Hizmet doktora 

öğrencisidir.  2001 

yılında İlim Yayma 

Cemiyeti İnegöl Şubesi’nde yönetici olarak çalışmaya 

başladı. 2006-2010 yılları ilim Yayma Cemiyeti Genel 

Merkezi Ortaöğretim Komisyon Başkanlığı görevinde 

bulundu. 30 Mart 2014 tarihli Yerel Seçimlerde AK 

Parti İnegöl Belediye Meclis Üyeliği görevine seçildi. 

İlim Yayma cemiyeti İnegöl Şubesi’nde çalışmaya 

devam ediyor.

 

DR.AYŞENUR BİLGE ZAFER: Akademisyen, yazar 

18.07.1984 tarihi İnegöl doğumludur. İshakpaşa İlköğ-

retim Okulu, İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesi mezu-

nudur. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

2007 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında 

ise yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi 

Master of Arts Program 

in Europan Studies’de 

yaptı. Doktorasını ise 

Uludağ Üniversitesi 

Tarih Bölümü Anabilim 

Dalı’nda 2015 yılında 

tamamladı. Yayınladığı 

bildiriler arasında “1878-

1914 Yılları Arasında Balkanlar ve Kafkasya’dan İne-

göl’e Gelen Göçmenler ve Bu Göçmenlerin Uyum Sü-

reci” ile “1878-1914 Yılları Balkanlar ve Kafkasya’dan 

Gelen İkinci Kuşak Göçmen Kadınların Kültürleşme 

Süreci (Bursa Vilayeti İnegöl Kazası Örneği) Başlıklı 

Doktora Tezi de vardır. 2009 yılından itibaren Uludağ 

Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim 

Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Kitap : Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi 

(2016-Editör)

 

FETHİ YORULMAZ: İnegöl Kaymakamı. 1951 yılın-

da Bolu’da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl İçişleri 

Bakanlığında memur olarak işe başladı. 1978 yılı 

Samsun’da Kaymakam Adayı oldu. Şefaatli,  Tutak 

Kaymakamlığı, Hakkari 

Vali Yardımcılığı, Kara-

burun Kaymakamlığı, 

Karaman Vali Yardım-

cılığı görevlerinde 

bulundu. 25 Ağustos 

1992 tarihinde İnegöl 

Kaymakamı oldu, 

İnegöl sonrası Hatay, 

Ankara, Kırıkkale, Giresun, İstanbul Vali Yardımcılık-

larında bulundu.

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

MUŞLULAR ÇOĞUN-
LUKTA

Türkiye İstatistik Kurumu 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi Sonuçlarını geçti-
ğimiz günlerde açıklamıştı. 
İnegöl bir önceki yıla göre 
nüfusunu 7 bin 687 kişi 
artarak, 294 bin 485 oldu. 
TUİK ikamet edilen ilçeye 
göre nüfusa kayıtlı olunan 
il istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; İnegöl’de en 
çok Muş’a kayıtlı vatan-
daşlar var.  Kentte Muş’a 
kayıtlı 13 bin 214, Arda-
han’a kayıtlı 12 bin 410, 
Erzurum’a kayıtlı 12 bin 
145, Kütahya’ya kayıtlı 8 
bin 810, Bitlis’e kayıtlı 8 bin 
341, Artvin’e kayıtlı 7 bin 
80, Çorum’a kayıtlı 6 bin 
335, Trabzon’a kayıtlı 5 bin 
948 vatandaş  İnegöl’de 
ikamet ediyor.

EN AZ BURDURLU
İnegöl’de en az Burdur-

lular var. 61 kişi Burdur’a 
kayıtlıyken; Tuncelili 62, 
Karamanlı 93 ve Hakkârili 
99 kişi İnegöl’de yaşamaya 
devam ediyor.

