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Nebî (s.a.v) gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Âişe (r.a) diyor ki, kendisine:Niçin böyle yapıyorsun 
ey Allah’ın Resûlü? Oysa Allah senin hatalarını bağışlamıştır, dedim.  “Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?” buyurdu.
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ORC'nin; 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' başlığı ile 
Bursa'da yaptığı seçim anketinin sonuçları yayınlandı. ORC'nin 'Kimi milletve-
kili olarak görmek istersiniz?' sorusuna vatandaşların verdiği isimler arasında 
İnegöl'den Nedim Bayram, Ayhan Salman ve Erkan Dönmez isimleri yer aldı. 

 

15-19 Şubat 2023 tarihleri arasında 3 bin 
420 kişi ile gerçekleştirilen ankete göre; AK 

Parti, HDP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin oy 
oranları artarken ve CHP, MHP ve DEVA'nın oy 
oranları düştü.

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

 

Öte yandan yapılan ORC'nin 'Kimi 

milletvekili olarak görmek istersiniz?' 

sorusuna ise vatandaşların verdiği isimler 

arasında İnegöl'den Ayhan Salman, Nedim 

Bayram ve Erkan Dönmez isimleri yer aldı.

İNEGÖL'DEN 3 İSİM LİSTEDE

İnegöl Belediyesi eski meclis üyesi Nedim 
Bayram hastaneye kaldırıldı

2021 yılı nüfus verilerine göre İnegöl’de en kalabalık mahalle 24 bin 939 ile Kemalpaşa olurken, 
sırasıyla 20 bin 892 kişi ile Yeni Mahalle, 19 bin 938 kişi ile Süleymaniye, 18 bin 811 kişi ile Ha-

midiye 17 bin 278 ile Mesudiye Mahallesi oldu. 

Depremin en yıkıcı etkilerinden 
birinin yaşandığı Hatay’daki gö-

revlerinden biri de konteyner kentler 
kurulumu olan Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, şehre ulaşan ilk konteynerlerin 
montajına başladı. Montaj çalışma-
larını inceleyen Başkan Alinur Aktaş, 
“Hataylıların yüzünde biraz tebessüm 
olabilirsek, yaraları biraz sarabilirsek ne 
mutlu bize” dedi.  
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Kur’an-ı Kerim’de geçen Ashab-ı Kehf olayında hikaye 
bir yerde kesiliverir. Bu kitapta yazar yaşadığı çağdan da 
ilham alarak zaman içinde dinin, din adamlarının, dini ku-
rumların, nasıl bir zihinsel erozyona uğradığını göstermek 
ister sanırım. 

Hele hele kitapta bir mahkeme olayı anlatılır uzunca. 
Yargıç, bir kadının cinlerle ve şeytanlarla ilişkiye girdiğini 
ve öldürülmesi gerektiğine hükmeder. Kadında gözü olan 
bir erkeğin iftirası üzerine kurulan mahkeme de kadın bir 
türlü kendini aklayamaz yapmadığı bir suç üzerinden yakı-
larak öldürülmesine hükmedilir. Bu mahkemeyi izleyen yedi 
uyuyanlardan biri 3 asır önce pagan bir yargıç tarafından 
kendisinin mahkum edilmeye çalıştığını hatırlar. 

Barbar Yüzbaşı da kölelerin kolezyumda çarpıştırılarak 
eğlenen Roma halkını yargılar zihninde. Kardeşini nasıl öl-
düğünü ve kendisinin bu işten nasıl kurtulduğunu hatırlar. 

Al-Mina çocukluğundan beri başından neler geçtiyse 
ateşin başında anlatır uyudukları gecenin evvelinde. As-
lında bu hikaye oldukça uzundur ayrı bir kitap konusu bile 
olabilir. Yazarımıza bir eleştiri gelecekse bu noktadan not 
düşülebilir. 

Fakat Nazan Bekiroğlu’nu okurken harika bir gün batı-
mı seyrediyormuş gibi estetik bir zevk ile okuduğumu beyan 
ederim. Hacimli ve tarihi bir roman yazmanın nasıl bir sarp 
yokuşa tırmanmak olduğunu hissetmemek mümkün değil. 
Onca bilgiyi araştırdıktan sonra bunları yazının satırları 
arasına ilgili oldukları bir noktada kaydetmek hayranlığı 
cezbedecek bir hadisedir. 

Yani yazarı görsem sormak isterim bu romanın yaz-
ma macerası nasıldır diye... Kitapta muhakkak her sayfada 
altını çizdiğim, yanına yıldız işareti koyduğum kelimeler ve 
cümleler sıkçadır. Bazen 3-4 satır süren cümleler bazen tek 
kelimeye düşer. Yazarın bir mesele hakkında 3 basamaklı 
cümle kurduğunu fark ettim. Yani cümlenin bağlaçları ya... 
ya.... ya da... gibi cümleler. "Ne kölelerin terasına tırmandı ne 
imparator koltuğundan baktı kanlı kuma ne de boş kafesle-
rin paslı kapısını açtı..." işte örnek bir cümle. 

Yazar belli konularda yoğunlaştığında sayfalar boyu de-
vam ettirir. Ben de sayfanın başına ismini yazarım. Mesela; 
deprem bölümü, yazmışım. Hamam bölümü, zıtlıklar bölümü 
vb. 

Bazen satır başlarına; gerçekler/ efsaneler... Abartı ve 
gerçek... Gerçek İsa ve uydurulan İsa gibi notlarda düşmü-
şüm. 

