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DEPREM ŞUURU

Ahmet
TAŞTAN

Turgutalp mahallesinde tahliye kararı nedeniyle 
evinden çıkarılan kadın, intihar girişimi için 

çatıya çıktı

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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Deprem bölgesine yardımlar tüm hızı ile devam ederken, İnegöl Fuar Alanı’nda dep-
remzede aileler için yeni mobilyalar istiflenerek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gönde-
riliyor

 

“Bunun yanında yine kayıt dışı olan depremzede ailelerimizin bulundukları dairede eksiklikleri varsa, onları da yine fuar alanındaki eşyalardan tamamlanıyor. İnegöl gerçekten büyük bir birliktelik sağladı. 

İNEGÖL’DEN ÖRNEK BİRLİKTELİK
 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar 

Odası Başkanı Özcan Ayhan, şu ifadeleri kullandı: . İnegöl’e 

gelen depremzedelerimiz için belirlenen evlerin mobilya ve 

eşya aksamının tamamlanması için seferberlik ilan ettik.

YARDIM SEFERBERLİĞİNE DEVAM

Muş İlder Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdal Özkan, yeni yapılacak 
hükümet konağının zemin etüdü yapılmadan ihale edildiği iddiasın-

da bulundu. Deprem sonrası Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde görevlendirilen ve bir 
süre burada çalışmaları yerinden koordine eden Başkan Taban, yeniden 

Kahramanmaraş’a gitti. @ Tamer Ekimci



Ahmet
TAŞTAN

DEPREM ŞUURU

Bu yazı depreme hazırlanma manifestosudur/ bildirge-

sidir, desem yeridir. Ekranlarda konunun uzmanlarının dile 

getirdiği gibi "deprem değil bina öldürür cümlesi ile başlayan 

ve binayı doğru/sağlam bir şekilde inşa etmek...” diye biten 

bir cümle kurmak isterdim ama derdim o değil. 

“Yer büyük bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman... İnsanoğlu: 

‘Ne oluyor buna' dediğinde. İşte o vakit içindeki ağırlıklarını 

atacak yeryüzü.” Bu kıyamet gibi büyük, asrın felaketi adını 

alacak kadar sarsıcı manzaraydı yaşanan... 

“O zaman kim zerre kadar hayır yaptıysa karşılığını gö-

recek; kim de zerre kadar kötülük yaptıysa karşılığını göre-

cek...” İşte bu kelimelerde gizlidir deprem şuuru... 

Öldükten sonra ne yapayım ben bu aklı, diyecek kadar 

inkar edenlerden olmayanlar için harika bir durum.

Hesap şuuru, ölüm şuuru da diyebilirsiniz. Lakin ismi 

ne olursa olsun yapılan amellerin karşılığı görülecektir gibi 

bir bilinçle/şuurla yaşamak çok akıllıca. Ebedi ahiret hayatı-

nı kazanmak, pişman olmadan ya da geçici  bir pişmanlıkla 

ölümle karşılaşmak kârlı bir alışveriştir.

Deprem sonrası konuşmuş olan uzmanlar: Fay hattının 

stres toplaması, 500 yıldır olmayan depremin olması, evle-

rin sağlam inşa edilmemesi, binanın altındaki kolonların ke-

silmesi, bilinçsiz şehirleşme... 

Say sayabildiğin kadar ölümlerin sebebini... Neyi geri ge-

tirir ki bunlar. Hâ, bir sonraki deprem için unutulmazsa bir 

bilinç oluşturur. 

Hayatın zıttı ama bir o kadarda yakın olan ölüm insanın 

kıyametidir zaten. Hakkıyla, dürüstçe, azimle hazırlanmış 

insanlar yetiştirmek lazım. Ölüm bin bir sebeple, bin bir yüz-

le saklandığı yerden çıkıp üzerimize gelecek bir gün... 

Hesap vereceğimiz huzura çıkmanın köprüsüdür/kapı-

sıdır. Oradan geçmedikçe son menzile varılmayacağını bilir 

herkes. Fakat daha iyi ve daha güzel daha hayırlı bir sonuçla 

çıkmanın yollarını bulan, akıllı insandır, vesselam.

Deprem şuurunu kuşanmalıyız hepimiz. “Depremin her 

an olabileceğini düşünüp her an o hesapla yaşamalıyız” uya-

rısı ne kadar gerçekçi bugünlerde farkındayız. Fakat gafil 

insanlar için  bir o kadar da unutulacak ve geçecek bir konu. 

“Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır” uyarısını yanı-

mızdan hiç ayırmamalıyız. Bir de onun ikiz kardeşi “Her şer-

de, bir hayır vardır” Bir de onun üçüz kardeşi “Allah geceden 

gündüzü çıkarır, gündüzden geceyi”

Deprem şuuru cep telefonu kadar yakınımızda olma-

lı. Her an haber aldığımız sosyal medya kadar bizi meşgul 

etmeli. Bazen  çaresizlik, bazen yüce kudret, eli bağlasa da 

kul, aklını kullanmalı ve pisliklerden korunmalıdır, diyerek 

bitirelim.

AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

29 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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ZEMİN ETÜDÜ
 YAPILMADAN 

İHALE Mİ EDİLDİ?
Serdal Özkan sos-

yal medya hesabında 
yapmış olduğu açıkla-
mada Yeni Hükümet 
Konağı hakkında iddi-
alarda bulundu. 

       
“Kanunlar herkes için 

geçerli değil mi?” diye 
soran Özkan, açıkla-
mada şu ifadelere yer 
verdi; “Zemin etüdü 
yapılmadan ihale edi-
len Hükümet Konağı-

nın %100 iptali için tek 
yol var. Cuma günü 
ihaleyi yapan YİKOB 
Başkanı Vali yardımcısı 
ile görüştüm. Sözleş-
me haftaya imzalanı-
yor, yani 5 gün süre 
var. Valilik Zemin etü-
dü sorumluluğunun 
İnegöl Belediyesinde 
olduğunu söyledi. 
Valiliğe göre evraklar 
tam ve haklılar. Vali 
beye mevcut durumu 
detaylıca izah ettik. 
Özetle bize sözleşme 
imzalanana kadar ta-

rafımıza iptal edilmesi 
için herhangi bir yazı 
ve delil olması halin-
de ihaleyi ancak iptal 
edebiliriz denildi. Ama 
5 gün var. Mahkeme 
süreci de çok uzun, 
zaman yok diye bu 
yazıyı yazmak zorun-
da kaldım. Bu iş artık 
yanlışa yanlış diyecek, 
İnegöl halkına ve öze-
likle kanser vakalarının 
olduğu Süleymaniye 
Mahallesinin sakinleri-
nin itirazlarına kalıyor. 
Bende aynı mahallede 

oturuyorum, yapılacak 
yer ise bana 100 met-
re uzaklıkta, mahalle 
sakiniyim.” 

“Şimdi müteahhitler 
derneğine, mimarlar 
ve mühendisler odası-
na soruyorum;  Zemin 
etüdü yapmadığınız 
yerin ruhsatını alabi-
liyor musunuz? Veya 
yaptığınız binalara be-
lediye size, araziye yü-
zeysel bakın bana bir 
rapor getirin, yerinde 
sondaj yapmadan, ka-
fanıza göre statik pro-
jesini hazırlayın, demir 
kalınlıklarını da beton 
sınıfını da da size gü-
veniyorum deyip, pro-
jesini yapıp binayı da 
dikebilirsiniz diyorlar 
mı? Kanunlar herkes 
için geçerli değil mi?”

“Peki, Maraş depre-
minde zemin analizi 
sıvılaşma olan zemin 
geçmiyor mu? İnegöl 
aynı zemine grubuna 
sahip değil mi? İne-
göl de 5 tane fay hattı 

geçmiyor mu? Maraş 
depreminde olduğu 
gibi sağlam bina olsa 
da camları kırılmadan 
yan yatan bina görme-
dik mi? Zemin etüdü 
yapılmamış 5 katlı bir 
bina devlet binasıdır 
diye itiraz etmeyecek 
misiniz? Ben yaptım 
oldu denildiğinde, iti-
raz etmeyenlerin eleş-
tirme hakları yoktur. 
Bunu bilin isterim. Ben 
mahalle sakini olarak 
sorumluluk aldım ve 
ceremesini çekiyorum. 
Örnek vereyim. Dost-
larıma Serdal Özkan 
böyle şeyler yapınca 
bak projeleri geçmi-
yor diyecek kadarda 
haddi aşanlar var. Ol-
sun önemli değil.  Ben 
elbet hakkımı alırım 
benimkinin telafisi var 
netice de...” 