BETONU PARÇALA-
YAMADIK, DEMİRİ KE-
SEMEDİK 

Dağların yarıldığı, 
arazilerde bile devasa 
çukurların açıldığı dep-
rem bölgesine farklı bir 
açıdan bakan işadamı 
Sinan Döngel, sürekli 
yapılan eleştirilere sert 
cevap verdi. Bölgede 
ki bir arazinin resmini 
paylaşarak ironi yapan 
Döngel, “Bu bölünen 
arazinin müteahhidi 

kim bu bölünen arazi 
de imar affından kim 
faydalandırdı?” diye-
rek, felaketin büyüklü-
ğüne dikkat çekti. 

Bölgede arama kur-
tarma çalışmalarına 
katıldığını söyleyen 
Döngel, “Size bir örnek 
vereyim ilk gün İHH 
arama kurtarma ekibi 
ile gittiğimiz bir enkaz-
da çalışırken hilti beto-
nu kıramıyor, keski de-
miri kesmiyordu. Hatta 

orda “bu kadar sağ-
lamdın niye yıkıldın?” 
dedim.” Diye konuştu. 

SİYASET YAPMAK 

KOLAY  
Yıkılan binalar üzerin-

den yapılan eleştirilere 
sert çıkış yapan Sinan 
Döngel, “Mutlaka ih-

maller mutlaka sorun-
lar vardır ama burada 
durup devletin yetkili-
lerini eleştirmek kolay, 
siyaset yapmak kolay, 

bir olursak bunları aşa-
cağız yok siz bir olmak 
istemiyorsanız biz zoru 
başarıp gene bu duru-
mu düzelteceğiz” dedi.

YILSONU TESLİM 
EDİLECEK DEMİŞTİ
Geçtiğimiz yılın Ağus-

tos ayında teslim edi-

leceği açıklanan 3.etap 
TOKİ’nin belirtilen ad-
resin üzerinden 5 ay 
geçmesine rağmen 

hala teslim edilemedi.

Öte yandan İnegöl 
Belediye Başkanı Alper 

Taban 24 Ekim 2022 
tarihinde 3. Etap TO-
Kİ’nin ne zaman teslim 
edileceği sorusuna ise 

“3. Etap TOKİ inşallah 
yılsonuna kadar teslim 
edilecek. İlgili firma ile 
görüştük yılsonuna ka-
dar teslim edeceğini 
ifade etti.”

SEÇİME YETİŞTİRİ-
LECEK

Bugün bir vatandaş 
başkan Taban’ın sosyal 
medya hesabına bir 
mesaj atarak 3. TO-
Kİ’nin teslim tarihini 
sordu. Başkan Taban’ın 
sosyal medya verilen 
cevapta ise “”

Bugün başkan Ta-
ban’a bir vatandaş, 
sosyal medya hesabın-
dan mesaj göndererek 

TOKİ konutlarının ne 
zaman teslim edecek-
siniz sorusuna gelen 
cevap ise şu şekilde 
“TOKİ yetkilileri ile 
yaptığımız görüşmede 
seçimlere kadar yetiş-
tirmek istediklerini söy-
lediler.”

EV SAHİPLERİ İLE 
GERGİNLİKLER YA-

ŞANIYOR
TOKİ konutlarının 

hala bitmemesinden 
dolayı kirada kaldıkları 
evden çıkamayan TOKİ 
konutları hak sahipleri 
ile ev sahipleri arasın-
dan gerginlikler yaşan-
maya başladı.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin, ikamet edilen ilçeye göre nüfusa kayıtlı olunan il istatistiklerini, açıkladı. Buna göre İne-
göl’de, 81 ilden de insan yaşarken; en çok Muş’a kayıtlılar ikamet ediyor. Muş’u Ardahan ve Erzurumlular takip 
ediyor. En az ise Burdur’dan göç aldı. @ Tamer Ekimci

11 ili sarsan deprem felaketinde 
İHH ile arama kurtarma çalışmaları-
na eşlik eden İnegöllü işadamı Sinan 
Döngel çok çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. @ Tamer Ekimci

İnegöl’de teslim tarihi yılan hikâ-
yesine dönen 3. Etap TOKİ konut-
larının seçimlere yetiştirileceği açık-
landı. @ Özgür Yıldırım

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
NOT: Yayınlanmasını istediğiniz doğum günleri için facebook listenize

bayraktarayhan@hotmail.com adresini ekleyebilirsiniz.

 DEPREMZEDELERİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

 Depremin yaralarını 
sarmak için ilk günden 
beri gece gündüz de-
meden çalışan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, özellikle yar-
dımların ulaştırılması 
noktasında Hatay’da 
ayak basmadık yer 
bırakmıyor. Toplama 
merkezine tırlarla gelen 

yardım malzemeleri, 
Büyükşehir ve bağlı iş-
tiraklerin kamyonlarına 
yüklenerek, Büyükşehir 
personeli tarafından ih-
tiyaç duyulan bölgele-
re sevk ediliyor. Sabah 
saatlerinde 4 kamyon 
yardım malzemesi ile 
yola çıkan ekipler, An-
takya’nın yaklaşık 5 bin 
nüfuslu Karaali Mahal-
lesi’nde 600 koli erzak, 

100 koli hijyen malze-
mesi, bin adet battani-
ye ve bin adet çocuk 
bezi ile oyuncak dağıt-
tı. Yardım dağıtımları, 
depremin tüm yaraları 
silinene kadar devam 
edecek.

  Öte yandan merkez-
de 3 bölgede kontey-
nerden geçici barınma 
alanı kurulumu gerçek-
leştirecek olan Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, 
100 konteynerin yer 
alacağı birinci bölge-
de altyapı çalışmalarını 
tamamladı. Bu alana, 
ilk konteyner pazartesi 
günü konulacak. Mart 
ayı ortalarına kadar üç 
bölgenin de altyapı hiz-
metleri tamamlanacak 
ve üretimi tamamlanan 
konteynerlerin Ha-
tay’a ulaşmasıyla bir-

likte konteyner kentler 
oluşmaya başlayacak. 
Geçici barınma alan-
larının ‘içme suyu ve 
kanalizasyon başta ol-
mak üzere’ elektrik ile 
çevre aydınlatmaları da 

tamamlanacak ve bu 
bölgeler ‘sosyal dona-
tılarıyla birlikte’ güvenli 
yaşam alanları olarak 
Hataylıların hizmetine 
sunulacak.

 ÇOCUKLARA ÖZEL 
ALAN

 Türkiye’yi yasa bo-
ğan, 11 ilde yıkımlara 
yol açan depremle-
rin ardından AFAD'ın 
kontrolünde bölgeden 
tahliye edilen dep-
remzedeler, Bursa’da 
adeta kendi evlerinde 
gibi karşılanıyor. Gerek 
deprem bölgesinde-
ki yaraların sarılması 

gerekse de bölgeye 
yardımların ulaştırılma-
sı noktasında önemli 
çalışmalara imza atan 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, kente gelen 
depremzedeleri de yal-
nız bırakmıyor. 

Kimileri enkaz altın-
dan çıkarılan kimileri 
ise akrabalarını-yakınla-
rını-varını yoğunu kay-

bedip Bursa’ya gelen 
deprem mağdurlarının 
ihtiyaçları, kurulan Kar-
deşlik Mağazasından 
karşılanıyor. Gönüllü-
ler tarafından getirilen 
yeni eşyalar, burada 
yaş gruplarına ve be-
denlerine göre mağa-
za konseptine uygun 
şekilde hazırlandı. Sa-
dece yeni eşyaların yer 
aldığı mağazaya gelen 
afetzedeler, deneyerek 
ve beğenerek seçtik-
leri ‘giyimden hijyen 
malzemelerine kadar’ 
tüm ihtiyaçlarını gönül 
rahatlığı ile alabiliyor. 
Mağazaya şimdiye ka-
dar 5 bin aile başvuru 
yaparken, ortalama 4 
kişiden hesaplandığın-

da, yaklaşık 20 bin dep-
remzedenin ihtiyacı 
‘gönüllülerin bağışları 
ve Büyükşehir Beledi-
yesi’nin koordinasyonu 
ile’ temin edilmiş oldu.