Bu kitabı okuyup Hristiyanlığın başına gelenler İslami-
yet’in de başına gelir mi acaba diye endişe edenler olabilir. 
Fakat Peygamber Efendimiz (sav)’in bir hadisi şerifi üze-
rinden cesurca aktaralım: “Sizler karış karış, arşın arşın 
sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları 
ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği 
küçük bir keler / kertenkele deliğine girecek olsalar, siz de 
onları takib edeceksiniz.”(Hz. Peygamberin gelecekle ilgili bu 
ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk:"Ya Resû-
lellah! (İzlerini takib edeceğimiz bu topluluklar) Yahûdiler ve 
Hristiyanlar mı olacak?" Şöyle buyurdu:  “Ya başka kimler 
olacaktı?” (Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6)

Nazan bekiroğlu’nun yazmış olduğu bu Kehribar geçidi 
isimli kitap Belki de bu Hadis-i Şerif’in açılımıdır. Okumak ge-
rekir mi? Evet, demek için kendimi zorlarım.

Tabii ki bizim bildiğimiz yedi uyuyanlar ile buradakiler 
arasında bazı farklar var bunları da Romanın kurgusundan 
kaynaklandığını belirtelim.

AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:37 Öğlen : 13:20İmsak: 06:13

Akşam : 18:54 Yatsı : 20:12İkindi : 16:23

05 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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MİDE KANAMASI 
ŞÜPHESİYLE HASTA-
NEYE KALDIRILDI

Son yapılan siyasi an-
ketlerde ismi geçen, 
Bursa siyaset arenası-
nın dikkat çeken ismi, 
İnegöl Belediyesi eski 
meclis üyesi ve Bursa 
Kültür A.Ş başkan yar-

dımcısı Nedim Bayram 
hastaneye kaldırıldı.

Mide kanaması şüp-
hesiyle hastaneye kal-
dırılan, İnegöl Devlet 
Hastanesi’nde tedavisi 
devam eden Bayram’ın 
sağlık durumunun iyi 
old uğu öğrenildi

   “MİNİ EVLER KURU-
YORUZ”

 Türkiye’yi yasa boğan, 
11 ilde büyük yıkımlara 
yol açan depremin hemen 
ardından Gaziantep’in 
İslahiye ve Nurdağı ilçe-
lerinde görevlendirilen, 
depremin sekizinci gü-
nünde ise büyük yıkımın 
yaşandığı Hatay’a çekilen 
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, bölgede yaraları sar-
maya devam ediyor. Ha-
tay’da üstlendiği üç ana 
görevden biri de kontey-
ner kentler kurulumu olan 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, üç ayrı bölgede 
110 bin metrekare alana 
toplam 2 bin konteynerlik 
kent oluşturacak. 

Geçici konaklama ala-
nında barınacak olan 
depremzedelerin günlük 
hayatlarını devam ettire-
bilmeleri amacıyla kon-
teyner kentlerde sağlık 
ocağı, ibadethane, ber-
ber, çocuk oyun alanları, 
örgün eğitimi devam et-
tirebilecekleri çadırlar, ye-
mekhane ve çamaşırhane 
gibi sosyal yaşam alanları 
bulunacak. Toplam 110 
bin metrekarelik alanda 
30 bin metreküp kazı iş-
lemi bitirilirken, 155 bin 
ton dolgunun 90 bin tonu 
tamamlandı.

 İlk konteynerlerin gele-
ceği alandaki içme suyu 
ve kanalizasyon hatları, 
BUSKİ tarafından yapıldı. 

Bölgeye ilk gelen kon-
teynerlerin montajına ise 
başlandı. Tırlardan indi-
rilen ve içinde tuvaleti, 
banyosu ve mutfak tez-
gahı bulunan konteyner-
ler, plan dahilinde alana 
yerleştirildi.

Hatay’daki temasları 
çerçevesinde konteyner 
kent kurulacak 3 bölgede 
incelemelerde bulunan 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş, 
çalışmalar hakkında Ge-
nel Sekreter Yardımcısı 
Ahmet Aka’dan bilgi aldı. 
İlk büyük depremin 8’inci 
gününden itibaren Ha-
tay’da aldıkları görevleri 
bir bir yerine getirdikleri-
ni ifade eden Başkan Ak-
taş, “Burada hayatın nor-

male dönmesi için ‘kalıcı 
konutlar yapılana kadar’ 
çadırdan ziyade kontey-
ner konutlara ihtiyaç var.

 Tuvaleti, banyosu, su, 
kanalizasyon ve elektriği 
olan ‘mini ev’ modelin-
de, halkımızın hayatlarını 
devam ettirebilecekle-
ri konteynerlere ihtiyaç 
var. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak 2 bin 
konteyner kuracağımı-
zı söylemiştik. Bir firma 
bin konteyner, daha çok 
kalıcı konutlara yönelen 
Ticaret ve Sanayi Odamız 
400 konteyner, Büyükşe-
hir Belediyemiz ve hayır-
severlerin de katkılarıyla 
birlikte Bursa olarak bu 
kervana toplamda 2 bin  
konteynerle katıldık. 

 Altyapı ve zemin düzen-
leme çalışmaları tamam-
lanan bölümlere kon-
teynerleri yerleştirmeye 
başladık. Yakın zamanda 
burada hayat başlayacak. 
Ailelerimizin yüzünde bi-

raz tebessüm olabilirsek, 
yaraları biraz sarabilirsek, 
ne mutlu bize. İnşallah 
bittiğinde, bu mutluluğu 
buradaki vatandaşlarımız-
la beraber yaşayacağız” 
diye konuştu.

HANGİ PARTİYE OY 
VERİRSİNİZ?

ORC Araştırma, Bursa'da 
yaptığı son seçim anketinin 
sonuçlarını kamuoyuyla pay-

laştı.  İşte ORC'nin 'Bu pazar 
genel seçim olsa, hangi par-
tiye oy verirsiniz?' diyerek 
yaptığı seçim anketinin so-
nuçları... 

15-19 Şubat 2023 tarihle-
ri arasında 3 bin 420 kişi ile 
gerçekleştirilen ankete göre; 
AK Parti, HDP, İYİ Parti ve 
Gelecek Partisi'nin oy oran-
ları artarken ve CHP, MHP ve 
DEVA'nın oy oranları düştü.

