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BEŞ  EMANET

Abdulvasih
DURAN

HADIS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

“Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle 
bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim.”
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Depremlerden etkilenen 11 ildeki toplam 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakilleri yapıldı. İnegöl'e gelen 
öğrenci sayısı ise 298 

 

Başka illere göç eden depremzede ailelerin çocukları, buralarda okula gitmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilden diğer illere nakledilen öğrenci sayısını paylaştı.

İNEGÖL’DE OKUYACAKLAR 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Özer, “10 

ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 

99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik ifadelerini 

kullandı.

99 BİN 853 ÖĞRENCİ NAKİL

İnegöl'de gece saatlerinde yaşanan silahlı 
saldırı olayının şüphelisi polis tarafından yaka-

landı

İnegöl Yeni Mahallede meydana gelen kazada 
hafif ticari aracın çarpıp ağır yaraladığı adam 

hastanede hayatını kaybetti.  

Deprem bölgesine 
bugüne kadar 

yüzlerce tır yardım 
gönderen İnegöl’den 
şimdi de 250 varil 
soba gönderildi. 

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından AFAD 
Yerel Destek Ekibi olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak 

üzere bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi personelleri, çalışmalarını 
tamamlayıp İnegöl’e geri döndü



BEŞ  EMANET

Abdulvasih
DURAN

Emanet kelimesi ‘Emine’ kökünden türetilmiştir.’Güven-
mek’,’Korku ve Endişeden Emin Olmak’ gibi anlamlara gelir.

     İslam dininde emanetin  oldukça geniş bir anlamı var-
dır. Bir insana koruması için bırakılan mal ve eşya gibi nes-
neler emanet olduğu gibi insana verilen her türlü maddi ve 
manevi imkanlar ve nimetler de emanetten sayılmıştır. Ay-
rıca insanların sırlarını ifşa etmemek de bir çeşit emanettir.

    Kur’an-ı Kerim’de  mü’minlerin özellikleri sayılırken 
“Emanete riayet ederler” tabiri kullanılır. Bu konudaki ayete 
bakalım:” Yine onlar (o mü’minler) ki, emanetlerine ve ver-
dikleri sözlere riâyet ederler”.(Mü’minun-8). Resulullah(sav) 
da bu konuda şöyle buyuruyor:”Münafıkların  alametleri  3 
tanedir: 

1-Konuştukları zaman yalan konuşurlar,
2_Söz verdikleri zaman sözünde durmazlar,
3-Kendilerine bir şey emanet edildiği zamanda emanete 

ihanet ederler”. 
    Bütün bunlarla birlikte İslam dini 5 Emniyet adını ver-

diği 5 konuyu özellikle koruma altına alır. Bunlara “Beş Em-
niyet( Emanet)” adını veriyoruz.

Bu emanetler şunlardır:
1-Din emaneti,
2-Can emaneti,
3-Akıl emaneti,
4-Nesil emaneti,
5-Mal emaneti. 
Bugünkü yazımızda ‘Din Emaneti’ üzerinde durmaya 

çalışacağız.
Din Emniyeti(Emaneti): Yüce Rabbimiz insanlara bir hi-

dayet kaynağı olarak indirdiği dini koruma altına almıştır. 
Bu nedenle din ile alay etmek ,dini konuları hafife ve alaya 
almayı yasaklamış hatta dinden çıkma nedenleri arasında 
saymıştır. O nedenle Müslüman kişi kutsal değerleriyle alay 
etmez, hafife almaz ve inkar yoluna gitmez. Ayrıca Yüce 
Rabbimiz insanlık tarihi boyunca ilahi dinler göndermiş; 
ancak yeni gelen din, eski dinin geçerliliğini ortadan kaldır-
mıştır. Buna göre en son ve en mükemmel din İslam dinidir. 
Geçerli olan din de İslam’dır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “ 
Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, 
kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve 
aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini 
inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir”(Al-i 
İmran-19). Başka bir Ayeti Kerime’de de şöyle buyruluyor:” 
Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan ka-
bul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan ola-
caktır”(Al-i İmran-85). Son din olan İslam dini aynı zamanda 
en hoşgörülü dindir. Başka dine mensup olanlara tarih bo-
yunca hep hoş görülü davranılmıştır. Kilise, havra ve sina-
goglara dokunulmamıştır. Eski yapılanlar korunduğu gibi 
yeni kurulan şehirlerde de yapımlarına müsaade edilmiştir. 
Ayrıca İslam’da zorlamanın olmaması O’nun hoşgörüsüne 
yeterli bir sebep değil mi? Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor:” - Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapık-
lıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a 
inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmış-
tır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara-256).

     İslam dini insanları bu dünyada inanma ve inanmama 
konusunda serbest bırakmıştır. Ancak Ahirette karşılığını 
görecektir. “De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman 
etsin, dileyen inkar etsin.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırla-
dık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşat-
mıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, ma-
den eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine 
yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç 
bir yaslanacak yerdir.”(Kehf-29) Yüce Allah  Resulullah(-
sav)’ın şahsında Müslümanlara da bir çağrıda bulunmuş, 
İslam’ın güzelliklerini zorla değil güzel söz ve güzel öğütler-
le diğer insanlara anlatmamızı istemiştir. Bu konuda Yüce 
Rabbimiz şöyle hitap ediyor:”

(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle 
çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz se-
nin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru 
yolda olanları da en iyi bilendir(Nahl-125). İnanç gibi konular-
da  kesinlikle zorlama olamaz. Çünkü imanın geçerli olması 
için 2 şart lazımdır. Birincisi dil ile ikrar(yani söylemek), ikin-
cisi de kalp ile tasdiktir (yani kalbimiz ona inanacak).

     Soruyorum size: Kalbin inanmadığı bir imanın geçerli-
liği var mı? Dolayısıyla fazla söze gerek kalmadan dinde zor-
lamanın mantıken münkün olmadığını görüyorsunuz.

      
AbdulVasih DURAN-2011

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

02 ŞABAN 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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ÖZTÜRK YAPI 
TARAFINDAN 

TOPLANDI
Geçtiğimiz hafta yar-

dımseverlerin desteği 
ile atıl variller Öztürk 
Yapı tarafından topla-
narak işyerinin depo-
suna getirildi. 

Ağaç İşleri Sanayi-
sinde faaliyet göste-
ren firmalarda çalışan 

demir doğramacıların 
desteği ile gece gün-
düz çalışılarak 250 ci-
varında soba imalatı 
gerçekleştirildi.