  
  Depremzedeler sa-

dece giyim ve hijyen 
malzemeleri değil aynı 
zamanda gıda kolisi ve 
yardım çekleri ile des-
teklenirken, deprem 
mağduru çocuklar da 
unutulmadı. Mağaza-
nın bulunduğu fuaye 
alanın bir bölümü ço-
cuklara özel olarak ha-
zırlandı. Anne-babaları 
alışveriş yapan çocuk-
lar, burada ‘uzmanlar 
gözetiminde-oyunlar 
eşliğinde’ psikolojik 

destek hizmetinden 
yararlanıyor. Bunun ya-
nında depremzedelerin 
şehir içi ulaşımdan üc-
retsiz yararlanması için 
başlatılan Kardeş Kart 
uygulamasına mağaza-
da başvuru yapılabili-
yor.

  DESTEK SÜRECEK
  Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, depremin 
yaralarını bir an önce 
sarmak için ilk günden 
beri canla başla çalış-
tıklarını belirterek, hem 
deprem bölgesinde 
kalan hem de Bursa’ya 
gelen tüm afetzedelere 
sahip çıkmaya çalıştık-
larını söyledi. 

 HALA TEDİRGİN-
LİKLERİMİZ OLABİLİR

 Depremin ruh sağlığı-
nı derinden etkilediğini 
ifade eden Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Ahsen Bü-
yükavşar, "Depremin 
üstünden bir haftadan 
çok zaman geçmiş ol-
duğu halde hala tedir-
ginliklerimiz olabilir. 
Aşırı korku, çaresizlik, 
dehşete düşme hisleri, 
şok, duygularınızı hisse-
dememe, tepkisizlik ve 
ağlayamama, deprem 
olayını sürekli tekrar 
yaşıyor gibi hissetme, 

deprem anlarını tekrar 
tekrar hatırlayabilir, ya-
şananlarla ilgili rüyalar 
ya da gündüz hayalleri 
görebilir, olay sanki ye-
niden oluyormuş gibi 
hissedebilirsiniz. Aşırı 
gerginlik belirtileriniz 
olabilir. Uykusuzluk, 
sinirlilik, çabuk öfke-
lenme, aşırı irkilme, 
çarpıntı, titreme, nefes 
almakta zorluk yaşaya-
bilirsiniz. Geleceğinizin 
kalmadığı duygusuna 
kapılabilirsiniz. Yakınla-
rınızın vefat etmesi ile 
ilgili olarak kendinizi 

suçlu hissedebilirsiniz. 
Deprem akut dönem-
de korku, endişe oluş-
turur. Uzun dönemde 
ise travma sonrası stres 
bozukluğu oluşumuna 
neden olabilir" dedi.

  Dr. Ahsen Büyükav-
şar, "Deprem yaşa-
mış kişilerde tüm bu 
belirtilerin görülmesi 
imkanıdır. Ancak bu 
yakınmalar azalmıyor-
sa, hayatınızı güçleşti-
riyorsa, bölgedeki size 
yardımcı olmaya hazır 
ruh sağlığı uzmanlarına 

ya da ruh sağlığı uzma-
nı bulunan merkezlere 
başvurmalısınız" şek-
linde konuştu.Deprem 
sonrası çocukların aşırı 
korku, çaresizlik his-
sedebileceğine dikkat 
çeken Dr. Büyükavşar, 
şunları söyledi: "Ço-
cuklarınızı yaşadıklarını 
anlatmaya yüreklendi-
rin. Korku, kızgınlık gibi 
duygularını ifade et-
melerine izin verin, ağ-
lamalarını önlemeyin, 
tekrarlayan sorularına 
cevap verin. Yaşadıkla-
rının son derece doğal 