YRP'nin oy oranı sabit ka-
lırken bir önceki seçim an-
ketinde oy alamayan Zafer 
Partisi %1.4 puan ile sırala-
maya girdi.Ağustos 2022'de 
yapılan seçim anketinde sı-
ralamaya giren BBP, TDP ve 
Saadet Partisi ise bu ankette 
listeden düştü.

AK PARTİ'NİN OYLARI 
ŞAHA KALKTI!

ORC'nin 17-22 Ağustos 
2022 tarihlerinde gerçek-
leştirdiği seçim anketinde 
%32,4 oy alan AK Parti en 
son yapılan seçim anketin-
de oy oranını %37'ye yük-
seldi.Cumhur İttifakı'nın 
üyesi MHP'nin de oy oranı 
%5,5'den, %5,1'e düştü. 
Ağustos anketinde toplam 
%37,9 oy oranını yakalayan 
Cumhur İttifakı son ankete 
göre oy oranını %43,1'e yük-
seltti.

CHP İLE İYİ PARTİ 
ARASINDA TERS KORE-

LASYON

ORC'nin yaptığı seçim 
anketine göre CHP'nin oyu 
%26,8'den %25,1'e geriler-
ken; İYİ Parti'nin ,4 olan oyu 
%20,3'e çıktı.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN 
ÖNE ÇIKAN İSİMLER...

ORC'nin 'Kimi milletvekili 
olarak görmek istersiniz?' 
sorusuna ise vatandaşların 
verdiği isimler dikkat çekti.
Verilen isimler arasında Fa-
ruk Çelik, Ayhan Salman, 

Davut Gürkan, Efkan Ala, 
Erkan Aydın, Erkan Dönmez, 
İsmail Tatlıoğlu, Lalekarabı-
yık, Mustafa Esgin ve Nedim 
Bayram yer aldı.

İNEGÖL'DEN 3 İSİM 
LİSTEDE

Öte yandan yapılan OR-
C'nin 'Kimi milletvekili olarak 
görmek istersiniz?' sorusuna 
ise vatandaşların verdiği 
isimler arasında İnegöl'den 
Ayhan Salman, Nedim Bay-
ram ve Erkan Dönmez isim-
leri yer aldı.

İnegöl Belediyesi eski meclis üyesi 
Nedim Bayram hastaneye kaldırıldı. 
@ Haber Merkezi

Depremin en yıkıcı etkilerinden 
birinin yaşandığı Hatay’daki görev-
lerinden biri de konteyner kentler 
kurulumu olan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, şehre ulaşan ilk konteyner-
lerin montajına başladı. Montaj ça-
lışmalarını inceleyen Başkan Alinur 
Aktaş, “Hataylıların yüzünde biraz 
tebessüm olabilirsek, yaraları biraz 
sarabilirsek ne mutlu bize” dedi.  

@ Özkan Duran

ORC'nin; 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy 
verirsiniz?' başlığı ile Bursa'da yaptığı seçim anketinin 
sonuçları yayınlandı. ORC'nin 'Kimi milletvekili olarak 
görmek istersiniz?' sorusuna vatandaşların verdiği isim-
ler arasında İnegöl'den Nedim Bayram, Ayhan Salman 
ve Erkan Dönmez isimleri yer aldı. @ Haber Merkezi

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
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1925: Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda değişiklik yapıldı; 
Din politikaya alet edilemeyecek ve bu suç vatan hıyaneti 
sayılacak.

1943: Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstan-
bul'a getirildi. Aynı gün Hürriyet-i Ebediye tepesinde top-
rağa verildi.

1950: ''Çoruh'' ilinin adı, ''Artvin'' olarak değiştirildi.
1980: Bedelli askerlik kabul edildi. Yurt dışındaki işçiler 

20 000 mark ödedikleri takdirde askerlik yapmayacaklar.

1986: Filipinlerde seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Cora-
zon Aquino başkan seçildi.Ferdinand Marcos ülkeyi ter-
ketti.

1991. Irak Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı. Böylece 
Amerikan birliklerive müttefik kuvvetlerin birlikte yürüt-
tükleri " Çöl Fırtınası " harekatı sona erdi. 28 Şubatta ateş-
kes antlaşması imzalandı.

1996: İşadamı Vehbi Koç Antalya'da öldü.
1998: Fazilet Partisi (FP) kuruldu.

FAZİLET PARTİSİ KURULDU
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OTOMOBİLE 
YANDAN ÇARPTI

Kaza Kemalpaşa 
Mahallesi Mahmute-
satbey Caddesi üze-
rinde meydana geldi. 
Cadde üzerinde seyir 
halinde olan sürücü 
Suriye uyruklu sürücü 

Haid E. yönetiminde-
ki elektrikli bisiklet, 
sürücüsünün kontro-
lünden çıkarak yanın-
da seyir halinde olan 
sürücü Muhammed T. 
yönetimindeki 06 GYP 
02 plakalı otomobile 
yandan çarptı. Çarp-

manın etkisiyle devri-
len bisikletin sürücüsü 
yaralandı. 

Yaralı olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

EKMEK
 OLDUĞUNU
 DÜŞÜNMÜŞ

Olay Kemalettin Sa-
mipaşa Caddesi üze-
rinde meydana geldi.  
İHH Arama Kurtarma 
Ekibinde olan Mevlüt 
Mikailoğlu, depremze-
de bölgesine gidecek 
olan arkadaşı Serkan 
Oral’a elbiselerini ver-
mek için buluşma nok-
tasına gitti. Çantasını 

apartman girişine ko-
yup arkadaşını bekle-
yen Mevlüt Mikailoğlu 
bir süre sonra çanta-
sının orada olmadığı-
nı fark etti. Çantanın 
akıbeti bir süre sonra 
bölgedeki güvenlik 
kameraları incelenince 
ortaya çıktı. Güvenlik 
kamera görüntülerin-
de kaldırımdan geçen 
bir kadının, cep telefo-
nuyla görüştüğü esna-

da aniden fark ettiği 
çantayı alıp bölgeden 
uzaklaştığı görüldü. 