“Özetle, ben ve des-
tek veren arkadaşlar 
ve de İnegöl Düşünce 
Platformu olarak bu 
aşamaya kadar getir-
dik. Özelikle mahalle 

sakinleri, gidin yerine 
bakın zemin etüdü ya-
pılmışsa itiraz etmeyin, 
hiçbir emareye rast-
lamazsanız İnegöl’ün 
geleceği için, çocuk-
larınızın yarınları için, 
buraya en önemlisi de 
hakkınıza sahip çıkın. 
Süleymaniye Mahal-
lesi sakinleri burası 
sizin ve çocuklarınızın 
tek yeşil alanı, başka 
var mı? Ama onların 
binayı yapacağı başka 
alternatifleri var. Ne-
ticede 7 senede be-
lediye binası bitmedi, 
Hükümet Konağı da 6 
ay geç bitsin ama ora-
sı yeşil alan olarak, tra-
fik keşmekeşi olmasın, 
daha birçok nedenden 
dolayı, yer değişikli-
ğinden dolayı aksasın,  
ne olacak. Neticede 
Hükümet Konağının 
geçici yerleri var, işler 
aksamıyor. Hakkınızı 
savunacak fırsatınız 
varken,  Hakkınızı sa-
vunmasanız,  eleştiri 
yapmaya da hakkınız 
yoktur.” 

YARDIM 
SEFERBERLİĞİNE 

DEVAM
Konuya ilişkin açık-

lamalarda bulunan 
İnegöl Mobilyacılar 
Odası Başkanı Özcan 
Ayhan, şu ifadeleri 
kullandı: “Öncelik-
le Kahramanmaraş 
merkezli depremler 

nedeni ile hayatını 
kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rah-
met, yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum. 
Ülkemiz büyük bir afet 
ile karşı karşıya kaldı. 
Bunun neticesinde de 
şükürler olsun milleti-
miz yek vücut oldu ve 
yardım seferberliğine 

başladı. İnegöl’de-
ki vatandaşlarımızın 
destekleri ile deprem 
bölgesine yüzlerce tır 
yardım, yakacak odun 
ve çok çeşitli yardım 
kolileri gönderildi. 
Bizlerde İnegöl’deki 
mobilyacılar olarak 
İnegöl Belediyesi’nin 
de desteği ile ilçemize 
gelen depremzede-
lerimiz için harekete 
geçtik. İnegöl’e gelen 
depremzedelerimiz 
için belirlenen evlerin 
mobilya ve eşya aksa-
mının tamamlanması 
için seferberlik ilan et-
tik. Bunun neticesinde 
de şu an hali hazırda 
İnegöl Fuar Alanı’nda 
mobilyacılarımızdan 
gelen mobilya ve di-
ğer eşyalar istifleniyor. 
Ve burada depremze-
de ailelerimiz için be-
lirlenen evlere nakilleri 
gerçekleştiriliyor”

 

İNEGÖL’DEN
 ÖRNEK

 BİRLİKTELİK
“Bunun yanında yine 

kayıt dışı olan dep-
remzede ailelerimizin 
bulundukları dairede 
eksiklikleri varsa, on-
ları da yine fuar ala-
nındaki eşyalardan 
tamamlanıyor. İnegöl 
gerçekten büyük bir 
birliktelik sağladı. İne-
göl’deki depremzede 
ailelerimizin eksiklik-
lerinin tamamlanması-

nın ardından kampan-
yamız devam edecek. 
İnegöllü mobilyacılar 
olarak yetebildiğimiz 
noktaya kadar git-
mek istiyoruz. Yani 
İnegöl’deki eksiklikle-
rin tamamlanmasının 
ardından kampanya 
kapsamında yine mo-
bilya ürünleri toplan-
maya devam edecek. 
Toplanan mobilyalar 
devletimizin yönlen-
dirmesi ile istenen 
noktaya gönderilecek. 

Şimdiye kadar birçok 
esnafımızın desteği 
oldu. Ben bir kez daha 
burada çağrıda bulun-
mak istiyorum. Mobil-
yacılarımız bu yardım 
kampanyasına destek 
versin. Yaraları birlik-
te saralım. Bu büyük 
bir afettir. Rabbim bir 
daha böyle bir afeti 
milletimize gösterme-
sin. Elimizden geleni 
yapalım ve milletimize 
sahip çıkalım”

Muş İlder Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Serdal Özkan, yeni yapılacak 
hükümet konağının zemin etüdü 
yapılmadan ihale edildiği iddiasında 
bulundu. @ Özgür Yıldırım

Deprem bölgesine yardımlar tüm 
hızı ile devam ederken, İnegöl Fuar 
Alanı’nda depremzede aileler için 
yeni mobilyalar istiflenerek ihtiyaç 
sahibi ailelerin evlerine gönderiliyor. 
@ Özkan Duran

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

YATIRIMLIKTA OLSA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR

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



TARİHTE BUGÜN 21 ŞUBAT

1918: Bayburt’un kurtuluşu
1949: Kurtuluş Savaşı döneminin önemli isimlerin-

den Ali Çetinkaya öldü.
1952: Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkila-

tı'nın (NATO) bir üyesi oldu; Lizbon'da yapılan toplan-
tıya ilk defa katıldı.

1958: İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı; ilk 
maç İzmirspor-Beykoz arasında oynandı. İlk golü İz-

mirsporlu Özcan attı.
1965: Amerika’da Müslüman lider Malcolm X konuş-

ması sırasında vurularak şehid edildi.
1970: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık ve 

Mühendislik Fakültesi öğrencileri Boğaz Köprüsü'nü 
protesto ettiler. Boğaz Köprüsü'nün temeli 20 Şubat 
günü atılmıştı.

2001: Repo faizleri yüzde 7500'ü buldu.

MALCOMX ŞEHİD OLDU
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1 KİŞİ AĞIR 
YARALANDI

Kaza saat 21.00 
Yeni mahalle Hamza-
bey Caddesi üzerin-
de meydana geldi.  
Hamzabey caddesi 
üzerinde seyir halinde 
olan sürücü Bilal Ş.(57) 
Yönetimindeki 16 F 

2620 plakalı hafif ticari 
araç, yola çıkan Zaha-
din M.(55)'ye çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
yere düşen adam ağır 
yaralandı. 

Yaralı olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 

Hastanesine kaldırıldı. 
Beyin kanaması bulu-
nan adamın sağlık du-
rumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Sürücü ifadesi alınmak 
üzere karakola götü-
rüldü. Polis kazayla 
ilgili soruşturma baş-
lattı.

KAYDIRAKTAN 
DÜŞTÜ

Olay Yeni mahalle 
Albayrak caddesinde 

bulunan parka oyna-
maya giden çocuk, 
kaydıraktan düşerek 
yaralandı. Yaralı olay 

yerine sevk edilen 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Yeni mahallede meydana gelem kazada hafif ticari 
aracın çarptığı adam ağır yaralandı.

Yeni mahallede bulunan Parkta meydana gelen olay-
da kaydıraktan düşen çocuk yaralandı.

Parkta oynarken hastanelik oldu! @ Haber Merkezi

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

EVDEN ÇIKMAK 
İSTEMEDİ

Olay Turgutalp 
Mahallesi Şehit Er 
Aldülkerim Erdoğan 
sokakta bulunan 3 
katlı apartmanda 
meydana geldi. İddi-
aya göre bir süredir 
kira ödemeyen kadı-
nın evden çıkarılması 

için mahkeme kara-
rını verdi. Avukatlar 
nezaretinde çıka-
rıldığı sırada, kadın 
apartmanın çatısına 
çıktı. 