 
Dün İnegöl Belediye-

si yetkililerine teslim 
edilen sobalar 1 tıra 
yüklenerek deprem-
zedelere ulaştırılmak 
üzere deprem bölge-
sine gönderildi.

İNEGÖL’DE 
OKUYACAKLAR

Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan 
ilçelerinde meydana 
gelen 7.7 ve 7.6 bü-
yüklüğündeki iki dep-
rem, 11 ili etkiledi. 
Binaların çöktüğü iller-
de eğitim de durdu. 
Başka illere göç eden 
depremzede ailelerin 
çocukları, buralarda 

okula gitmeye başla-
dı. Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, 10 il-
den diğer illere nakle-
dilen öğrenci sayısını 
paylaştı.

99 BİN 853
 ÖĞRENCİ NAKİL

Sosyal medya hesa-
bından bir paylaşım 
yapan Bakan Özer, 
“10 ilimizdeki öğren-

cilerimizin diğer illere 
nakilleri kapsamında 
99 bin 853 öğrencimi-
zin nakil işlemini ger-
çekleştirdik. Evlatla-
rımız, geleceğimizdir. 
Her imkan ve koşulda 
yanlarında olmaya de-
vam edeceğiz.” ifade-
lerini kullandı.

İL İL NAKLEDİLEN 
ÖĞRENCİ SAYISI İSE 

ŞÖYLE
Paylaşımda, öğrenci-

lerin nakillerinin yapıl-
dığı bazı illere ilişkin 
bilgilere de yer verildi. 
Buna göre, Ankara'ya 
13 bin 110, Mersin'e 

10 bin 272, Antalya'ya 
9 bin 380, Konya'ya 
6 bin 47, İstanbul'a 5 
bin 898, İzmir'e 3 bin 
831, Muğla'ya 3 bin 
629, Aydın'a 3 bin 66, 

Kayseri'ye 2 bin 940, 
Bursa'ya 2 bin 598 öğ-
renci nakledildi.

İNEGÖL’E GELEN 
ÖĞRENCİ 298

Konuya ilişkin gö-
rüştüğümüz yetkililer 
İnegöl’e nakil ile gelen 
öğrenci sayısının 298 
olduğunu açıkladılar.

Deprem bölgesine bugüne ka-
dar yüzlerce tır yardım gönderen 
İnegöl’den şimdi de 250 varil soba 
gönderildi. @ Haber Merkezi

Depremlerden etkilenen 11 ildeki 
toplam 99 bin 853 öğrencinin diğer 
illere nakilleri yapıldı. İnegöl'e gelen 
öğrenci sayısı ise 298 

@ 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

İLK EKİP MALATYA’YA 
SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki iki dep-
rem, 11 ilde büyük yıkı-
ma neden oldu. Deprem 
sonrası tüm yurtta adeta 
seferberlik ilan edilirken, 
70 ilden deprem bölgesi-

ne bir yandan arama kur-
tarma ekipleri bir yandan 
da depremzedeler için 
toplanan insani yardımlar 
ulaştırılmaya başlandı. 

İnegöl’den de hem sivil 
hem de İnegöl Beledi-
yesi personelleri arama 
kurtarma çalışmaları için 

deprem bölgesine sevk 
edildi.

AFAD tarafından daha 
önce arama kurtarma ve 
ilk yardım eğitimi veri-
len İnegöl Belediyesi’nin 
30 personeli, depremin 
hemen ardından göre-
ve çağırılmıştı. Fen İşleri 

Müdürlüğü, Temizlik İş-
leri Müdürlüğü ve Park 
Bahçeler Müdürlüğü per-
sonellerinden oluşan 30 
kişilik AFAD yerel destek-
ler ekibi, ilk olarak Malat-
ya’da görevlendirildi. İlk 
bir hafta Malatya’da en-
kaz altında arama kurtar-
ma çalışmalarına katılan 

ekip, daha sonra istirahat 
için İnegöl’e gönderildi.

İKİNCİ EKİP HATAY’A 
GİTTİ

Yine İnegöl Belediye-
si personeli olan AFAD 
yerel destekler ekibin-
den 30 yeni personel ise 
arama kurtarma çalışma-

larının ikinci haftasında 
AFAD tarafından Hatay’a 
görevlendirildi. Geçtiği-
miz hafta bölgeye giden 
ekipler, bir haftalık çalış-
masını tamamladı. Verilen 
bölgelerde arama kur-
tarma çalışması sonlanan 
ekipler İnegöl’e döndü.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından AFAD Yerel Destek Ekibi olarak arama kurtarma çalışmalarına 
katılmak üzere bölgeye sevk edilen İnegöl Belediyesi personelleri, çalışmalarını tamamlayıp İnegöl’e geri döndü. @ Özgür Yıldı-
rım



TARİHTE BUGÜN 22 ŞUBAT

1408: İbn-i Haldun vefat etti.
1950: Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.
1972: Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş 

edebilecekleri ilk ''free shop'' Yeşilköy Havalimanı'nda 
açıldı.

1973: İsrail jetleri Libya yolcu uçağına ateş açtı; 74 
kişi öldü.

1988: Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, cezaevlerinde 

tek tip elbise giyinme zorunluluğunun kalktığını söy-
ledi.

2001: Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gü-
nünde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya 
çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

2005: Felsefe dünyasının önemli isimlerinden Prof. 
Dr. Nermi Abdurrahman Uygur 80 yaşında İstan-
bul'da vefat etti.

YSK KURULDU

03 Yaşam 22 Şubat 2023 Çarşamba

3 KİŞİ YARALANDI
Kaza saat 12.30 sı-

ralarında Mahmudiye 
Mahallesi Göçmen-
ler sokakta meydana 
geldi. Koca sokaktan 
Göçmenler sokağa 
çıkış yapan sürücü 
Cemile Çakır(41) yö-
netimindeki 16 KGA 
86 plakalı otomobil, 

Göçmenler sokakta 
seyir halinde olan sü-
rücü Suat Buluş(24) 
yönetimindeki 16 AUZ 
576 plakalı otomobile 
yandan çarptı. 

Kaza sonucu sürücü-
ler ile 16 AUZ 576 pla-
kalı otomobildeki yol-
cu Netice Bakan(23) 

yaralandı. 3 yaralı da 
olay yerine sevk edi-
len Ambulanslarla İne-
göl Devlet Hastane-
sine kaldırıldılar. Kaza 
anı bir sitenin güvenlik 
kameralarına saniye 
saniye yansıdı. 

Polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı. 