Günler sonra kadın, 
aldığı eşyaları geri 
getirerek Mevlüt Mi-
kailoğlu'na teslim etti. 
Kadının, "Aldığı poşe-
tin içinde ekmek oldu-
ğunu düşünmüştüm" 
dediği öğrenildi.

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada oto-
mobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralan-
dı. @ Haber Merkezi

İHH Arama Kurtarma Ekibinde görevli vatandaşın ka-
pısının önüne koyduğu kıyafet dolu poşeti alıp giden 
kadın, aldığı eşyaları geri getirdi. @ Haber Merkezi

A/1- TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE 
KURULDUĞU YERLEŞİM YERLERİ: İlki, İnegöl 
merkezde olmak üzere; Hoca Köyü –Yenice Bel-
desiAkhisar Köyü-Kulaca Köyü- Kurşunlu Belde-
si- E. Karacakaya Köyü - Tahtaköprü Beldesi ve 
Ortaköy’de olmak üzere; İnegöl coğrafyasında 9 
adet Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur.

B/1-ORMAN KALKINDIRMA KOOPERATİFLERİ 
VE KURULDUĞU YERLERİ:Paşaören/Kirles-Çiftlik 
/ Mesâriye-Maden / Cevher LalaSulhıye/ Uzun-
barış–Karakadı-Mezit-KestaneAlanı-Kıran-Mes-
rûriyeHamidiye - Bahariye-Turgutalp – Gence 
- Lütfiye Çaylıca/Kazıklı Çayyaka / Bedre-Tüfek-
çikonak- Gülbahçe / Bataklı. 17 yerleşim alanını 
oluşturan bu orman köylerinde de Orman Kal-
kındırma kooperatifi kurulmuş ve de faâliyete 
geçirilmiştir.

C/1 KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİ VE KU-
RULDUĞU YERLEŞİM YERLERİ: Hacı Kara-Gün-
düzlü/Muzal-Süle/Suluköy–Konurlar / Murabey 
Hilmiye/Oylatdere–Süpürtü-Kayapınar/Gele-
ne-Sarıpınar/Sırnaz-Kulaca- Hayriye

Söz konusu bu tür kooperatiflerden Kulaca 
Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Koope-
ratifi’nin, kooperatifçilik yönünden İnegöl 
coğrafyasında örnek ve de başarılı bir çalışması 
olmuştur. Söz gelimi:

23 Mayıs 1974 tarihinde Mehmed Bahadır, Et-
hem Cebe, Mustafa Uyan Burhan Cengiz, Ahmet 
Uğur, Mehmet Demir ve Mehmet Uslu, bir araya 
gelmişlerdir. Bunların, ortak girişimleri ile ku-
rulmuş olan bu kooperatif, başta Kulaca olmak 
üzere; Şıbalı-Bilâl-Yiğit-HasanpaşaSüpürtü-Dey-
dinler ve Boğazköy sâkinlerini ortak bir amaçta 
buluşturmuştur. Ortak amaç ise:

“Kooperatif ortağı olan köylerin yerleşim 
alanlarını düzen- lemek; çiftçi işletmelerini 
verimli hale getirmek; yetiştirilen ürünlere pazar 
olanağı sağlamak ortakların meslekî ve kişisel 
tüketim gereksinimlerini karşılamak; doğal 
kaynaklardan yararlanılmasını ve köy sanayinin 
kurulmasını sağlayan çalışmalara katılmak “ 
şeklinde belirlenmiştir.

1984 Yılına gelindiğinde bu kooperatif, 296 or-
tağı ile 500 ton yıl kapasiteli bir salça fabrikası ile 
bu fabrika ile bağlantılı olarak 1000 ton kapasiteli 
soğuk hava deposu ve bir de akar-yakıt istasyo-
nu kurmuş ve de faâliyete geçirmiştir.

D/1-KÖY SULAMA KOOPERATİFLERİ VE 
KURULDUĞU YERLEŞİM YERLERİ: İclâliye/Erik-
li-Çitli-Kozulca-Küçük Yenice ve Alibey Köyü. 
Söz konusu bu kooperatifler, devlet su işlerince 
sağlanan “sulama- suyu” nu, yapılan yasal düzen-
lemeler çerçevesinde dağıtımını ve kullanımını 
üstlenmişlerdir.

E/1-TÜKETİM KOOPERATİFLERİ: İnegöl 
coğrafyasında tüketim kooperatifleri de ku-
rulmuştur. 1990’lı yıllarda bunların sayısı, altıyı 
bulmuştur ki sırayla isimleri şöyledir, Eğitimciler 
Tüketim Kooperatifi - Demirdöküm Tüketim 
Kooperatifi - Kültür Tüketim Kooperatifi- Ensar 
Gıda Tüketim Koopereatifi–Emekçiler Tüketim 
Kooperatifi ve Kibrit Kooperatifi.

F/1- ÜLKE BAZINDA YAPI KOOPERATİFLERİ: 
Yapı Kooperatiflerini, incelerken konuyu, önce, 
ülke bazında sonra da İnegöl bazında ele almak 
gerekmektedir. Ülke bazında konuyu ele aldı-
ğımızda ülkemizde ilk yapı kooperatifin, İstan-
bul’da1887 Yılında İngilizler tarafından kurulmuş 
olduğuna şahit olmaktayız.