Olay yerine çok 
sayıda polis ve itfai-
ye ekibi sevk edildi. 
Olay yerine gelen 
Emniyet Müdürü 

Erdoğan Baydemir, 
uzun uğraşlar sonu-
cu kadını ikna etti. 
Çatıdan indirilen ka-
dın, olay yerine sevk 
edilen Ambulansla 
İnegöl Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.

Turgutalp mahallesinde tahliye kararı nedeniyle 
evinden çıkarılan kadın, intihar girişimi için çatıya 
çıktı. @ Haber Merkezi

SEDA KAYA
 VEFAT ETTİ

Kaza, dün saat 
09.30 sıralarında 
Kestel’in Barakfakih 
mevkiinde meyda-
na geldi. İnegöl’den 
Bursa’ya seyir halin-
de olan sürücü Seda 
Kaya’nın kontrolün-
den çıkan 16 Y 7342 
plakalı otomobil, 
önünde seyreden 
Erhan Özak yöneti-
mindeki 16 BRG 20 

plakalı tıra arkadan 
çarptı. Savrulan oto-
mobil, bariyerlere ve 
sinyalizasyon dire-
ğine çarparak dura-
bildi. Kazada, araçta 
sıkışan Seda Kaya 
yaşamını yitirdi.

Kaya’nın cenazesi 
savcılık incelemesi-
nin ardından ailesine 
teslim edildi. Seda 
Kaya'nın cenazesi, 
İnegöl İshakpaşa Ca-

mii’nde öğle nama-
zını müteakip kılınan 
cenaze namazının 
ardından Orhaniye 
Mahallesi mezarlığın-
da toprağa verildi.

Bir mobilya fabri-
kasının müdürü olan 
Seda Kaya’nın, Bur-
sa’da özel bir hasta-
neye doktor kontro-
lüne gitmek için yola 
çıktığı öğrenildi.

Kestel ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını 
kaybeden Seda Kaya, İnegöl'de toprağa verildi.

 @ Haber Merkezi



04 21 Şubat 2023 Salı

SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

TÜM TÜRKİYE'Yİ 
AĞLATAN MONT 

İNEGÖL'DEN
 GÖNDERİLMİŞ

Dağıtılan kıyafet-
lerden birini alan 
depremzede kadın, 
kendisine verilen ve 
nereden geldiği belli 
olmayan bir montun 
cebinden çıkanları 
gözyaşları ile anlattı."-
Bu yardımdan geldi, 
üşüdüğümüz için. Sağ 
olsunlar aldık, giydik. 
Elimizi cebine attık ki 
1 cebinden kek çıktı. 
Kıyıp da yiyemedik 
bile. Nasıl üşüdüğü-
müzü nasıl bildiler se 

öbür cebinden 4 tane 
çorap çıktı. Kim yapar 
bunları? Sizce bunu 
yapan cehenneme gi-
rer mi? Bu da yetmedi 
diğer cebinden yine 
kıyıp da yiyemedim 
gofret çıktı. 

Çocuklarıma bile 
kıyıp da veremedim, 
sağ cebinde duru-
yor. Diğer cebine de 
bir baktım ki firkete. 
Nasıl düğünmüşler 
bir yerleri sökülürse 
onunla diksinler, ya-
masınlar diye. Onu 
da mı düşündüler. Ne 
kadar güzel insanlar 
var? Allah hepsinden 

razı olsun" Kadının 
bu cümleleri kurduğu 
sırada ise etrafındaki-
lerin de gözyaşlarına 
hakim olamadıkları 
gözlendi. Sosyal med-
yada paylaşılan bu 
görüntüler izleyenleri 

duygulandırdı. 
İNEGÖLLÜ GENÇ 

GÖNDERMİŞ
 Montu İnegöl de 

yaşayan ve isminin 
açıklanmasını isteme-
yen bir gencin gön-
derdiği ortaya çıktı.

BAŞKAN TABAN 
YENİDEN

 KAHRAMANMA-
RAŞ’TA

Kahramanmaraş mer-
kezli meydana gelen 
ve 11 ilimizi etkileyen 
deprem sonrası, İnegöl 
Belediye Başkanı Alper 
Taban ile AK Parti İne-
göl İlçe Başkanı Mus-
tafa Durmuş AK Parti 
Genel Merkezi tarafın-
dan Kahramanmaraş’ın 
Onikişubat ilçesinde 

görevlendir i lmişt i . 
Daha sonra bir süre Ha-
tay’ın Kumlu ilçesinde 
görevlendirilen Başkan 
Taban ve İlçe Başkanı 
Mustafa Durmuş, geç-
tiğimiz hafta İnegöl’e 
geri dönmüştü. Taban 
ve Durmuş, üçüncü kez 
görevlendirilerek yeni-
den Kahramanmaraş’ın 
Onikişubat ilçesine ça-
ğırıldı.

Bugün Onikişubat’a 
ulaşan Başkan Taban 

ve Mustafa Durmuş, 
bölgede devam eden 
çalışmaları koordine 
etmek ve burada şeh-
rin Belediye Başkanı ile 
Kaymakamına destek 
vermekle görevli. Özel-

likle arama kurtarma 
çalışmaları, enkazların 
kaldırılması, yardımla-
rın koordinasyonu ve 
dağıtımı noktasında ça-
lışmalar yapıyor

Kahramanmaraş merkezle toplam 10 ilde etkili olan depremlerin 
ardından başlatılan yardım kampanyaları ile bölgeye gönderilen bir 
montun cebinden çıkanlar depremzedeleri duygulandırmıştı. O mon-
tu gönderen kişinin İnegöllü olduğu ortaya çıktı. @ Haber Merkezi

Deprem sonrası Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde görevlendirilen ve 
bir süre burada çalışmaları yerinden koordine eden Başkan Taban, yeniden 
Kahramanmaraş’a gitti. @ Tamer Ekimci

LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

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

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

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

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.
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NÖBETÇİ ECZANELER

 KOZLUCA BULVAR ECZANESİ 
ERTUĞRULGAZİ MAH. KOZLUCA BULVAR CAD. NO:51/53

 0553 461 89 38

HACETTEPE ECZANESİ 
 CUMA MAH. ATATÜRK BULVARI NO:81

 0224 715 69 63

KADIOĞLU ECZANESİ 
EMALPAŞA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:10

 0224-7152604

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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CEVAT AKGÜN: Şair, öğretmen. 05 Mart 1964 
tarihinde Erzurum Olur İlçesi Soğukgöze Köyü 
doğumludur. İlkokulu köyünde ortaokul ve lise 
eğitimini Olur İlçesinde yaptı. Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olup İlk 
görev yeri Kahramanmaraş Pazarcık İlçesidir. 
1981-88 yılları burada görev yaptı. Askerlik 
sonrası İnegöl’e tayin oldu. Önce Kıranköy, sonra 
Süpürtü köylerinde 
görev yaptı. 1992-93 
öğretim yılından 
itibaren Yüzüncü Yıl 
İlköğretim Okulu’nda 
görev yapmaya 
başladı. Şiir’le olan 
ilişkisine gelince 
kendi ifadesi ile 
“Bayramlarda kendi 
yazdığı şiirleri okudu, 
yazdığı şiirler bayramlarda okundu”. Hayatının 
her döneminde şiir yazan ve okuyan insandı. 
Ödüller kazandı. En son 2009 yılındaki İnegöl 
Belediyesi Şiir yarışması Halk Bölümü Birincisi 
oldu. Yerel gazetelerde şiirleri yayınladı, sanat 
içerikli yazılar yazdı. İnegöl’de bulunduğu süre 
içinde sosyal hayatta da yer almaya çalışan 
Akgün 2003-2004 yılları Tema vakfı İnegöl Tem-
silciliği yaptı.  İnegöl Erzurumlular Derneği’nde 
yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık yaptı. 
On dört yıl görevlendirme ile İngilizce öğret-
menliği yaptığı Yüzüncü Yıl İlkokulu’nda sınıf 
öğretmeni olarak hayatını sürdürüyor. 

Kitap : Sevgi Çağı (1995), Hayat İşte Şiirler 
(2010)

Kaynakça : 15.06.2016 kendisi ile görüşüldü.
 