HASTANEDE
 VEFAT ETTİ   

Kaza, önceki ak-
şam saat 22.00 Yeni 
Mahalle Hamzabey 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.   
Hamzabey Caddesi 
üzerinde seyir ha-
linde olan sürücü 
Bilal Ş.(57) yöneti-
mindeki 16 F 2620 

plakalı hafif ticari 
araç, yola çıkan Za-
hadin Murad'a (55)
çarptı. 

Çarpmanın etkisiy-
le yere düşen adam 
ağır yaralandı. Yara-
lı, olay yerine sevk 
edilen ambulansla 
İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. 

Beyin kanaması ne-
deniyle yoğun ba-
kıma alınan adam 
olaydan 7 saat son-
ra hayatını kaybetti. 
Sürücü polis ekiple-
rince gözaltına alın-
dı. 
Polis kazayla ilgili 

soruşturma başlat-
tı. 

İnegöl’de meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 
3 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerala-
rına saniye saniye yansıdı.  @ Haber Merkezi 

İnegöl Yeni Mahallede meydana gelen kazada hafif 
ticari aracın çarpıp ağır yaraladığı adam hastanede ha-
yatını kaybetti.  @ Haber Merkezi 

İNEGÖL’ DE KURULMUŞ SPOR KULÜPLERİ: a- İne-

göl İdman Yurdu Spor Kulübü; b-İnegöl Doğan Spor 

Kulübü; c-İnegöl demir Spor Kulübü; d-İnegöl Spor 

Kulübü.

A/1-İNEGÖL İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ: 

Cumhuriyet devrine gelince; 1923 Yılında eğitim ve 

kültürel amaçlı olarak İnegöl’de spor konusuyla da il-

gilenilmiştir; Hem izcilik, hem jimnastik, hem güreş ve 

hem de futbol konusu, gündeme alınarak bu konuda 

örgütlenmenin geregi kabullenilmiş ve İdman Yurdu 

adıyla İnegöl’de ilk spor kulübü kurulmuştur.

Ancak bu spor kulübü 1940’lı yıllara kadar 

futbol’dan daha fazla eğitim amaçlı olarak izcilik, jim-

nastik ve güreş konularına ağırlık vermiştir. Bu arada 

icra edilen resmî merasimlerde kullanılması gerekli 

görüldüğünden İnegöl’ün ilk bando takımı da “İdman 

Yurdu Spor Kulübü” nün bünyesinde oluşturulmuştur.

“İdman Yurdu Spor Kulübü” nün merkezi, İne-

göl-Halk Evi’nin bitişiğinde yer alan İnegöl Jandarma 

Karakol binasının birinci katını oluşturan kıraathâne 

olmuştur ki bu kırâathâne, çoğunlukla, memur 

tabakasının da uğrak yeridir. Zira bitişiğinde yer alan 

İnegöl –Halk Evi’nin önünde yer alan geniş çay bah-

çesi, söz konusu kırâathane müşterilerine de hizmet 

sunmuştur .

Bu sebepten İnegöl İdman Yurdu, halk kesimin-

den ziyade, o yıllarda, daha çok mürekkep yalamış bü-

rokrat kesime hitap etmiştir. Bu nedenle olsa gerek ki 

1940’lı yıllara gelindiğinde; “İnegöl İdman Yurdu Spor 

Kulübü” nde tüzük değişikliğine gidilerek yeniden bir 

yapılanmaya gidilmş; güreş, izcilik, jimnastik ve bando 

konuları, kulubün, faâliyet sahası dışında bırakılmış 

ve ağırlıklı olarak futbola odaklanılmıştır.

O yıllarda İnegöl İdman Yurdu Spor Kulübü’ nün 

en flaş ismi, Kurt Ali olmuştur. 1948-1949 sezonun-

da İnegöl İdman Yurdu, Bursa 1nci amatör- ligine 

yükselmiştir. Her yıl bu pozisyonunu koruyamamakla 

birlikte İnegöl İdman Yurdu, 1960-1961 sezonunda 

da yine Bursa liginde 1’nci kümeye yükselmiştir. 

1963-1964 sezonunda ise İnegöl İdman Yurdu, Bursa 

şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Kurt Ali’nin dışında göz dolduran İnegöl İdman 

Yurdu sporcularının isimleri :Kaleci Âdem - Münir 

Güven - Zula Ahmet - Kafacı Muhlis – 26 Ahmet- Bibi-

can kardeşler-Yoğurt Nuri - Hıfzı Doğdubay - Kemal 

Girginer – Çapa ismet ve benzeri sporculardır. 

1984 Yılına gelindiğinde İnegöl İdman Yurdu Spor 

Kulübü, İnegöl Spor Kulübü ile bütünleşerek tarihsel 

misyonunu tamamlamış ve eski tüzel kişiiği ortadan 

kalkmıştır.

B/2- İNEGÖL DOĞAN SPOR KULÜBÜ: İnegöl Doğan 

Spor Kulübü, 1933 Yılında Mahmudiye Mahallesi Sarı 

Camii’nin müştemilatı olarak kullanılan ve Sultan Ab-

dülaziz (1861-1876) devrinde “Cami Merkezli Av Köşkü 

” olarak inşa edilmiş olan tesisin çay bahçesinde ku-

rulmuştur. 1936 Yılında, kulübün tüzügünde değişiklik 

yapılmış ve Kulüp, “İnegöl Yeni Doğan Spor Kulübü” 

adını almış ise de 1940 Yılına gelindiğinde bu kerre 

ikinci bir defa daha tüzük değişikliği yapılarak” İnegöl 

Doğan Spor “adına tekrar dönülmüştür.

Kulübün kurucuları arasında Sabri Demircioğlu 

ve Ahmet Türkel başta olmak üzere; esnaftan bir çok 

kişi, kulübün kurucuları arsında yer almıştır. Doğan 

Spor Kulübü, Kemal Dikmen ve Necmi Güngör gibi 

flaş sporcular Yetişmiştir. (YARIN DEVAM EDECEK 

İNŞALLAH)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’DE TARİHSEL SPORTİF 
FAÂLİYETLER-2

ŞÜPHELİ 
YAKALANDI

Olay Mesudiye 
Mahallesi Alparslan 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. He-
nüz ismi ve plakası 
belirlenemeyen mo-
tosikletle gelen sal-
dırgan, hasmı olan 
Uğur D.(29)'ye kur-
şun yağdırdı. Mermi-

nin bacağına isabet 
ettiği Uğur D., yara-
landı. Saldırgan mo-
tosikletiyle kaçarak 
kayıplara karıştı. Ya-
ralı genç, özel araçla 
İnegöl Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı.