olduğunu, bir hastalık 
olmadığını anlatın. Ço-
cuklarınızın en temel 
ihtiyacı kendilerinin ve 
sizin güvende olduğu-
nu hissetmektir. Çocuk-
larınızı yanınızdan uzak-
laştırmayın, beslenme, 
barınma, ilgi ihtiyacını 
doğrudan siz karşılayın. 
Çocuklarınıza yardımcı 
olabilmenizin ilk şartı 
sizin elinizden geldi-
ği kadar sakin, güven 
verici, tutarlı bir tavır 
içinde olmanızdır. Ya-
şadıklarının son derece 

doğal olduğunu, bir 
hastalık olmadığını an-
latın. Deprem sırasında 
ve sonrasında duyduk-
larını, gördüklerini ve 
yaşadıklarını anlatması 
yönünde ona destek 
verin, anlatmaya yürek-
lendirin. Kaygılarını din-
leyin ve yargılamadan, 
empatik bir şekilde 
cevaplayın. Anlatmak 
istemezse zorlamayın. 
Ne zaman anlatmak is-
terse o zaman dinleye-
bileceğinizi söyleyin."

Türkiye genelinden hava ve kara yolu ile gelen tüm yardım malzemelerinin Hatay’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
ması görevini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesinin Karaali Mahallesi’nde de depremzedelerin 
yüzünü güldürdü. @ Özkan Duran

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından kente gelen depremzede-
lerin ihtiyaçlarının karşılanması için 
kurulan kardeşlik mağazasının tek 
sermayesi sevgi oldu. Hayırsever-
lerin getirdiği yeni kıyafetler, hijyen 
malzemeleri ve erzak kolileri ‘mağa-
za konseptiyle’ ihtiyaç sahipleri ile 
buluşturulurken, alışveriş için gelen 
afetzedelerin çocuklarına da uzman-
lar tarafından ‘oyunlar eşliğinde’ psi-
kolojik destek sağlanıyor.  @ Özgür 
Yıldırım

Yaşanan depremden birçok kişi-
nin psikolojisinin etkilendiğini be-
lirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahsen 
Büyükavşar, "Deprem, travma son-
rası stres bozukluğuna yol açabilir" 
dedi.  İHA

SORU 1: UMRE İÇİN TOPLADIĞIMIZ PARAYI DEPREMZEDELERE 
GÖNDERELİM Mİ? Hocam annem ve babam birkaç sene önce hac 
ibadetini yerine getirmişti. Son beş yıldır ise umre yapma sevinci ile 
para biriktiriyorlardı. Yaklaşık yetmiş bin TL mevcut. Bunun yirmi 
bini borç alınmıştı. Deprem olunca babam umreyi erteleyip parayı 
depremde kullanılmak üzere hayır kuruluşlarına veya AFAD’a ver-
meyi düşündü ama annem çok kararsız ve sizin cevabınıza göre 
hareket etmek istiyor. Ne yapalım hocam?

CEVAP 1: O parayı güvenli bir kurumla deprem nedeniyle muh-
taç birine ulaştırırlarsa nafile bir umreden daha sevaplı bir iş yap-
mış olurlar. İnşaallah umre de bir gün nasip olur. Umre nasip olma-
sa da niyetleri ile ecri nasip olur biiznillah.

SORU 2: ARABASI OLAN DEPREMZEDEYE ZEKÂT VERİLİR 
Mİ?Hocam Kahramanmaraş depreminin etkilendiği yerde akra-
bamız oturuyor. Şu an evlerinde kalamıyorlar çadırda kalıyorlar. 
Oturdukları ev hasarsız olarak işaretlenmiş evsiz değiller fakat 
korkudan girip kalamıyorlar. Kendi evleri yok araba var sadece. 
Kendilerine zekât verebilir miyiz? 