YUSUF AKİ: Emniyet Müdürü. 1971 İnegöl 
doğumlu olup 1984-85 İnegöl Ortaokulu  me-
zunudur. 1985 yılında Polis Koleji’nde eğitime 
başladı. 1989 yılında girdiği Polis Akademisi’nden 
1993 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası 
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Daire 
Başkanlığı’nda ilk görevini yaptı. 2002 de Bingöl’e 
gitti çeşitli kademeler de 
hizmette bulundu. 2006-
2009 Kütahya-Domaniç 
Emniyet Amiri, 2009-
2010 Kütahya-Emet İlçe 
Emniyet Müdürü olarak 
görev aldı. 2010-2012 
Gönen Emniyet Müdürü, 
2012-2015 Bandırma 
Emniyet Müdürü olarak 
çalıştı.  2015’de Balıkesir Havaalanı Şube Müdür-
lüğü görevine atandı. 

 

IRMAK AKÇAY: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, 
tarih öğretmeni. Bursa 1981 doğumludur. ilk ve 
orta öğrenimini İnegöl’de tamamladı. Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi 
İşletmecilik Bölümü 
ve Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü 
mezunudur. Çeşitli 
kuruluşlarda on yıl ta-
rih öğretmenliği yaptı.  
2011 yılından itibaren 
ilçemizde “Dramalı 
Tarih Söyleşisi”  adı 
altında dönem dönem 
konferanslar verdi. 
30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 
AK Parti İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 
Umuteli Sosyal Yardım Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesidir. İTSO Kadın Girişimciler Derneği Üye-
sidir. İnegöl Terminalinde aile mesleği turizm 
acentaları İşletmeciliği yaparak hayatını sürdür-
mektedir.

Kaynakça : www.inegol.bel.tr/yonetim/mecli-
suyeleri/kisi/101

 BURSA
 BÜYÜKŞEHİR 

HATAY’DA
 Hatay’da ‘yardımların 

dağıtımı, geçici yaşam 
alanları oluşturulması 
ve seyyar tuvalet kuru-
lumları görevini üstle-
nen’ Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 400’ü aş-
kın personel ile 150’ye 
yakın araç ve ekipman-
la yürüttüğü çalışmalar 
aralıksız sürüyor. Bir 
taraftan yardım dağı-
tımları ile diğer taraftan 
enkaz kaldırma çalış-
malarına verilen destek 
devam ederken, itfaiye 
ekipleri ‘Hataylıların 
enkaz başındaki umut-
lu bekleyişlerine’ arama 
çalışmaları ile destek 
veriyor. 

Merkez Antakya ilçe-

sinde 27 personel ile iki 
ekip halinde çalışan Bü-
yükşehir itfaiyesi, AFAD 
koordinasyonunda 
belirlenen enkazlarda 
görev alıyor. Harabeye 
dönen şehirde ‘yıkılma 
tehlikesi olan binalarla 
çevrili’ dar sokaklarda 
çalışan itfaiye ekipleri, 
tükenme noktasına ge-
len umutları yeşertmek 
için insanüstü gayret 
gösteriyor.

 Termal görüntüleme 
cihazları ile moloz yığın-
ları arasında ısı tespit 
etmeye çalışan ekipler, 
zaman geçtikçe cansız 
bedenlere ulaşıyor ve 
genellikle ailelerin en-
kaz başındaki umutlu 
bekleyişi çaresizlikle 
sona eriyor.

KANAL İNEGÖL’DE 
AÇILACAK

İnegöl Belediyesi, 
2020 yılında şehre ka-
zandırdığı Nöbetçi Ki-
taphane ile gençler için 
eşi benzeri olmayan bir 
mekan oluşturdu. Hem 
lise hem üniversite 
düzeyinde öğrencile-
rin yoğun olarak kul-
landığı, aynı zamanda 
farklı sınavlara girecek 
öğrencilerin de yoğun 
maratona hazırlanmak 
için tercih ettiği Nö-
betçi kitaphane, ilk 
günden itibaren yoğun 
ilgiyle karşılaştı. Tarihi 

binanın restore edile-
rek şehre kazandırıldığı 
Nöbetçi Kitaphaneye 
yönelik bu yoğun ilgi 
sonrası, 2021 yılında 
daha gelişmiş bir ki-
taphane daha İnegöl’e 
kazandırıldı. Bu defa 
Gençlik Merkezi zemin 
katında uygulanan özel 
projeyle hayat bulan 
kitaphane, teknolojiy-
le donatılarak eşsiz bir 
mekan halini aldı. İlk ve 
ortaokul öğrencilerinin 
de benzer bir merkez 
talebiyle Huzur Mahal-
lesinde Z Kütüphane 
şeklinde üçüncü bir ki-

taphane açıldı. İnegöl 
Belediyesi, 4. Nöbetçi 
Kitaphane için de çalış-
malarda sona geldi.

İNEGÖL İLE ÖZDEŞ-
LEŞMİŞ MEKANLAR
İnegöl Belediyesi’nin 

hayata geçirdiği ve mo-
dern çağın kütüphane-
si olarak adlandırılan 
merkezlere ilişkin açık-
lama yapan Belediye 
Başkanı Alper Taban, 
“Gençlerimizin şehri-
mizde bizlerden bu şe-
kilde merkezlerle ilgili 
talepleri vardı. Aslında 
tam olarak ne istedik-
lerini tarif etmeseler 
de eski düzen mekan-
lardan sıkıldıklarını 
gördük. Bunun üzerine 
mesai arkadaşlarımızla 
yaptığımız değerlen-
dirme ve çalışmalar 
neticesinde Nöbetçi 
Kitaphane modelini ge-
liştirerek şehrimizde 

uyguladık. İlk merkezin 
ardından karşılaştığı-
mız yoğun ilgi ve beğe-
ni sonrası hemen ikinci 
ve devamında üçüncü 
merkezimizi şehrimize 
kazandırdık. Nöbetçi 
Kitaphaneler İnegöl ile 
özdeşleşmiş bir mekan 
haline dönüştü ve hem 
uygulamada öğrenci-
lerimize, gençlerimize 
önemli bir katı sundu 
hem de farklı şehirlere 

örnek olacak bir model 
ortaya çıkmış oldu. Her 
iki özelliğiyle de bizim 
için önemli. İnşallah 
bu merkezlerin sayısı 
İnegöl’ümüzde artarak 
devam edecek” dedi.

4. KİTAPHANE 
KANAL İNEGÖL’DE 

YÜKSELİYOR
Bu kapsamda İne-

göl’de yeni bir Nöbetçi 
Kitaphanenin kazandı-

rılması adına da çalış-
maların sürdüğünü kay-
deden Başkan Taban, 
“İnegöl’ümüzün 4’üncü 
Nöbetçi Kitaphanesini 
Kanal İnegöl projemiz 
üzerinde hayata geçiri-
yoruz. Burada binamız 
tamamlandı, iç tefrişatı 
devam ediyor. İnşallah 
en kısa sürede hizmete 
açmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da yaraları sarma mücadelesine 27 kişilik arama kurtarma ekibiyle katı-
lan itfaiyenin enkaz yığınları arasındaki nefes arayışı devam ediyor.  @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi’nin farklı nokta-
larda oluşturduğu ve öğrencilerden 
büyük ilgi gören Nöbetçi Kitapha-
nelere bir yenisi daha ekleniyor. Ka-
nal İnegöl Nöbetçi Kitaphanesinde 
iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. 
@ Özkan Duran

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

Deremde büyük hasar gören Hatay’da yaraların sa-
rılması için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, bölgede kurduğu konteyner kentler ile ihtiyaç 
noktalarının ilaçlama çalışmalarını da tüm hızıyla sürdü-
rüyor. @ Tamer Ekimci BURSA 

BÜYÜKŞEHİR'DEN 
DEPREM 

BÖLGESİNDE 
HİJYEN

 SEFERBERLİĞİ  
Hatay’da ‘seyyar 

tuvaletler kurulması, 
çadır ve konteyner 
kentler oluşturulması 

ve gelen yardımların 
koordineli bir şekilde 
dağıtılması görev-
lerini’ üstlenen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 

ilaçlama işlemlerine 
de ilk günden itiba-
ren devam ediyor. 
Antakya ilçesindeki 
sabit ve seyyar tuva-
letler ile ‘Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kurulan’ konteyner 
kentlerde dezenfeksi-
yon işlemlerini sürdü-
ren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner-
lik Şubesi Müdürlüğü 
ekipleri, salgın hasta-
lıkların önüne geçebil-

mek adına çalışmala-
rını yoğun bir şekilde 
devam ettiriyor.