Gece saatlerinde 
Mesudiye Mahalle-
si'nde çıkan kavgada 

1 kişi silahla yara-
lanmıştı. Uğur D.'yi 
silahla yaralayarak 
olay yerinden kaçan 
şüpheli 29 yaşındaki 
Sezai K., polis tara-
fından yakalanarak 
gözaltına alındı.

Saldırgan emni-
yetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

İnegöl'de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı 
olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. 

@ Haber Merkezi

TAHIL 
DEPOSUNDA 

YANGIN
Yangın Ertuğrulgazi 

mahallesinde bulu-
nan Sebze- Meyve 
halinin tahıl deposun-

da henüz belirlene-
meyen bir nedenle 
yangın çıktı. 

Dumanları fark 
eden Hal görevlile-
ri İtfaiye ekiplerine 
haber verdi. Yangın 

yerine gelen itfaiye 
ekipleri alevlere mü-
dahale ederek büyü-
meden söndürdüler. 
Yangının çıkış nedeni 
araştırılıyor

Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan Sebze-Meyve 
halinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyü-
meden söndürüldü. @ Haber Merkezi
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 ÇOK ACI BİR
 TABLOYLA 

KARŞILAŞTIK
 Bursa Perakendeciler 

Derneği (Bursa PER-
DER), afet bölgesinde 
yaşayan ve Bursa’ya 
gelen depremzede-
lerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak adına üyele-
rinin katkılarıyla yeni 
bir yardım seferberliği 
başlattı. Bursa PERDER 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Haşim Kılıç, deprem 
bölgesinde Türkiye Pe-
rakendeciler Federas-
yonu Başkanımız Ömer 
Düzgün ve diğer PER-
DER Şube Başkanları 
ile birlikte yaptığı ça-
lışmaları ve gözlemleri 
Bursa PERDER Yöne-
tim Kurulu ve Üyeleri 
ile istişare toplantısında 
paylaştı. Acı bir tabloya 
şahitlik ettiklerini belir-
ten Haşim Kılıç, 

“Hatay AFAD koordi-
natör valisi olarak gö-
revlendirilen Erzurum 
Valisi Okay Memiş ve 
Sosyal Hizmetler Genel 

Müdürü Mehmet De-
mircioğlu ile bir araya 
geldik. Deprem bölge-
sini inceledik. Çok acı 
bir tabloyla karşılaştık, 
büyük yıkım olduğunu 
gördük. Bu kentlerin 
yeniden ayağa kalkma-
sı, depremzedelerin ye-
niden hayata tutunması 
için yürütülen yardım 
çalışmalarının daha da 
yoğunlaştırılması gere-
kiyor. Üyelerimizle ger-
çekleştirdiğimiz istişare 
toplantısında, deprem 
felaketi sonrası üye-
lerimizin değerli kat-
kılarıyla başlattığımız 
ve devam ettirdiğimiz 
yardım çalışmalarının 

yanı sıra Bursa'ya gelen 
depremzedeler ve afet 
bölgesi için atacağımız 
yeni adımları planladık” 
diye konuştu.

 Hem bölgedeki dep-
remzedeler, hem de 
Bursa’ya gelen dep-
remzedeler için yardım 
çalışmalarına ihtiyaç 
olduğunu da kayde-
den Kılıç, “Devletimiz, 
tüm imkânlarıyla sefer-
ber olmuş durumda. 
İş dünyamız, halkımız 
da yardım konusunda 
önemli duyarlılık gös-
teriyor. Hem bölgede 
yaşayan, hem de şeh-
rimize gelen deprem-
zedelerin acil ihtiyaçları 

barınma ve gıda ile ilgi-
li. Bu ihtiyaçları gider-
mek için Bursa PERDER 
üyelerimiz, katkılarını 
artırarak desteklerini 
sürdürecek. Federas-
yonumuz öncülüğünde 
bölgeye ilk etapta çok 
sayıda tırla gıda mal-
zemesi ulaştırdık. Üye-
lerimiz, nakdi ve ayni 
yardımlarla duyarlılığını 
gösterdi ve gösterme-
ye de devam ediyor. 
Her zaman yanlarında 
olacağız. Bu noktada 
tedarikçilerimizden de 
destek alacağız. Yara-
ları hep birlikte saraca-
ğız” ifadelerini kullandı.

Bursa PERDER üyeleri, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Haşim Kılıç, “Hem büyük yıkımın oldu-
ğuna tanıklık ettiğimiz bölgede yaşayanlara, hem de şehrimize gelen dep-
remzedelere daha fazla destek sağlayacağız” dedi. 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)

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.

Derneğimizin yıllık olağan kongresi 13 MART 2023 Pazarte-
si günü saat 17.00’de (İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA) Mah-
mudiye Mah. Tabakhane cad. No:55 İNEGÖL adresindeki 

Sanayi Camii müştemilatında aşağıdaki gündem madde-
leri uyarınca yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk 
sağlanamaz ise bir hafta sonra aynı yer ve saatte ikinci 

toplantı yapılacaktır.   

Sanayi Camii ve Müştemilatını
Yaptırma ve Yaşatma Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1-Açılış ve saygı duruşu
2-Divan heyetinin seçimi
3-Yönetim ve denetim kurulu raporlarının 
okunması
4-Yönetim ve denetim kurulu raporlarının 
görüşülmesi
5-Yönetim ve denetim kurulunun ibrası 
6-Tahmini bütçenin görüşülmesi 
7-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
seçimleri
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanış
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NÖBETÇİ ECZANELER

 ATMACA ECZANESİ 
MESUDİYE MAH. SEVGİ SOK. NO:4

 0224 711 04 24

ASA ECZANESİ 
KEMALPAŞA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:28/B

 0224-7117373

ZERRİN ECZANESİ 
HAMİDİYE MAH. ATATÜRK BULVARI HASTANE MEYDANI NO:1/A

 0224-7111215

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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BEKİR ALEMDAR: Adı ilçemiz Süleymaniye 
Mahallesi’nde bir sokakta yaşatılmaktadır. 1966 
Trabzon-Araklı doğumludur. İlkokul ve ortaokul 
eğitimini Araklı’da 
yaptı. 1981 yılında 
aile olarak İnegöl’e 
göç ettiler. Patates 
toptancılığı yapan 
ailesinin yanında çalı-
şıyordu. 26 Mart 1989 
Yerel Seçimleri öncesi 
oluşturulan araba 
konvoylarından DYP 
konvoyunda trafik 
kazası oluştu ve kaza 
neticesinde hayatını 
kaybetti. Seçimler so-
nucunda ortaya çıkan 
İnegöl Belediye Meclisi ikamet ettiği Süleymaniye 
Mahallesinde bir sokağa adını verdi. Kaynakça : 
05.09.2016 ağabeyi Hasan Alemdar ile görüşüldü. 