Bu konuda ilk yasal düzenlemenin de 1909 
Yılında yapıldığını görmekteyiz ki bu güne kadar 
yapı kooperatifleri ile ilgili 500’ün üzerinde yasal 
düzenleme yapılmıştır. 1980 Yılına kadar ülke-
mizde kurulan yapı kooperatif sayısı, 5088’dir; 
üretilen konut sayısı ise 28. 661’dir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

NEGÖL’ DE KURULMUŞ 
KOOPERATİFLER 

HIRSIZLIK 
ŞÜPHELİSİ 

YAKALANDI

Olay sabah saatle-
rinde Kemalpaşa Ma-
hallesi Şehit Ömer 
Halisdemir caddesin-
de bulunan bir evde 
meydana geldi. Şüp-
heli, çevreyi kontrol 
edip sitedeki daireye 
girdi. Evde kimse-
nin olmadığını fırsat 

bilen şüpheli, rahat 
hareket ederek evin 
her odasını inceledi. 
Bilezikler ve paraları 
cebine koyan hırsız, 
rahat tavırlar sergile-
yerek uzaklaştı. Ola-
yın ardından gelen 
ev sahipleri, altın ve 
paralarının yerinde 
olmadığını fark etti.

Sitenin güvenlik ka-
meralarından hırsızı 

tespit eden ev sahip-
leri, polis ekiplerine 
haber verip şikayetçi 
oldular. Olayın ardın-
dan harekete geçen 
Suç Araştırma Büro 
Amirliği ekipleri, 
şüpheliyi Ertuğrulga-
zi mahallesinde yaka-
ladılar. Bir çok hırsız-
lık suçundan sabıkası 
bulunan şüpheli Yıl-
maz B., ekiplerce gö-
zaltına alındı.

Kemalpaşa mahallesinde sabah saatlerinde bir eve 
girip ziynet eşyası ve para çalan hırsızlık şüphelisi 
polis ekiplerince yakalandı.

İNTİHAR KARARI 
ÇIKTI

Tayfun Albay, Aralık 
ayı başında evinden 
çıktı çıktı ve bir daha 
geri dönmedi. Ailesi 
polise kayıp başvuru-
sunda bulundu. Polis 
ekipleri, kaybolan 
şahsın en son tele-
fonla görüştüğü ki-
şileri aradı. Polis son 
görüştüğü 4 şahsı 
gözaltına alarak çap-
raz sorguya çektiler. 
Yapılan çalışmalar 
sonucunda kaybolan 
gencin cesedine ula-
şıldı. Albay'ın cansız 

bedeni, kırsal Alibey-
köy Mahallesinde bir 
barakada asılı halde 
bulundu. Polis ve 
Jandarma komutan-
lığı ekipleri, olayın 
cinayet mi yoksa in-
tihar mı olup olmadı-
ğı konusunda geniş 
çaplı araştırma baş-
latmıştı. Olayla ilgili 
şüpheliler çıkarıldık-
ları mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine 
gönderilmişlerdi.

Öte yandan Tayfun 
Albay’ın ölüm nede-
ninin intihar olduğu 

mahkemece tespit 
edildi. Yaklaşık 15 ay 
dava sonucu, darp 
ve çeşitli suçlarından 
3 şahsa 8'er yıl, bir 
şahıs ise 14 yıl hapis 
cezasına çarptırıldığı, 
Bursa’ya 

gönderilen dosya-
nın neticelendirile-
ceği öğrenildi. Ceza 
onanırsa, şahıslara 
tutuklanarak cezae-
vine gönderilecek. 
İtirazın kabul edilme-
si halinde tutuksuz 
yargılanma süreci de-
vam edecek.

İnegöl'de 11 Aralık 2021 tarihinde Alibeyköy mev-
kiinde bir barakada asılı halde bulunan Tayfun Al-
bay'ın (32) ölümüyle ilgili mahkeme kararını açıkladı. 
@ Haber Merkezi
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YARIN ÖLECEKMİŞ 
GİBİ AHİRET HAYATI-
NA YATIRIM YAPALIM

Kafkasspor salonun-
da düzenlenen prog-
rama çok sayıda üye 
ve vatandaşlar katıldı. 
Mevlüt öncesi konuş-
ma yapan İshakpaşa 
cami İmam Hatibi Meh-
met Nuri Memiş,

 " 5 Şubat akşamı 
o bölgedeki insanlar 
yarın başlarına ne ge-
leceğinden habersiz 
evlerine girdiler. Ertesi 
gün ne hayalleri, ne 
umutları, ne ümitleri, 
ne hayata dair beklen-
tileri vardı ama sabah 
kalkmak onlara nasip 
olmadı. Bizler hayata 
dair ümitlerimizi, umut-
larımızı tasarlarken ahi-
reti hiç bir zaman unut-

mamamız gerekir. 

Hiç ölmeyecekmiş 
gibi dünya hayatına, 
yarın ölecekmiş gibi 
ahiret hayatına yatı-

rım yapmamız gerekir. 
Hangimizin nerese na-
sıl emaneti teslim ede-
ceğimiz meçhul. Allah, 
islam coğrafyasını her 
türlü belalardan koru-

sun inşaallah." dedi. 
Konuşmanın ardından 
6 imam hatip sırayla 
mevlid-i şerif okudular. 
Programa katılanlara 
helva ikram edildi

Kafkasspor, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği ile Kafkas Sosyal Yardım-
laşma Derneği ortaklaşa depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
için mevlid-i şerif okutuldu. @ Özgür Yıldırım

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.*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

FIRMAMIZIN LOJISTIK 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILACAK

SRC VE PSİKOTEKNİK 
BELGELERİ MEVCUT 

*TIR ŞOFÖRÜ
*KAMYON ŞOFÖRÜ

*VIDANJÖR ŞOFÖRÜ 
ALINACAKTIR.