 Düzenli olarak fare 
ilaçlaması da yapan 
ekipler, havaların ısın-
masıyla birlikte haşere 
ilaçlamasına da start 
verecek. Her gün BUS-
Kİ’nin temizlediği kon-
teyner tuvaletlerde 
düzenli dezenfeksiyon 
çalışması yapan ekip-
ler, Büyükşehir Bele-

diyesi’nin Hatay’daki 
Koordinasyon Merke-
zi’ndeki yemek yeme 
ve kalınan alanlarda 
da ilaçlama faaliyetle-
rini sürdürüyor. İlerde 
oluşabilecek karasi-
nek tehdidine karşı 
Bursa’da ekipler ha-
zır tutulurken, ihtiyaç 
halinde bölgeye sevk 
gerçekleşecek. İlaç-
lama çalışmalarının 
düzenli olarak devam 
edeceği belirtildi.
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  “SİGARAYI
 BIRAKMAK
 AKCİĞER

 YAKALANMA 
RİSKİNİ 

AZALTIYOR”  

 Bursa İl Sağlık Mü-
dürü Dr. Fevzi Yavuz-
yılmaz, her yıl Kasım 
ayı boyunca kutlanan 
‘Akciğer Kanseri Far-

kındalık Ayı’ çerçeve-
sinde açıklamalarda 
bulundu. Akciğer kan-
serinin gerek dünyada 
gerekse Türkiye’de 
kanser kaynaklı ölüm-
lerin en yaygın nedeni 
olduğunu belirten Dr. 
Yavuzyılmaz, “Akciğer 
kanserlerinin yaklaşık 
yüzde 90’ı tütün ve 
tütün ürünlerinin kulla-

nımı ile oluşmaktadır. 
Dolayısıyla sigara içi-
minin engellenmesiyle 
akciğer kanseri tanısı-
nın yüzde 90’a kadar 
önlenebileceği tahmin 
edilmektedir. Bunun 
yanında pasif içicilik, 
akciğer kanseri yönün-
den aile öyküsünün 
varlığı, bazı vitaminler, 
radon ya da asbest 

gibi kimyasallar, ar-
senik gibi endüstriyel 
ürünler ile radyasyon 
maruziyeti, bazı orga-
nik kimyasallar, hava 
kirliliği, HIV enfeksiyo-
nu ve tüberküloz akci-
ğer kanserinin başlıca 
sebepleri arasında yer 
almaktadır” dedi.

  Dr. Yavuzyılmaz son 

olarak sözlerine şun-
ları ekledi, “Akciğer 
kanserine karşı elimiz-
deki en büyük silah si-
garadan uzak durmak. 
Tütün ve tütün ürün-
lerinden uzak durarak 

ve düzenli fiziksel ak-
tivite yaparak akciğer 
kanserine yakalanma 
riskini çok büyük oran-
da azaltabileceğimizi 
hiç aklımızdan çıkar-
mamalıyız” dedi.

MİNİK MELEK’İN 
YÜZÜ GÜLDÜ  

Yaraları sarmak için ilk 
günden itibaren deprem 
bölgesinde çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, yardım malze-
melerinin dağıtımından 
enkazda canlı arama çalış-
malarına, konteynır kenti 
ve seyyar tuvalet kurulu-
mundan sokak hayvanla-
rının beslenmesine kadar 
ihtiyaç duyulan her konuda 
gece gündüz demeden 
çalışıyor. Asrın felaketine 
tanık olan minik yürekleri 
de unutmayarak oyuncak 
dağıtımı yapan Büyükşehir 

Belediyesi ekipleri, evle-
rinin yıkılması sonucu ha-
lası ve eniştesiyle birlikte 
çadırda kalan 7 yaşındaki 
Melek’in istediğine duyar-
sız kalmadı. Bilgisayarının 
enkaz altında kalmasına 
çok üzüldüğünü dile ge-
tirmesi üzerine ekipler, 
hemen harekete geçerek 
kısa sürede yeni bir bilgisa-
yar temin etti. Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Gazali Şen, dai-
re başkanları Hakan Bebek 
ve Feridun Tarım ile ekip-
ler, minik Melek’i çadırında 
ziyaret ederek yeni bir bil-
gisayar teslim etti. Ateşin 
başında ısınan ve ödevle-

rini yapan Melek’le sohbet 
eden Gazali Şen, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın selamını ileterek, 
minik kızın üzülmemesini 
istedi. Küçük kıza oyuncak 
bebek ve gıda yardımında 
da bulunduklarını belirten 
Şen, minik kızın ve ailesinin 
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kurulacak 
olan konteynır kente nak-
ledileceğini ifade etti.

  7 yaşındaki Melek’in 
halası olan Fatma Açık, 
depremde evlerinin yıkıl-
dığını, yanlarına terlik dahi 
alamadan dışarı kaçtıkla-
rını anlatı. 1 yaşından beri 
yeğeni Melek’e kendisinin 

baktığını söyleyen Açık, 
“Eşim ve yeğenim, Melek 
ile birlikte 3 kişi çadırda ka-
lıyoruz. Melek birinci sınıfa 
gidiyor. Okuma yazmayı 
yeni öğreniyor. Elimize ne 
geçerse tekrar yaptırıyo-
rum, yazıları okutuyorum. 
Geçtiğimiz günlerde ekip-
ler gelerek bizlerle sohbet 
etti. Melek de bilgisayarın 
enkaz altına kalmasına çok 
üzüldüğünü dile getirdi. 
Ekipler bizi kısa süre sonra 
ziyaret edip bilgisayar ge-
tirdi. Hiç beklemiyordum. 
Bize de sürpriz oldu. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyoruz” dedi.

OKUL ÖNCESİ ÖĞ-
RENCİLERİNE YÖNELİK 

ÜCRETSİZ YEMEK
 UYGULAMASI BAŞ-

LADI
Eğitim ve öğretim takvi-

mine göre 6 Şubat 2023’te 
başlaması planlanan 2022-
2023 eğitim ve öğretim yı-
lının ikinci dönemi, Kahra-
manmaraş merkezli ve 10 
ili etkisi altına alan deprem 
nedeniyle 20 Şubat 2023’e 
ertelendi. 71 ilde okullar 
eğitim öğretime bugün 
itibariyle başladı. Deprem-
den etkilenen 10 ildeki 
öğrencilerin ise çeşitli illere 
nakil işlemleri gerçekleşti-
rildi.

  İl Millî Eğitim Müdürü 
Serkan Gür, Bursa’da okul-
ların açılmasıyla birlikte ilk 
ziyaretini Şehit Jandarma 
Er Bahadır Aydın Ortao-
kuluna gerçekleştirdi. Ziya-
rette Osmangazi İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Gürhan 
Çokgezer ve İl Milli Eğitim 
Temel Eğitim Şubesinden 
Sorumlu Şube Müdürü 
Ömer Karaca da eşlik etti. 
Öğrencileri sınıflarında zi-
yaret eden ve onlarla bir 
süre sohbet eden Gür, 
eğitim öğretim yılının ikin-
ci döneminde öğrencilere 
başarılar diledi.

  Milli Eğitim Bakanlığınca 
tüm anasınıfı öğrencilerine 
yönelik başlatılan ücretsiz 
yemek uygulaması kap-
samında Şehit Jandarma 
Er Bahadır Aydın Orta-
okulu’nun anasınıfındaki 
çalışmaları yerinde incele-
yen İl Millî Eğitim Müdürü 
Serkan Gür, okuldaki minik 
öğrencilerin öğle yeme-
ğine katıldı. Öğrencilere 
kendi elleriyle servis de 
yapan Gür ve beraberin-
dekiler, öğrencilerin mutlu-
luğuna ortak oldu.