 

ARZU ALEMDAR: MEB 2014 yılı “Farkındalık 
oluşturma Öğretmen Ödülü” sahibidir.  1976 yılı 
Burdur Yeşilova doğumlu olup İlk ve ortaöğreni-
mini Yeşilova’da, lise öğrenimini Edirne Anadolu 
Öğretmen Lisesi’nde, yükseköğrenimini Boğaziçi 
Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde 
yaptı. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens-
titüsü’nde yüksek lisans eğitimini 2004 yılında, 
doktora eğitimini 2009 yılında tamamladı. 1995-
98 yıllarını İngilizce-Türkçe kitap çeviri yaparak 
geçirdi. İlk görev yeri 1998 yılında İstanbul Şefkat 
Koleji’dir. 2002-2007 
yılları İstanbul Ata-
türk Fen Lisesi’nde 
kimya öğretmeni 
olarak görev yaptı. 
2007-2008 İnegöl 
Gazipaşa İlköğretim 
Okulu, 2008-2013 
yılları İnegöl Mediha 
Hayri Çelik Fen 
Lisesi’nde kimya 
öğretmeni ve müdür 
yardımcısı 2013-15 
öğretim yıllarını İne-
göl Zeki Konukoğlu 
Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak 
geçirdi. 2015-2016 öğretim yılından itibaren 
İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi 
olarak görev yapmaktadır. 2012 yılı Nisan ayında 
İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi’nde kimya 
öğretmeni olarak görev yaparken okula 96 adet 
güneş paneli kurulması ve 23 KW’lık enerji üre-
tilmesi projesinin fikir anneliğini yaptı. Okul yazın 
biriktirdiği güneş enerjisinden üretilen elektriği 
satıyor, karşılığında kışın ücretsiz elektrik alıyor. 
Proje maliyetinin % 75 maliyeti BEBKA’dan, % 25 
maliyeti ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı. Bu proje 
dolayısı ile 2014 yılında MEB tarafından 800 bin 
öğretmen arasında farkındalık oluşturan 10 
öğretmen arasında gösterildi.  Ödülünü 08 Mart 
2015 tarihinde aldı. Kaynakça : 02.01.2017 tarihin-
de kendisi ile görüşüldü, www.enerji.gunlugu.net.
icerik/10994/yilin-ogretmeni-odulu-gunesten-gel-
di.html

 
ÖZDEN ALBAMYA: Havacılık ve Doğa Sporları 

Federasyonu Genel Başkanı, cemiyet adamı, 
işadamı. 01 Eylül 1966 tarihi İnegöl doğumludur. 
Şükrü Naili Paşa İlkokulu ve İnegöl Ortaokulu 
mezunudur. İnegöl Ticaret Lisesi’ndeki lise eği-
timini yarıda bırakarak aile mesleği mobilyacılık 
yaparak iş hayatına atıldı. İş hayatı ile birlikte 
cemiyet hayatında da yer alma çabası içinde 
oldu. İNTRAD İnegöl 
Telsiz Radyo Amatör-
leri Derneği, İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
Binası Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
yöneticiliklerinde bu-
lundu.  2008 yılından 
itibaren paraşüt ve 
beraberinde havacılık 
sporu ile tanıştı. Spor-
culuğun dışında bir 
cemiyet adamı olarak 
havacılık sporlarının 
ilçemizde ve ülkemizde yaygınlaşması çabası 
içinde oldu. 13 Ağustos 2014 tarihinde geçirdiği 
paraşüt kazasına rağmen çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. İnegöl Belediyesi DOSTUM Projesinin 
çalışmalarına önderlik etti. Türk Hava Kurumu 
İnegöl Sportif Havacılık Kulübü Kurucu Yönetim 
Kurulu Üyesi olup başkanlık görevini sürdür-
mektedir. Türk Hava Kurumu Gürsü Şubesi 
Başkanı, Havacılık ve Doğa Sporları Federasyonu 
Genel Başkanı ve Türk Hava Kurumu Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi olarak ilçemizde hayatını 
sürdürmektedir.Kaynakça : 26.05.2017 tarihinde 
kendisi ile görüşüldü.  

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

A HABER CANLI 
YAYININA KONUK 

OLDULAR
Kahramanmaraş 

merkezli yaşanan 
depremin ilk anından 
itibaren teyakkuza 
geçen Türk Kızılay İne-

göl Şube gönüllüleri 
ilk ekipleri ile Kahra-
manmaraş ve Adıya-
man'da insanı yardım 

faaliyetlerinde bulun-
muşlardı. 

Bölgede gönüllü 
ve yardım ihtiyacının 

sürekliliğini gözeten 
ve bu duruma dikkat 
çeken şube yönetimi 
oluşturulan ikinci bir 

ekip ile Adıyaman'da 
faaliyet gösterdikleri 
sırada A Haber canlı 
yayınına konuk oldu.

HEDİYE KARTI 100 
TL

Kahramanmaraş mer-
kezli meydana gelen 
ve 11 ilin etkilendiği 
deprem bölgesine Tür-
kiye'nin her yerinden 
destek sağlandı. Mar-
ketler, yapılan yardım 
kampanyaları ile bera-
ber ramazan kolilerini 
ve gıda kartlarını bu yıl 
erkenden satışa koydu.

Depremzedeler için 

yardım kolisi gönder-
mek isteyen vatandaş-
lar, marketlerde bulu-
nan erzak paketlerini 
satın aldı.

Bazı marketler 100 li-
radan başlayan hediye 
kartları satışa sunarken 
bazı marketler erzak 
kolileri hazırladı. Bu 
paketlerin içinde, çay, 
şeker, tuz, makarna, 
çorba ve bakliyat gibi 

temel ihtiyaç gıdaları 
bulunuyor. Paket fiyat-
ları 400-500 TL arası 

Deprem bölgesine 
yardımda bulunmak 
isteyen vatandaşlar, 
ramazan kolilerinde 
bulunan ürünleri tekli 
satın almak yerine koli 
şeklinde aldığında 30 
- 50 lira arası kâr sağla-
nabiliyor.

TELEFONUNU 
PAYLAŞTI

Kahramanmaraş mer-
kezli depremler sonra-
sı, tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi İnegöl’de de 
insanlar teyakkuza geç-
ti. Depremden sonra ilk 
1 hafta İnegöl’den böl-
geye çok ciddi yardım-
lar giderken, bölgeden 
de İnegöl’e depremze-
de aileler barına bilmek 
için göç ettiler.