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

Adres.  Akhisar mh.Bursa Karayolu 
Cd. No2/1 İnegöl

Telefon : 4445780
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NÖBETÇİ ECZANELER

 SEVİNÇ ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. SU YOLU CAD. NO:77/A

 0224-7159460

DOĞU GARAJI ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. ANKARA CAD. NO:18/3

 05417121735 / 02247121735

YAŞAM ECZANESİ 
YENİ MAH. KENT CAD. NO:9/B

 0224-7192726

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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AZİZ AYDIN: Bursa İl Genel Meclis Üyesi, 
tüccar. 1902 yılı İnegöl Mezit Köyü doğumludur. 
15 yaşından itibaren aile İnegöl Süpürtü Köyü’ne 
yerleşti hayatını orada sürdürmüştür. Başlan-
gıçta tarım ve hayvancılıkla geçinmiş 1940’lı 
yıllardan itibaren 
tütün ticareti yaparak 
hayatını sürdürmüş-
tür. 1946 yılında İnegöl 
Demokrat Parti Ku-
rucuları arasında yer 
almış. 25 Eylül 1955 
tarihinde Demokrat 
Parti Bursa İl Genel 
Meclisi üyesi seçilmiş. 
1955-60 yılları bu gö-
revi yerine getirmiştir. 
14 Mayıs 1953 tarihi 
İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Koo-
peratif Müteşebbis Heyet üyesidir. 30 Haziran 
1957 tarihli kongrede aynı göreve yeniden seçildi. 
13 Ekim 1965 tarihli kongrede AP İlçe Yönetim 
Kurulu Üyesidir. 1975 yılında İnegöl’de vefat etti. 
Kaynakça : 18.01.2017 tarihinde yeğeni Feyzullah 
Erkul ile görüşüldü.  

 

AHMET AYDIN: Meslek önderi, köfteci ustası 
27 Ocak 1924 tarihi İnegöl doğumludur. Aile 
Saraybosna göçmenidir. 1939 yılında 15 yaşında 
Köfteci İbrahim Besler Usta’nın yanında işe baş-
ladı. 1944-48 yılları dört yıl olarak yaptığı askerlik 
süreci dışında 2004 yılına kadar aralıksız 65 
yıl aynı işyerinde çalıştı. 
Sonraki kuşakların belki de 
anlamakta zorlanacağı, işçi 
işveren ilişkisi ile izah edi-
lemeyecek karşılıklı sebat 
anlayışı ile bizlere farklı ve 
güzel bir örnek sundular. 
23 Ocak 2004 tarihinde 
vefat etti.  Kaynakça : 
07.03.2017 tarihinde oğlu 
Eyüp Aydın ile görüşüldü.

      
DURMUŞ AYDIN: İnegöl Belediye Başkan 

Yardımcısı, cemiyet adamı. 05 Aralık 1965 Artvin 
Şavşat doğumludur. İlkokul eğitimini köyünde 
aldı. Artvin Göktaş Lisesi Ortaokulu ve Bursa 
Cem Sultan Lisesi mezunudur. Anadolu Üniversi-
tesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Ön Li-
sans ve İşletme Lisans Bölümü mezunudur. 1988 
yılında İnegöl’e yerleşti. 1989-97 yılları İnegöl 
Tekel Kibrit Fabrika-
sı’nda işçi olarak çalıştı 
beraberinde Petrol İş 
Sendikası Tekel Kibrit 
Fabrikası işyeri baş 
temsilcisidir. 1997 yılında 
sınav sonucu Tekel’de 
memuriyete geçti. İnegöl 
Tekel Kibrit Fabrikasının 
kapatılması ile diğer per-
sonel ile beraber İnegöl 
Yaprak Tütün İşletmesi’ne nakil oldular. Tekel 
Türkiye genelinde özelleşince Devlet Personel 
Başkanlığı tarafından 2010 yılında Yeniceköy 
Belediyesine nakil ataması yapıldı. 2010-2014 
yılları Yeniceköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 
ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
30 Mart 2014 Yerel  Seçimleri sonucunda Bü-
tünşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesi neticesi 
Yeniceköy Belediyesi’nin tüzel kişiliği sona ermiş 
Bursa Valiliği Paylaştırma Komisyonu tarafından 
İnegöl Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak 
atanmıştır. Devlet Personel Başkanlığı’nca Tarım 
Bakanlığı’na   araştırmacı olarak atanarak bir 
süre çalıştı. 01 Ağustos 2015 tarihinden itibaren 
İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığına yeniden 
atandı halen bu görevi sürmektedir. Cemiyet 
hayatında da yer almaya özen gösterdi. 14 Kasım 
2000 tarihi Aydınlar Ocağı İnegöl Şubesi Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesidir. Sonraki yıllarda da yö-
neticilik görevi yapmıştır. 18 Nisan 2010-30 Nisan 
2012 tarihleri arasında başkanlık görevinde bu-
lunduğu İnegöl Şavşatlılar Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneğine 16 Nisan 2016 tarihinde 
yeniden başkan seçildi.Kaynakça : 05.03.2017 
tarihi kendisi ile görüşüldü.

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

Hatay’da geçici ba-
rınma alanlarının oluş-
turulmasına ve seyyar 
tuvalet alanlarının ku-
rulmasına ağırlık veren 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, diğer taraftan 
depremzedelerin gi-
yimden gıdaya tüm ih-
tiyaçlarının karşılanması 
için yoğun mesai harcı-
yor. Türkiye genelinden 

gelen yardımların da-
ğıtım koordinasyonu 
üstlenen Büyükşehir 
ekipleri, ‘bugüne kadar 
1.730 sefer yaparak’ 6 
pick-up, 4 kamyonet, 
8 kamyon ve 2 mini-
büsle Hatay’ın Antakya 
ve Defne ilçelerinde 
toplam 132 mahalle 
ile köye ulaştı. Bu da-
ğıtımlarda gıda-erzak 

paketi, ekmek, mey-
ve-sebze, hijyen pake-
ti, temizlik malzemesi, 
elektrikli ısıtıcı-soba, 
yakacak odun-kömür, 
çadır, yetişkin ve çocuk 
için kışlık kıyafet, be-
bek maması ve bebek 
bezi gibi malzemeler, 
depremzedelerle bu-
luşturuldu.