  İl Millî Eğitim Müdürü 
Serkan Gür, tüm Türkiye’de 
okul öncesi öğrencilerine 
yönelik başlatılan ücretsiz 
yemek uygulaması hakkın-
da şunları söyledi:“Bakanlı-
ğımızca başlatılan ücretsiz 
yemek uygulamasına ilişkin 
hazırlıklarımız Bursa’da ta-
mamlandı. Bugün itibariyle 
tüm okul öncesi öğrenci-
lerimize ücretsiz yemek 
hizmeti sağlıyoruz. Okul 

öncesindeki tüm çocukla-
rımıza beslenme hizmeti 
verilmesi konusunda ha-
zırlıklarımız, il millî eğitim 
müdürlüğümüz, ilçe millî 
eğitim müdürlüklerimiz ve 
okul müdürlüklerimiz tara-
fından titizlikle yürütülüyor. 

Okul mutfağında yemek 
hazırlayacak anaokulla-
rımız ile bünyesinde ana 
sınıfı bulunan okul ve ku-
rumlarımızın dışında kendi 
mutfağında yemek hazır-
lanması mümkün olmayan 

okullarımıza da meslek 
liselerimiz tarafından ye-
mekler hazırlanarak ulaş-
tırılacak. Ücretsiz yemek 
hizmetinin öğrencilerimize 
sağlanması noktasında 
başta Millî Eğitim Bakanı-
mız Sayın Mahmut Özer 
olmak üzere emeği geçen 
herkese öğrencilerim adı-
na şükranlarımı sunuyor, 
teşekkür ediyorum.”

  GÜR’DEN
 DEPREM 

BÖLGESİNDEN GELEN 

AİLELERE ZİYARET
  İl Millî Eğitim Müdürü 

Serkan Gür, Şehit Jandar-
ma Er Bahadır Aydın Orta-
okulu ziyaretinin ardından 
deprem bölgesinden Bur-
sa’ya gelen ailelerin misafir 
edildiği Muradiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesine 
bir ziyaret gerçekleştirdi.  
Gür, depremden etkilenen 
ailelerin çocuklarına yöne-
lik okul bünyesinde açılan 
anasınıfında öğrencilerle 
bir araya geldi.

Akciğer kanserinin tüm dünyada 
ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu-
nu vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdü-
rü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, tüm kan-
ser türlerinde olduğu gibi akciğer 
kanserinin de erken tanı ile tedavi-
deki başarı oranının artması sebe-
biyle hastalık belirtilerinin önceden 
bilinmesinin hayati derece önemli 
olduğunu söyledi.  

Hatay’da deprem mağduru va-
tandaşların yaralarını sarmak için 
mahalle mahalle gezerek yardımla-
rını ulaştıran Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleri, depremzede mi-
niklerin yüzünü güldürmeye devam 
ediyor. Evlerinin yıkılması sonucu 
çadırda kalan 7 yaşındaki Melek’in 
bilgisayar isteğine duyarsız kalama-
yan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 
minik kızı ziyaret edip istediği bilgi-
sayarı teslim ederek yüzünü güldür-
dü. @ Özkan Duran 

2022-2023 eğitim öğretim yılının 
ikinci döneminde Bursa’da ilk ders 
zili çaldı. Bursa’da okulları ziyaret 
eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü 
Serkan Gür, öğrencilerin ilk ders he-
yecanına ortak oldu.

 @ Özgür Yıldırım 
Bugün yazımın içeriğine bakarak İnegöl Gündeminin dışına 

çıktığımı düşünmeyiniz. Bilakis bu konuyu muhatap olduğum birçok 
İnegöllü yönetici ve iş adamlarını dikkate alarak kaleme alıyorum. 
Kimi zaman düşündüren, kimi zaman “Kim Bu ?” dedirten, kimi za-
man “Cuk Oturdu” dediğimiz ve kimi zamanda “Ne demek istedi?” 
diyerek biraz olsun fikir jimnastiği yapacağımız bir yazı bu. 

Yazımızın sonunda, Şöyle bir etrafınıza göz gezdirin, mutlaka 
söz konusu yazımıza uyan, tanıdık birilerini göreceksiniz. Kendinize 
de göz atmayı unutmayın. Belki de bu kişi sizsiniz.  Bugün paylaşa-
cağım konu bu özellikte bir konu:BBDO Worldwide, 79 ülkedeki 287 
ajansı ve 15 binin üzerinde çalışanıyla dünyanın en büyük reklam 
ajansı.BBDO Worldwide'ın başkanı Andrew Robertson işi gereği yüz-
lerce lider ve yönetici ile tanışma imkanı bulmuş. 

  Andrew Robertson, liderlik sırrına sahip olan insanlar-
da ve iyi yöneticilerde bulunması gereken bazı özellikler saymış. Bu 
özelliklerden üç tanesi çok dikkatimi çekti. Paylaşıyorum…

1-Suçlayıcı değil, çözüm odaklıdırlar.

2-"Ben" değil, "Biz" derler.

3-Sağlıklı bir biçimde paranoyaktırlar.

Özellikle şu tanımı çok önemsedim. “Liderler sağlıklı bir şekilde 
paranoyaktırlar.” 

Paranoyak olmak ne demek? Tanımına bakalım. Halk arasın-
da, paranoya deyimi, genellikle bir şahsın, çevresindekiler hakkın-
da aşırı şüpheciliğini tanımlamak için kullanılır. Böyle bir kişiye iyi 
niyetle bir tavsiyede bulunun, samimiyetinizin altında kötü bir niyet 
arar.

Aşağı yukarı herkes zaman zaman kendisiyle "uğraşıldığı" dü-
şüncesine kapılır. Bu normal ve geçici bir duygudur. Ancak Parano-
yak olan kişiler; başkalarının kendilerine veya makamlarına karşı 
bir tehdit olduğu endişesi içine düşerler. 

Paranoyak kişi; Günlük olaylara, rastlantılara, başkalarının sı-
radan hareketlerine, kendine ilişkin olağanüstü anlamlar verir. 

Sonuç olarak, paranoyak kişi çoğunlukla evhamlı, endişeli, 
kafası karışık ve huzursuzdur.Tanım böyle olunca sanırım kimse 
Paranoyak olmak istemez. Böyle bir tanımlamayı da kimse üzerine 
almaz. Peki liderler nasıl sağlıklı paranoyak olabilir ki? 

Sağlıklı paranoyak olmayı ben şöyle algılıyorum: Tek yönlü de-
ğil çok yönlü düşünmek. İhtimalleri dikkate almak. Resmin bütünü-
ne bakmak. Hayal gücünü iyi kullanmak. Risk senaryoları yapmak.  
Politikacı ya da iş adamı… Sözüm tüm yöneticilere…

Özellikle biz gazetecilerin ve köşe yazarlarının, yazıp ettikle-
rinin, yöneticilerin “sağlıklı paranoyaklarına?!” kurban gittiğini be-
lirttikten sonra: “Etrafınıza bir bakın, bu veya buna yakın insanları 
hemen tanıyacaksınız.” Diyorum.

  BİR KİTAP TAVSİYESİ

Kitabımızın adı: Yalan Söylemeyeceksin. Yazarı: Jürgen Seh-
mieder. Derin yayınlarından etkileyici bir kitap. Yazarımız 40 gün 
boyunca hiç yalan söylemez. Bu ilginç bir deneydir. Yalan söyleme-
diği 40 gününü kaleme alır ve ortaya ilginç bir kitap çıkar. Yönetici 
ve iş adamlarımıza özellikle tavsiye ediyorum.