İnegöl’e göç eden 
depremzede aileler 
için, İnegöl’de bulunan 
esnaflar ise kampanya-
lar başlatmaya başladı.

İnegöl’de jandarma 

binası karşısında bulu-
nan Gölbaşı Et Mangal 
isimli iş yeri depremze-
de ailelere ücretsiz ye-
mek vermeye başladı.

İş yeri sahibi Kani 
Uçsoy sosyal medya 
hesabından yaptığı 
açıklamada “Deprem-
zedelere ücretsiz ye-
mek iş yerimize gelip 
gönül rahatlığıyla ye-
mek yiyebilirler. İnegöl 
ilçe jandarma karakolu 
karşısında Gölbaşı ka-
sap et mangal. 0 224 
7152873” ifadelerini 
kullandı

Türk Kızılay İnegöl Şube yönetim kurulu ve gönüllüleri Adıyaman'da A Haber Canlı Yayınına konuk oldu. 
@ Haber Merkezi

6 Şubat gecesi meydana gelen 
büyük deprem felaketi nedeniyle 
Türkiye'nin her bölgesinden yardım 
seferberliği başladı. Yapılan yardım-
lar için marketler, ramazan kolilerini 
ve hediye kartlarını erkenden satışa 
sundu. @ Haber Merkezi

İnegöl’de bulunan bir işletme dep-
remzede ailelere ücretsiz yemek ve-
riyor. @ Haber Merkezi 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.

BURSASPOR 
ÇALIŞIYOR

  Özlüce İbrahim Yazı-
cı Tesisleri'nde, Teknik 
Direktör İsmail Ertekin 
gözetiminde yapılan id-
man ısınma hareketleri 
ve pas pres oyunlarıyla 
başladı. İkinci bölümde 
dayanıklılık, sonuçlan-

dırma çalışmaları yapan 
futbolcular, antrenmanı 
çift 

kale maçlar yaparak 
tamamladı. Bursaspor, 
hazırlıklarını bugün sa-
bah saatlerinde gerçek-
leştireceği antrenman 
ile sürdürecek.

  YARALARI EL 
BİRLİĞİYLE 
SARACAĞIZ

Türkiye’yi yasa boğan 
depremin hemen ar-
dından ilk günden iti-
baren tüm birimleriyle 
alarm durumuna geçen 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, Hatay’da geçici 
barınma sorununun çö-
zümü, seyyar tuvaletle-
rin kurulumu ve bakımı 
ile gelen yardımların 
koordinasyonu konu-
larında vakit kaybet-
meden harekete geçti. 
Türkiye’nin dört bir ta-
rafından gelen yardım-
ların vakit kaybetme-
den ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması için gece 

gündüz demeden ça-
lışan Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri, başta 
merkez Antakya ilçesi 
olmak üzere köy köy, 
mahalle mahalle Ha-
tay’a dağılıp, battaniye 
ve ısıtıcıdan, su ve gıda 
maddelerine kadar 
tüm ihtiyaçları deprem-
zedelere ulaştırıyor.

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, sahada çalış-
maları yakından takip 
ederek Antakya yardım 
dağıtım merkezlerini zi-
yaret etti. Görevli per-
sonelle sohbet eden 
Başkan Aktaş, büyük 
bir özveriyle çalışan 
ekiplere kolaylıklar 

diyerek emekleri için 
teşekkür etti. El birli-
ğiyle yaraları sarmaya 
devam ettiklerini söy-
leyen Başkan Alinur 
Aktaş, insanların rutin 
hayatına dönebilmesi 
adına çadır dağıtımı 
ve konteyner kentlerin 
oluşturulmasına yöne-
lik çalışmaların sürdü-
ğünü belirtti. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
temizlik, hijyen, gıda 
malzemeleri, ev eşyası, 
çocuk bezleri ve oyun-
cak gibi tüm malzeme-
leri ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdıklarını ifade 
eden Başkan Aktaş, 
“Çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam edi-

yor. Ana depomuzda 
konuşlanmakla bera-
ber farklı birkaç de-
poyu daha kullanarak 
şehrin dört bir tarafına 
dağıtım yapıyoruz. Her 

gün ortalama 150-200 
kamyon farklı alanlara 
çıkış yapıyor. Toplamda 
bin kamyonu geçmiş 
durumdayız. Gayretle 
çalışan ekip arkadaş-

larıma çok teşekkür 
ediyorum. Yaraları el 
birliğiyle saracağız. 
Devletimiz de kalıcı 
konutlarla ilgili çalışma-
larını sürdürüyor” dedi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ 
BEDENİNİ 
ÇIKARDILAR

  Türkiye’yi yasa bo-
ğan ve 11 ilde büyük 
yıkımlara yol açan dep-
remlerin yaralarını sar-
ma çalışmaları devam 
ederken, Hatay dün 
gece iki depremi bir-
den yaşadı. 

Merkez üssü Ha-
tay’ın Defne ilçesi olan 
6.4 ve merkez üssü 
Samandağ ilçesi olan 
5.8 büyüklüğündeki 
depremler, ağır hasar-
lı binalarda yıkıma yol 

açtı. Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Antakya’daki 
Koordinasyon Merke-
zi’nde alarm durumuna 
geçen Bursa itfaiyesi, 
AFAD’ın yönlendirme-
siyle Küçükdalyan Ma-
hallesi İpek Sokak üze-
rinde çöken bir binanın 
enkazına geçti.

  Enkaza ilk müdaha-
leyi yapan AFAD ekip-
leri, binadan bir kişinin 

cansız bedenini çıkardı. 
AFAD ekiplerinin çalış-
malarını tamamlandığı 
sırada bir anda binada 
yangın çıktı. 

Olay yerinde hazır 
bulunan Bursa itfaiye-
si, alevlerle aydınlanan 
gecede yangına anında 
müdahale etti. Yangın, 
çevredeki binalara sıç-
ramadan söndürüldü.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. hafta-
sında sahasında Amed Sportif Faa-
liyetler’le oynayacağı maçın hazır-
lıklarına bugün yaptığı antrenmanla 
devam etti. İHA

Depremden en fazla etkilenen Hatay’da geçici barınma alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türki-
ye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle birlikte 
ilk günden itibaren vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Antakya yardım dağıtım merkezlerini gezerek görevli personelle sohbet edip kolaylıklar diledi. 