Antakya’nın 39 böl-
gesindeki 384 seyyar 
tuvaletin dezenfeksiyo-
nunu düzenli olarak ya-
pan Tarım Peyzaj A.Ş., 
bunun yanında Bur-
sa’dan getirdiği mey-
ve ve sebzeleri ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı. 
Bugüne kadar 150 ton 

sebze ve meyveyi dep-
remzedelerle buluştu-
ran Tarım Peyzaj A.Ş. 

ekipleri, önceki gelen 
18 ton patates ile kışlık 
meyveyi Antakya Ata-

türk Parkı’na kurulan 
çadır kentte ihtiyaç sa-
hiplerine dağıttı.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 
ŞARTLAR

Cumhurbaşkanlığının 
"Yeni Konut Finans-
man Programına İlişkin 
Karar"ı Resmi Gaze-
te'de yayımlandı. Bu 
kapsamda daha önce 
satılmamış ve yüklenici-
lerin mülkiyetinde olan 
konutlarla henüz başla-
mamış veya yapımı de-
vam eden projelerden 
konut edineceklere 
katkı sağlanabilecek. 
Henüz başlamamış 
veya yapımı devam 

eden konut projele-
ri açısından mülkiyeti 
yüklenicilere geçecek 
konutlara ilişkin sağla-
nacak finansmanlar da 
bu kapsamda değer-
lendirilecek.

3 BÖLGEYE 
AYRILDI

Tamamlanma oranı 
için gayrimenkul de-
ğerleme uzmanları 
tarafından yapılacak 
değerleme raporu esas 
alınacak. Bu karar kap-

samında; İstanbul 1'inci 
bölge, Ankara, İzmir, 
Bursa, Antalya, Mersin 
ve Muğla 2'nci bölge, 
1'inci ve 2'nci bölge dı-
şında kalan iller 3'üncü 
bölge olarak değerlen-
dirilecek.

Karar kapsamında 
edinilen taşınmazların, 
finansmanı sağlayan 
bankanın talebi üzeri-
ne, bildirilen finansman 
tarihinden itibaren 5 
yıl süreyle tescilsiz ik-
tisap halleri hariç devir 
ve temlik edilemeye-

ceği ve satış vaadine 
konu edilemeyeceği 
yönünde taşınmazların 
beyanlar hanesine be-
lirtme yapılacak. Süre 
sonunda belirtme tapu 
müdürlüğünce resen 
terkin edilecek. Bu 
karar kapsamındaki fi-
nansmanlara borçlunun 
temerrüdü nedeniyle 
icra takip sürecinin baş-
latılması durumunda 

bu belirtme finansmanı 
sağlayan bankanın tale-
bi üzerine terkin edile-
cek.

ORTA GELİRLİYE 
KONUT PROJESİ 

ŞARTLARI
Hanedeki eşlerin üs-

tünde konut olmaya-
cak.

5 yıl boyunca satıla-
mayacak.

Son 1 yıl içinde konut 

satmamış olacak.
Başvuracağı ilde 1 yıl 

ikamet şartı olacak.
15 yıl vade, 5 milyon 

liraya kadar kredi veri-
lecek.

2 milyon liraya kadar 
yüzde 0,69 faiz

2-4 milyon lira arası 
krediye yüzde 0,79 faiz

4-5 milyon arası kredi-
ye yüzde 0,99 oranında 
faiz uygulanacak.

BAŞKAN TABAN 
ERENLER CAMİSİ

 CEMAATİYLE 
BULUŞTU

İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban’ın kış 
dönemlerinde gerçek-
leştirdiği ‘Bereket Sof-
rası Halk Günleri Buluş-
maları’ devam ediyor. 
Her hafta Cuma sabahı 
farklı bir camide düzen-
lenen ‘Bereket Sofrası’ 
halk günleri buluşmala-
rının bu haftaki durağı 
Kemalpaşa Mahallesi 
Erenler Camisi oldu. 
Birlik ve beraberliğin 
artması ve vatandaşlar 
ile kucaklaşma adına 
düzenlenen Bereket 

Sofrası buluşmasında 
vatandaşlar istek, şi-
kayet ve dileklerini ilk 
ağızdan Başkan Taban 
ve ilgili yöneticilere ilet-
me fırsatı buldu. Kılınan 
sabah namazının ardın-
dan mahalle sakinleri 
ve cami cemaatiyle si-
mit, zeytin ve peynir ile 
kahvaltı yapılırken, aynı 
zamanda mahallenin ve 
bölgenin sorunları din-
lenerek birlikte ortak 
çözümler üretiliyor.

“TÜM DESTEĞİMİZ-
LE DEPREM BÖL-
GESİNE YARDIMA 

KOŞTUK”
Belediye Başkanı 

Alper Taban ile bera-
berindeki Başkan Yar-
dımcıları, AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Dur-
muş, meclis üyeleri ve 
AK Partili yöneticilerin 
katılımıyla gerçekle-
şen Bereket Sofrası 
etkinliğinde, sabah 
namazının kılınmasının 
ardından cami kıraatha-
nesinde cemaatle bir-
likte kahvaltı sofrasına 
geçildi. Zeytin, peynir 
ve simitle yapılan kah-
valtı sonrası vatandaş-
lara hitaben konuşan 
Belediye Başkanı Al-
per Taban, “Soframı-
za icabet ettiğiniz için 
her birinize teşekkür 
ediyorum. Her Cuma 
günü farklı bir mahal-
lemizde, farklı bir cami-
mizde Bereket Sofrası 
adı altında buluşmalar 
yapıyoruz. İlçe Baş-
kanımızla birlikte kısa 
zaman içerisinde Kah-
ramanmaraş, Hatay ve 
Gaziantep bölgelerini 
gidip gördük. Oralarda 
katkı sunmak, destek 

olmak, koordinasyon 
sağlamak için bulun-
duk. Orada o depremi 
yaşayanlar kadar orada 
bulunan insanlar da bu 
travmayı yaşıyor. Sizler 
de televizyonlardan 
izlerken içinizin burul-
duğunu, depremin sa-
dece orada olmadığını, 
sanki şehirlerimizde de 
yaşanmış derecesinde 
hissettiğimizi biliyoruz. 
Cenabı Allah beterin-
den korusun, inşallah 
bir daha hiç yaşanma-
sın. Ölenlere rahmet 
diliyoruz. Tüm milleti-
mizin başı sağ olsun. 
Yaralılara da acil şifalar 
diliyorum” dedi.