TAHA KEREM-16 AĞUSTOS 2011-ARŞİVDEN DÜŞÜNCELER

*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

Taha
KEREM

PARANOYAK 
YÖNETİCİLER-2011
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07 Gündem

 48 PERSONEL 
DAHA BURSA’YA 

DÖNDÜ
 Merkez üssü Kah-

ramanmaraş olan ve 
11 kent başta olmak 
üzere Türkiye’nin bir-
çok bölgesinde his-
sedilen depremlerin 
ardından, ülke ge-
nelinde seferberlik 
başlatılmıştı. AFAD 
koordinasyonunda, 
Türkiye’nin birçok böl-
gesinden ‘başta yerel 

yönetimlerden olmak 
üzere’ çok sayıda ara-
ma kurtarma ekibi, 
yardım çalışmaları için 
deprem bölgelerine 
gönderilmişti. Bursa 
Büyükşehir Belediye-
si de ‘yapılan çalışma 
kapsamında’ arama 
kurtarma ve yardım 
çalışmaları için ekiple-
rini deprem bölgeleri-
ne sevk etmişti.

  Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Kahra-

manmaraş ve Hatay 
için görevlendirilen 21 
itfaiye eri ile 18 zabıta 
personelinin ardından, 
48 görevli personel de 
Küçük Sanayi Sitesi 
yerleşkesinde alkışlar-
la karşılandı. Büyük-
şehir Belediyesi’nin 
deprem fatihleri, afet 
bölgelerinde bir cana 
daha ulaşmak ve ya-
raları sarmak için canla 
başla çalıştıklarını ifa-
de etti.

“KULLANMAK İSTE-
YENLER İÇİN BU BİR 
FIRSAT”

Kahramanmaraş mer-
kezli 7,7 ve 7,6 büyük-
lüğündeki iki deprem 
ile sarsılan ülkemizde, 
11 il yıkıcı etkilerle sar-
sıldı. 70 il ise deprem 
bölgesinin yaralarını 
sarmak adına adeta se-
ferber oldu. Depremin 
üzerinden geçen 2 haf-
talık sürede on binlerce 
vatandaş yaşamını yi-
tirirken, 100 bini aşkın 
vatandaşımız ise yaralı 
olarak depremden kur-
tuldu. Sultan Abdülha-
mid Han Kültür ve Eği-
tim Derneği Başkanı 
Turgay Yazıcı, şehirlerin 
yıkıldığı deprem afeti-
nin üzüntüsünü yaşa-
yan Türk milletinin çok 
dikkatli olması gereken 
bir dönemden geçtiği-
ne dikkat çekti.

Kahramanmaraş dep-
remi sonrası farklı se-
naryoların ortaya çıktı-
ğını ve bu senaryoların 
göz ardı edilemeyecek 
kadar tehlikeli olduğu-
nu hatırlatan Turgay 
Yazıcı, “Depremin acısı 
hepimizin yüreğini yak-
tı. Bu acıyı unutmamız, 
yüreğimizi soğutmamız 
yıllarımızı alacaktır. An-
cak hayatın gerçekle-
riyle de yüzleşmek zo-
rundayız. Ülkemiz zor 
bir süreçten geçiyor. 
Gerekirse bağrımıza 
taş basıp her ihtimali 
göz önünde bulundur-
mak zorundayız. Tüm 
senaryoları ciddiye al-
malı, her ihtimali olabi-
lecekmiş gibi hazırlan-
malıyız. İşte bu yüzden 

depremin acısını yaşar-
ken vatandaşlarımızı 
uyanık olmaya, daha 
dikkatli olmaya da-
vet ediyoruz. Belki de 
deprem planın sadece 
bir parçasıydı. Öyle ol-
masa dahi, bu durumu 
kullanmak isteyebile-
cek çokça düşmanımız 
olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ SAT-
RANÇ TAHTASINA 
ÇEVİRMEYE ÇALIŞI-
YORLAR

Yaşanan depremin 
ülkemizin 100. Yılının 
kolay geçmeyeceğinin 
bir işareti olduğunu 
da vurgulayan Yazıcı, 
“Deprem irkitilmiş ol-
sun veya kendiliğinden 
oluşmuş olsun… Bu 
durum birilerinin ek-
meğine yağ sürdü ve 
harekete geçmeleri için 
fırsat oluşturdu. Görü-
yoruz ki depremden 
sonra birileri Türkiye’yi 
adeta satranç tahtası-
na çevirme uğraşında. 
Farklı tatbikat senar-
yoları, devleti itibar-
sızlaştırma çalışmaları, 
Güney Kıbrıs Rum Yö-
netiminin fırsattan isti-
fade yardım bahanesiy-
le kendini kabul ettirme 
çabası, Yunanistan’ın 
bir yandan yardıma 
gelirken bir yandan 
Navtex ilan edip silahlı 
tatbikat yapması, ABD 
gemisinin bayraklar-
la verdiği mesaj, yine 
ABD’nin uçak gemisi 
hamlesi, askerin saha-
ya indirilme ve sınırı 
boşaltma çabası, sınır 
ötesi operasyonları 
durdurmaya yönelik 

zorlamalar… Bunlar 
bir çırpıda aklımıza 
gelenler. Planlı veya 
kendiliğinden oluşmuş 
bir deprem olsun fark 
etmez. Bu durumdan 
faydalanmak isteyen 
onlarca ülke var. Her 
şartta ve koşulda uya-
nık olmak zorundayız” 
diye konuştu.

ALGI OYUNLARI 
İFŞA OLUYOR

Tüm dünyanın dahil 
olduğu bir oyunla kar-
şı karşıya olduğumuzu 
vurgulayan Yazıcı, “Son 
günlerde yaşanan algı 
operasyonları da bu-
nun kanıtıdır. Örneğin 
küreselcilerin kuklası 
Madonna’nın paylaşım-
ları. Baktığımızda ma-
sum bir sosyal medya 
paylaşımı olarak gözü-
küyor. Yunan bir arama 
kurtarma görevlisi, bir 
Türk çocuğu kucağına 
almış. Ancak resmi in-
celediğimizde, birile-
rinin bu paylaşımlarla 
mesajlar ilettiği açık. 
Öncelikle bu görselin 
gerçek bir resim olma-
dığını görüyoruz. Oluş-
turulmuş bir görsel. 
Yunan bayraklı arama 
kurtarma, Türk bayrak-
lı çocuğu kurtarıyor. 
Burada Yunanistan; 
büyük, şefkatli, güçlü, 
korumacı, kendinden 
emin ve uzman olarak 
gösteriliyor. Omzunda 
Türk bayrağı bulunan 
çocuk ise aciz, morar-
mış ve zavallı olarak 
gösteriliyor. Görselde-
ki en dehşet verici de-
tay ise Yunan adamın 
6 parmaklı olması. Bir 
mesaj olduğu açık. Tür-

kiye ile arasındaki 6 mil 
olan kara sularını de-
ğiştirme niyetinde olan 
Yunanistan’a bu mana-
da bir mesaj mı yoksa 
başka anlamları mı var 
bilemiyoruz. 

Belli ki küreselciler, 
kuklaları Madonna üze-
rinden şimdi tam zama-
nı demek istiyor. Diğer 
yandan Almanya’dan 
gelen ve birilerinin böl-
gede misyonerlik faali-
yetlerinde bulunduğu 
ifşa oldu. Bölgedeki 
gönüllü ekipler Kahra-
manmaraş’ta bir okulun 
bahçesinde Almanların 
“İsa sizi seviyor” kartla-
rı hazırladığını, burada 
çocukları oynattıklarını 
ve hiçbir izin belgele-
ri olmadığını fark etti. 
Devlet olaya ek koysa 
da bunlar sadece fark 
edilebilenler. Deprem 
bölgesinde şu an her-
kes hamlesini yapıyor. 
Milletimiz uyanık olmak 
zorunda” açıklamasın-
da bulundu.