 @ Özkan Duran

Hatay’da dün akşam saatlerinde 
peş peşe gelen iki depremin ardın-
dan çöken binanın enkazında haya-
tını kaybeden bir kişi, AFAD ekipleri 
tarafından çıkarıldı. Tam bu sırada 
başlayan yangın, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 
çevre binalara sıçramadan söndürül-
dü.  @ Özgür Yıldırım

6 Şubat 2023 den önce insanların gündemi farklıydı şimdi ise 
bambaşka. Seçim, erken seçim, geçim, EYT, sözleşmeli personel, 
kadro, kadroya alma, enflasyon, dolar, borsa hepsi gündemimizdey-
di. Şimdi yıkılan yok olan tarih, kaybolan anılar, depremzedelerin 
barınmaları, enkaz kaldırımları, yeni ve kalıcı konutların yapılması, 
sağlık, sağlığa erişim, eğitim, eğitime erişim artık önümüzde çözül-
mesi gereken sorunlar olarak durmakta. Bugün siyaset yapma, 
ajitasyon yapma zamanı değil. Bugün çok olağanüstü bir dönem-
den geçtiğimizi ne yazık ki bazı odak noktaları görmezden geliyor. 
Hakikaten çok olağanüstü bir zamandan geçtiğimizi anlayamayan 
odak noktaları yaraların sarılması için neler yapabiliriz sorusuna 
çözüm önerileri getirme yerine, sürekli olumsuz bir hava empoze 
etme yarışına girdiler.  

Ülkemizin olağanüstü durumundan siyasi rant elde etmeye 
çalışan sözüm ona odak noktalarını şiddetle kınamaktan başka eli-
mizden bir şey gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz, enkazdan insan 
çıkarma sırasında insanların siyasi görüşüne bakılarak enkazdan 
çıkarılma işleminin yapıldığı düşüncesini dile getirebilecek kadar 
gözü dönmüş siyasileri de gördük. Bu düşünceyi dile getirenlerin 
iddia ettikleri gibi bir uygulama yapan var ise de bunu yapanlar 
insanlıktan nasibini almamışlar demektir. Oysa ki biz ölüm döşe-
ğindeyken bile kendisine getirilen suyu reddedip, arkadaşına önce 
suyun verilmesini isteyen bir milletin soyundan geliyoruz. Devletini, 
milletini, canından, cananından ön planda tutan bir milletin soyun-
dan geliyoruz. Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir 
kadim kültürünü kendisine şiar eden bir milletin soyundan geliyo-
ruz. Açlığı ve yokluğu sonuna kadar yaşamış ama buna rağmen tok 
görünmeyi kendisine şiar edinmiş bir milletin soyundan geliyoruz. 
Artık basın yayın kurumlarında insanların moral ve motivasyonu 
bozucu yayınlardan uzak durulması gerektiğini söylemek gereki-
yor. Basın ve yayın hizmeti yapan kurumlarda artık kendine göre 
bir mevzi almış durumda, hangisinin doğru yazdığını ya da doğru 
söylediğini kestirmek çok zor. İki farklı basın ve yayın kurumunun 
yaptığı haberler siyah ve beyaz kadar farklı. Olaylardan bakış açı-
nıza göre sonuçlar çıkarmak mümkün, olayları provokatif amaçlı 
olarak ta kullanmak mümkün. Unutmayalım ki provakatif amaçlı 
yapılan yayınlar bu millete yapılan en büyük kötülüktür. Tabi kötü-
lük derken unutmamak gerekir, bundan da beslenen bir kesim var. 
Bizlere düşen olayları sağduyu ile objektif değerlendirebilme bece-
risini kazanabilmektir.

İki hafta önce gerçekleşen depremden sonra alınan bazı ted-
birlerin yerinde ama bazı tedbirlerin ise yerinde ve yetersiz oldu-
ğunu söylemek gerekiyor. Öncelikle depremin şiddetli olduğu için 
bu deprem yıkıcı oldu savunmasını bir vatandaş olarak kabul etme-
diğimi belirtmek istiyorum. Yapılar bilimsel veriler dikkate alınarak 
yapılması halinde depremin bu kadar yıkıcı olmayacağını söylemek 
yeni bir şey söylediğimiz anlamına gelmez. Doğa olayları kaçınılmaz 
ve doğa acımaz, işi doğanın kurallarına göre oynamak gerekiyor. 
Derenin içine, deniz dolgu alanlarına, sıvılaşma oranının yüksek 
olduğu alüvyon toprak alanlarına yeni yapıların yapılmasına izin 
verilirse doğa hıncını er ya da geç alır. 

Burada bir parantez de fırsatçılara ve insanlıktan nasibini 
almamışlara açmak gerekiyor. Ben öncelikle canını dişine takan 
depremzedelere yardıma koşan insanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Varlığını zorda kalan insanların ihtiyaçları için bağışlayan hayır-
sever insanlarımıza teşekkür ediyorum, Serzenişim, darda kalmış 
insanların durumundan kendisine rant çıkarmaya çalışanlara, ser-
zenişim insanlıktan nasibini almamış talancılara. Hele hele talancı-
lara insan demek bile dilime yakışmıyor, bunlar olsa olsa ne olduğu 
belli olmayan mahlûk olabilir.  

Bütün bu olanların içinde depremzedelerin konaklama ihti-
yaçlarını gidermek adına üniversitelerin tatil edilmesinin de yanlış 
bir uygulama olduğunu düşünenlerdenim. Her ne olursa olsun, ge-
lecek nesillerin ve geleceğin daha aydınlığa kavuşması için eğitim 
olmazsa olmaz zihniyeti içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Emper-
yal devletlerin nasıl emperyal oldukları incelendiğinde, eğitim hep 
olmazsa olmaz olmuş. Okulların tatil edilmesi çok kolay bir yöntem 
olarak değerlendirilebilir. 2020 Covid 19 nedeniyle şu anda üniversi-
telerde eğitim alan nesil online nesil oldu. Mühendisler mühendislik 
eğitimini, doktorlar tıp eğitimini, öğretmenler öğretmenlik eğitimini 
hocaların nefeslerinden yüz yüze alamadı. Bir nesil yok hükmünde 
eğitim aldı. Bu nesil ileride telafisi zor bir durumla karı karşıya ka-
labilir. Online eğitim neticesinde görev alan bu insanlar bir şekilde 
görev alacaklar, görev alan bu neslin görev başında yeniden eğiti-
me alınması marifetiyle yeniden hizmet içi yöntemlerle eğitilmeleri 
gerektiğini belirtmek istiyorum. Hayat acımasız ve ne yazık ki bazı 
gerçekler balçıkla sıvanmıyor. ÖZER YILMAZ 

*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor
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HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

Posof doğumlu; 
GÜLŞAN YILDIRIM  (84)

Hınıs doğumlu; 
HACİ HASAN POLAT (73)

Kırcaali doğumlu; 
KASIM VATANSEVER (88)