CEVAP 2: Sadece arabaları var diye zekât vermeye mani yok-
tur, verebilirsiniz. Allah kabul etsin.

SORU 3: ADAĞIM İÇİN AYIRDIĞIM PARAYI DEPREMZEDELERE 
VERİRSEM ADAĞIMI YERİNE GETİRMİŞ OLUR MUYUM? Hocam be-
nim bir konuda adağım vardı. Adağa niyet ettiğim durum gerçek-
leşmedi fakat gerçekleşir niyetiyle adak parasını toplamıştım, şimdi 
afetzedelere versem olur mu acaba? Yani gerçekleşmezse sada-
kam olur inşallah gerçekleşirse de adak borcumu ödemiş olur mu-
yum? Allah razı olsun. İlminize ve ömrünüze bereket ihsan eylesin.

CEVAP 3: Şart yerine gelmeden yapılan adak ibadet olur ama 
nafile olur. Tıpkı vakit gelmeden kılınan bir namazın ancak nafile 
olabileceği gibi.

Şimdi afetzedelere verirsen, adağın gerçekleşirse yeniden 
vermen gerekir ama şimdi verdiğin güzel bir sadaka olur biiznillah.

SORU 4: İSTANBUL DEPREMİNİN OLACAĞINI SÖYLEYENLERE 
İNANMALI MIYIZ?Hocam malumunuz ülkemizin doğusunda büyük 
bir deprem oldu. Özellikle sosyal medyada İstanbul depreminin çok 
yakın zamanda geleceği ile ilgili pek çok haber veya söylenti dolaşı-
yor. İstanbul depreminin kaç büyüklüğünde ve kaç dakikada olaca-
ğı ve eski İstanbul hudutları dışında şehrin yerle bir olacağı ve hiç 
kimsenin kalmayacağından bahsediliyor. Böyle bir bilgi kesin olarak 
bilinebilir mi?

Bu tür videolar içimize korku salıyor. Bu korkular bizi zihnen ve 
bedenen zayıflatıyor. Vakti saati geldiğinde ölüm bize nerede olur-
sak bulacak, birer Müslüman olarak buna iman ettik elhamdülillah. 
Tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor, İstanbul'u boşaltmak an-
lamlı bir eylem mi olur?

CEVAP 4: Deprem, Allah’ın mülkünde Allah’ın kanunlarına göre 
ortaya çıkan ve bilimsel olarak izlenebilen bir gerçektir. Şu andaki 
bilimin onca derin bilimsel noktalar tespit edebiliyor olmasına rağ-
men zaman ve mekân olarak deprem hakkında bir tespiti ne yazık 
ki yoktur, olamamaktadır.

Dini ve şahsi kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin gayba ait bir 
konuda tahminde bulunup o tahmine bizi inandırması mümkün 
değildir. Maneviyat adamlarının vazifesi geleceğe dair tahminlerde 
bulunmak değil insanları geleceğe hazır hale getirmektir. Burada 
sözünü ettiğiniz tahminlerin hiçbir bilimsel ve dini değeri yoktur. Bir 
Müslüman olarak zihninizi bu bilgilerle meşgul etmeniz yanlış olur. 
İşinizle ve ibadetinizle meşgul olun. Bu konuda ne hocalardan ne 
de gazetecilerden bir şey öğrenmeniz gerekmez. Doktorlardan da 
öğrenmemiz gerekmez. Bu konuda uzman kim ise onu dinlemeliyiz. 
Onun uyarılarına kulak asmalıyız. Doğru olan böyledir.