“BU TOPRAKLARDA 
DEVLET, MİLLETİN TA 
KENDİSİDİR”

İşte bu yüzden sat-
ranç tahtasına dönen 
Anadolu topraklarının 
bugün artık ihmali ve 

kardeş kavgasını kal-
dıramayacağını dile 
getiren Turgay Yazıcı, 
“2600 yıldır yeryüzün-
de devletsiz kalmayan 
tek milletiz biz. Çünkü 
bu topraklarda dev-
let, milletin ta kendi-
sidir. Hayatta olan tek 
bir Türk, yeni bir Türk 
devleti demektir. İşte 
bunu çok iyi bildikle-
ri için depremi fırsata 
çevirenler bir yandan 
dışarıdan müdahale 
hazırlığı yaparken bir 
yandan çocuklarımızın 
beynini yıkamaya, mis-
yonerlik faaliyetleriyle 
benliğimizi yitirmemizi 
sağlamaya çalışıyor. Bu-
gün her şeyi bir kenara 
bırakıp bir olmamız ge-
reken en mühim gün-
dür. Milletimizin Türk 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
düşmanlarına karşı en 
büyük silahı, birlik ve 
beraberliğidir. Deprem 
olduğu andan bu yana 
bu birlikteliği en güzel 
şekilde sağlayarak ge-
len tüm saldırılara me-
sajımızı verdik. Ancak 
senaryolar bitmeyecek. 
Planlar bitmeyecek. 
Satranç tahtasına dö-
nen Anadolu tüm hain-
lerden, iş birlikçilerden, 
istihbaratçılardan arın-
dırılana kadar mücade-

lemiz devam edecek” 
dedi.

MİLLİ HUKUK CEMİ-
YETLERİ HER DAİM 
VARDIR

“Devlet uyanık, dev-
let her şeyin farkında” 
sözleriyle konuşmasını 
sürdüren Yazıcı, “Biri-
leri bir noktadan fitili 
ateşlemek, ülkede kaos 
ortamı oluşturmak is-
tiyor. Fetöcü zihniye-
tin sosyal medyadan 
özellikle üniversiteler 
üzerinden öğrencilerin 
sokağa dökülmesi için 
yönlendirme yaptığını, 
siyasi kanadı harekete 
geçirmeye çalıştığını 
görüyoruz. 

Sarayın önünde bu-
luşalım mesajlarının 
altında yatan niyetin 
devlette farkında, aklı 
başında millette. Ancak 
milletimizin gönlü müs-
terih olsun, bu devlet o 
tuzağa düşmez. Ayrıca 
şunun da altını çizmek-
te fayda var; Kurtuluş 
Savaşı ruhu ile müca-
delede eden Gizli Milli 
Hukuk Cemiyetleri her 
daim vardır ve var ol-
maya devam edecek-
tir” ifadelerinde bulun-
du.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘deprem son-
rası arama kurtarma çalışmaları için’ afet bölgelerine 
gönderilen 21 itfaiye eri ile 18 zabıta personelinin ar-
dından 48 personel daha Bursa’ya dönüş yaptı. 

@ Özgür Yıldırım 

Ülkemizi sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına tüm yurtta adeta seferberlik ilan edildiğini ifade 
eden Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, bir yandan da tüm Dünyanın bura-
da bir hesap peşine düştüğünü, algılarla oyunlar kurduğunu söyledi. Yazıcı, “Deprem bölgesi şu an satranç tahta-
sına dönüştürülmek isteniyor. Herkes hamlesini yapıyor. Milletimiz uyanık olmak zorunda” dedi. @ Tamer Ekimci
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Dünyada olmuyor ölen bu kadar

Yazık bu milletin ne günahı var?

Deprem değil deprem asıl canavar

Suçu artık başka bir yerde ara

Sorumlular hemen çıksın kenara!

Her âfette aynı nutuk atılır

Depreme doğaya kaşlar çatılır

Böyle bir vicdanla nasıl yatılır

Çoluk çocuk yazık bu insanlara

Sorumlular hemen çıksın kenara!

Deprem değil çürük kolonlar yıktı,

İşinde harami olanlar yıktı,

Demirden betondan çalanlar yıktı,

İsyanım bu sağır, kör vicdanlara

Sorumlular hemen çıksın kenara!

Müteahhit değil tek suçlu kişi

Yalnız başına mı yapıyor işi?

Yok mu denetleyen tüm işleyişi?

Gidip bakan yok mu inşaatlara?

Sorumlular hemen çıksın kenara!

Bir yanda zinaya, dine bağlayan

Bir yanda faryadı yürek dağlayan

Bu gidişle bitmez bizde ağlayan

Daha çok görürüz böyle manzara

Sorumlular hemen çıksın kenara!

Hasan Hüseyin YILMAZ

DEPREM; SORUMLULAR 
HEMEN ÇIKSIN KENARA!

Hasan
Hüseyin
YILMAZ

EHLİYETİMİ VE SİLAH RUHSATIMI KAYBETTİM 
HÜKÜMSÜZDÜR
İSMAİL ÖZBEK

ZAYİ



TFF 2. Lig’in 25. 
haftasında sahasın-
da Amed Sportif Fa-
aliyetlerile karşılaşa-
cak olan Bursaspor, 
Özlüce İbrahim Ya-
zıcı Tesisleri Mesut 
Şen Sahası'nda yap-
tığı antrenman ile bu 
maçın hazırlıklarına 
başladı. 

Teknik Direktör İs-
mail Ertekin gözeti-

minde yapılan idman 
ısınma hareketleri ve 
5'e 2 pas pres oyun-
larıyla başladı. İkinci 
bölümde topa sa-
hip olma çalışmaları 
yapan futbolcular, 
antrenmanı çift kale 
maçlar yaparak ta-
mamladı. Bursaspor 
hazırlıklarını bugün 
öğle saatlerinde ya-
pacağı antrenman 
ile sürdürecek.

 HALI SAHA MAÇI
 Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, Türkiye’nin 
11 ilini sarsan, sadece 
afet bölgelerinde değil 
tüm vatandaşlar üzerin-
de derin izler bırakan 
depremin yaralarını 
sarmak için çalışmaları-
nı aralıksız sürdürüyor. 
Gaziantep’in ardından 
Hatay’da yaşamın nor-
male dönmesi için tüm 

birim ve iştirakleri ile 
yoğun mesai harcayan 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, gıda, giyim, hij-
yen malzemesi, batta-
niye, soba ve yakacak 
gibi yardımların yanın-
da bölge halkına moral 
vermeye de çalışıyor.

   Özellikle kurula-
cak konteyner kent ve 
seyyar tuvaletler için 
altyapı çalışmalarını yü-

rüten BUSKİ ekipleri, 
eski cezaevi alanında 
oluşturduğu şantiye 
alanında bulunan halı 
sahada depremzede 
çocuklarla futbol oyna-
dı. Akranlarının ‘dep-
remin ardından’ başka 
illere gitmesiyle yalnız 
kalan 3 arkadaş, halı 
sahanın yanındaki şan-
tiyeye gelip BUSKİ çalı-
şanları ile maç yapmak 

istedi. Çocukların isteği 
kırmayan ekipler, öğle 
paydosu için sözleşti 
ve daha sonra çocuklar 
için sahaya indi. Hem 
çalışanlar hem de ço-
cuklar için keyifli geçen 
maçın ardından, BUSKİ 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Mesut Boz tarafından 
depremzede çocuklara 
çeşitli hediyeler verildi.

 Günler sonra tam 
kadro ile maç yapma-
nın mutluluğunu yaşa-
yan çocuklar, “Burada-
ki abilerle maç yapmak 
istedik. Onlar da bizi 
kırmadı. Çok eğlendik” 
dedi. BUSKİ Genel Mü-
dür Yardımcısı Mesut 
Boz da, “Kendi arka-
daşları başka şehirlere 

gitmiş. Öğle molasında 
arkadaşlarımız çocukla-

ra eşlik etti. Güzel bir 
karşılaşma oldu. Ço-

cuklarımız moral buldu. 
Onları mutlu etmek, 

bizleri de mutlu etti” 
diye konuştu.

  BURSA (İHA) - Bursaspor, Amed 
Sportif Faaliyetler’le yapacağı 
maçın hazırlıklarına bugün yaptığı 
antrenmanla tekrar başladı.  

Hatay’da yaraların sarılması için yoğun mesai harca-
yan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri, hem 
alt yapıyı hem de moralleri onarıyor. Akranları başka 
şehirlere gittiği için yalnız kalan 3 arkadaş, BUSKİ per-
soneline maç teklif etti. Öğle paydosunda gerçekleşti-
rilen mücadele ile keyifli anlar yaşayan çocuklar, maçın 
ardından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.  

@ Özgür Yıldırım
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