İnegöl doğumlu;
 MUSTAFA ÇOLAK (80)

İnegöl doğumlu;
 HATİCE GÖKDEMİR (74)

Posof doğumlu; 
NEVZAT DEĞİRMENCİ (75)

Özbekistan doğumlu; 
ZAHADIN MURAD (55)

Kırcaali doğumlu; 
NURETTİN ÖZKAN (69)
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 HEDEF 5 MİLYON 
ÖĞRENCİ

 Millî Eğitim Bakanlı-
ğının eğitime erişimi-
ni artırmak için sosyal 
politikalarla öğrencileri 
desteklemeye devam 
ettiğini vurgulayan Ser-
kan Gür, “Bakanlığımı-
zın politikaları çerçeve-
sinde öğrencilerimizin 
ücretsiz bir şekilde gü-
venli gıdaya erişimiyle 
ilgili tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık ve okulla-
rımızın açıldığı ilk gün-
den itibaren Türkiye 
genelinde olduğu gibi 
ilimizde de ücretsiz 
yemek uygulamasını 
başlattık. Geleceğimi-
zin teminatı olan ço-
cuklarımızı, vatanını ve 
milletini seven, aklın ve 
ilimin ışığında millî ve 

manevi değerlerine sa-
hip çıkan fertler olarak 
yetiştirmek üzere özve-
ri ile çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. İdareci, öğ-
retmen ve tüm eğitim 
çalışanlarımızla birlikte 
ülkemizin evlatlarına 
‘Türkiye Yüzyılı Eğitimin 
Yüzyılı Olacak’ bilinciyle 
hizmet etmeye devam 
ediyoruz” dedi.

  Ücretsiz yemek uy-
gulaması çerçevesinde 
Türkiye genelinde he-
defin 5 milyon öğrenci 
olduğunu belirten Ser-
kan Gür, "Bakanlığı-
mızın liderliğinde baş-
latılan ücretsiz yemek 
uygulamasında meslek 
liselerimizin de görev 

alması bizleri memnun 
ediyor. Meslek lisesin-
de öğrenim gören öğ-
rencilerimiz tarafından 
hazırlanan yemekler, 
okul öncesinde eğitim 
gören kardeşlerine 
beslenme desteği ola-
rak ücretsiz sunulacak. 
Eğitim içi bu dayanış-
ma ve iş birliğinin çok 
önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Öğrencile-
rimize ücretsiz yemek 
imkânının sağlanması 
noktasında başta Millî 
Eğitim Bakanımız Mah-
mut Özer olmak üzere 
emeği geçenlere öğ-
rencilerim adına şük-
ranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
ücretsiz yemek uygulaması başladı. 
Bu çerçevede Bursa’da okul öncesi 
öğrencileri okulların açılmasıyla bir-
likte ücretsiz yemek uygulamasın-
dan faydalanmaya başladı. Öğren-
cilerin ilk gün heyecanını paylaşan 
Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan 
Gür, Şehit Jandarma Er Bahadır Ay-
dın Ortaokulu anasınıfı öğrencileri-
ne yemek servisi yaptı.  
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İki bin yirmi üçün altı şubat gecesi
Tam teheccüt zamanı, seher vakti öncesi
Dudaklarda depremin soğuk iki hecesi

Kıyameti andıran bir sarsıntı zeminde
Tarifsiz bir korkuyla insanlık aleminde
Bütün dünya buluştu on şehrin mateminde
Ben de bu felaketin kederine batandım
Sizler kan ağladıkça, gözyaşımdan utandım

Önce toprak titredi ürperip ta derinden
Ruhlar, ürkek kuş gibi havalandı yerinden
Aslına kanat çırptı berzahın göklerinden

Bir kıyamet sonrası yaşanır gibi mahşer
Enkazların altında kaldı enkaz-ı beşer
Ruh uçarken göklere, beden toprağa düşer
Siz enkazda mahkümken, ben ızdırapla yandım
Toprağın üzerinde yürümekten utandım

Nefes alan bedenler, uykusuz susuz bekler
Endişeli, tedirgin, çaresiz ve ürkekler
Sonsuzluğa, bir nefes mesafede yürekler

Hayata tutunmaya sebepler arar gözün
Ne evlat, ne yâr kalmış, kalan sadece hüzün
Bir iğne ucu kadar ışığı yok gündüzün
Ben seni, karanlıkta, soğukta diye andım
Güneşin ışığından, gün yüzünden utandım

Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmaz
Ana, baba, eş, evlat, gidenler geri gelmez
Kervan yürüdü gitti, yükünü kimse bilmez

Hasret kuşu uçurduk kervanın menziline
Yakıp geçer bu ağıt, kimin değse diline
Ölüm kustu Maraş'tan yurdumun on iline
Zelzele afetinden korkandım, korkutandım
Siz ölüme koşarken yaşamaktan utandım

Saatlerce, günlerce hayat ölüm arası
Bilinmez hangi yola çıkar ömür kurası
İhmali olanlara bu bir vicdan yarası

Diri diri toprağa gömüldü tenleriniz
Yaralandı, yıprandı soldu bedenleriniz
Izdırapla çileyle inlerken her biriniz
Uzanan elinizi yüreğiyle tutandım
Elimden gelmeyene çaresizce utandım

Bir ibret tablosuydu hayatın sahnesinde
Bin bir duygu yaşandı korkunun gölgesinde
Her bir amel ayrıştı kendi silsilesinde

İyilikler sevaba dönüştü birer birer
Hep adresini buldu merhametler, sevgiler
Kötülükler günaha, ateşe dönüştüler
Ben sahnede gördüğüm herkesi insan sandım
En çok da fırsatçı ve yağmacıdan utandım

Malzemeden çalarak ev yapmak marifet mi?
İşin hakkını vermek, dürüst olmak külfet mi?
Bu ölümler kader mi, cinayet mi, afet mi?

Yıllar önce yazılıp ölüm fermanlarınız
Temellerin harcına karılmış canlarınız
Ufalanmış betona, sızarken kanlarınız
Siz aç susuz beklerken lokmamı zehre bandım
Kursağımdan her lokma geçtiğinde utandım

Sözlerin tükendiği zamanlar var tarifsiz
Ne söylesek hepsi boş, anlaşılmaz arifsiz
Hiç bir müşkül mesele çözülemez maarifsiz

İstişare ederek, toplayıp şuraları
Devlet millet el ele sarmalı yaraları
Kendime ibret sayıp yazdığım mısraları
Her manada harfiyen nefsime anlatandım
Beladan ders almayan, gafletimden utandım
15 Şubat 2023 Emin YILDZ
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