NUREDDİN YILDIZ 

*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor

Yeniceköy Mah. Ova Cad. No : 27
444 93 90    -   0224 738 05 80

DEPREM FETVALARI

Nurettin
YILDIZ
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DEPREMİN 
GÖRÜNMEZ 

KAHRAMANLARI
Depremin olduğu 

günden bu yana yıkı-
mın yaşandığı bölgeler-
de enkaz altında kalan 
vatandaşları kurtarabil-
mek için canlarını diş-
lerine takan depremin 
görünmez kahraman-
ları gönüllü arama kur-
tarma ekipleri, mem-
leketlerine dönmeye 
başladı. 

  Depremin ardın-
dan içişleri Bakanlığı 
tarafından Gaziantep 
Koordinatörü olarak 
görevlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
süreci çok yakından 
takip ettiğini belirterek 
emeklerinden dolayı 

BAKUT ekibini tek tek 
kutlayıp destekleriyle 
her zaman yanlarında 
olacağını söyledi. Daha 
sonra başkan Aktaş, 
BAKUT lideri Cihat 
Öz'den bölge hakkın-
da son durumu öğre-
nip birlikte istişarelerde 
bulundu.

DEPREMZEDE
 ÇOCUKLARI 

GÜLÜMSETEBİL-
MEK İÇİN YOLA 

ÇIKTILAR

Depremin ilk sa-
atlerinden itibaren 
Saadet Partisi, AGD 
ve Cansuyu başta 
olmak üzere Milli 
Görüş mensupları 
da sahada çalışma-
lara destek olmaya 
devam ediyor. Geç-

tiğimiz günlerde İne-
göl'den Nurdağı'na 
giden hayırseverler 
bölgede kalarak 
depremzedelere ve 
çalışan personellere 
günlük ortalama 2 
bin 500 adet köfte 
ekmek dağıtmıştı. 

Milli Görüşçü ku-
ruluşlar bugün İne-
göl'den 'Çocuklar 
Gülümsemeye De-
vam Etsin' sloga-

nıyla başlatılan yeni 
projelerini gerçek-
leştirmek için yeni-
den afet bölgesine 
doğru yola çıktı.

 Yeni Proje kapsa-
mında, depremze-
deler için kurulan ça-
dırkent alanlarında 
mobil oyun sahası 
kurularak çocukların 
psikolojik travmayı 
atlatabilmeleri he-
defleniyor.

Depremin 203. saatinde Muhar-
rem ve Hidayet Polat çiftini enkaz 
altından canlı çıkarmayı başaran BA-
KUT ekibini Bursa dönüşünde Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa Milletvekili Refik ve 10 
gündür hasret çeken aileleri ile bir-
likte yoğun bir kalabalık karşıladı.  

@ Özkan Duran

Cansuyu, AGD ve Saadet Partisi organizasyonuyla 
İnegöl’den Gaziantep Nurdağı’na yola çıkan Milli Gö-
rüşçü kuruluşlar, depremzede çocukların yüzlerini gü-
lümsetebilmek adına bölgede 'mobil oyun sahası' kura-
cak. @ Özgür Yıldırım
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Ay parlar, yıldızlar göz kırpar İnegöl’de her gece

Her sabah, kuş cıvıltıları

Uyandırıyor ovayı

Güneşin parlak ışıkları görülür

Mezit tepelerini aşarak.

Mobilya tezgahlarının

Sesleri yükselir öğlenleyin

Tarlalara hafif bir yorgunluk çöker.

Hafiften bir lodos eser akşamları

Uludağ’ın ta derinliklerinden

Yüzlerce yıllık çınarlar

Dallarını sallayarak sanki

Konuşur lodoslarla ...

Tarihi İshakpaşa camisinden

Ezan sesleri karışır

Çınarla lodosların konuşmalarına

Gökte altın bir top olan güneş

Bereketli İnegöl ovasına

Son ışıklarıyla elveda diyerek

Uludağ’ın eteklerinden kaybolur

Zaman su gibi akıp geçer,

Ama İnegöl aldırmaz

Geçmişin verdiği şerefle,

Yaşamına gururla devam eder.
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