“İNEGÖL İLE GURUR 
DUYDUM”

“Ben hemşerilerimi-
ze çok teşekkür edi-
yorum. Biz deprem 
bölgesine gittiğimizde 
gururlandık. 670 tane 
yardım aracı gitti İne-
göl’den. Pek çok vila-
yetten daha fazla. Ben 
gurur duydum İnegöl 

ile. İş adamlarımız ge-
liyor, köylere kadar gi-
diyorlar. Biz de destek 
olmaya çalıştık bele-
diye olarak. Nihayet 
itibariyle insan olmanın 
gereğini yaptık. Allah 
muhafaza bu bizim ba-
şımıza gelse, o insanlar 
da bizim için bunu ya-
parlardı.”

ALTYAPI ÇALIŞMA-
LARI SÜRÜYOR

“Bir yandan depre-
min yaralarını sarmaya 
çalışırken, şehrimizde 
de bir yandan beledi-
yecilikle ilgili çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 
Altyapı yenileme ça-
lışmaları sürüyor. İçme 
suyu hatlarımızı yenili-
yoruz. Kanalizasyonla 
ilgili çalışmalar gelecek. 
Beraberinde yağmur 

sularını ayrıştırmayla il-
gili çalışmalar var. Bizle-
re en çok gelen soru da 
yollarla ilgili. Başkanım 
yollarımız ne zaman 
düzelecek diyorlar. El-
bette ki bir iyileştirme 
olacak. Biraz daha za-
mana ihtiyacımız var. 
Kazılar tamamlansın, 
ondan sonra en güzel 
şekilde kaplayalım. Biz 
şu an kazılan bölgeleri 
en azından yama yapa-
rak tamamen kaplama 
yapılana kadar bir süre 
altyapının tamamlan-
masını bekliyoruz.”

Konuşmanın ardından 
Başkan Taban mahalle 
sakinlerinin sorunları-
nı dinlerken, bölgenin 
problemlerine ilişkin de 
istişareler yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Hatay’da deprem yaralarını sarma 
çalışmalarına toplam 81 personelle 
destek veren Tarım Peyzaj A.Ş., Bur-
sa’dan getirdiği meyve ve sebzeleri 
düzenli olarak afetzedelere dağıtı-
yor. @ Özgür Yıldırım

Uygun fiyatlı kredi ile orta gelirliye konut desteği 
sağlanacak. Yeni Konut Finansman Programı için ilişkin 
şartlar ve detaylar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısın-
da yayımlandı. Karar kapsamında Bursa ve ilçeleri 2'nci 
bölge olarak değerlendirmeye alınacak. 

@ Özgür Yıldırım

Belediye Başkanı Alper Taban’ın 
her Cuma sabahı farklı bir camide 
düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluş-
maları’ bu hafta Kemalpaşa Mahal-
lesi Erenler Camisinde gerçekleşti-
rildi. Burada konuşan Başkan Taban: 
“Başkanım yollarımız ne zaman dü-
zelecek diyorlar. Elbette ki bir iyileş-
tirme olacak. Biraz daha zamana ih-
tiyacımız var.” Dedi. @ Özkan Duran

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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ÖNCELİK, 
KONTEYNER 

KENTLER
  Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, art arda ge-
len depremlerle enkaz 
yığınlarına dönen Ha-
tay’da hayatı normale 
döndürmek için tüm bi-
rim ve iştirakleriyle yo-
ğun çalışma sergiliyor. 

Özellikle kurulacak 
konteyner kentlerin alt-
yapısının hazırlanması 
ve seyyar tuvaletlerin 
kurulumu için büyük 
gayret gösteren BUS-
Kİ; Hatay merkezde 38 
personel ve 16 araç, 
İskenderun ilçesinde 
10 personel ve 2 araç, 

Kahramanmaraş’ta da 
11 personel ve 4 araçla 
depremin yaralarını sar-
maya çalışıyor. Hatay’ın 
İskenderun ilçesinde 
Gemlik Belediyesi ta-
rafından kurulan kon-
teyner kentin tüm içme 
suyu ve kanalizasyon 
bağlantılarını tamam-
layan BUSKİ, 15 adet 
çadır kentin içme suyu 
ve kanal bağlantılarını 
yaptı, 6 mahallede de 
şebeke arızalarına mü-
dahale etti.

  
  Hatay merkezde 

önceliği ‘Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kurulacak’ konteyner 
kentlerin altyapısını ha-

zırlamaya veren BUSKİ, 
toplam 3 bölgede 2 bin 
konteynerin yer alacağı 
110 bin metrekare ala-
nın içme suyu ve kanali-
zasyon hat bağlantıları-
nı gerçekleştiriyor. 

Bugüne kadar 50 
adet tuvalet ve duş için 
su ve kanal bağlantısını 
gerçekleştiren BUSKİ, 
seyyar tuvaletlere tan-
kerlerle düzenli olarak 
su takviyesi yapıyor. İh-
tiyaç duyulan bölgelere 
seyyar tuvaletler kuran 
BUSKİ ekipleri, özellik-
le konteyner kentler-
deki altyapıyı bir önce 
hazırlamak için gece 
gündüz demeden yo-

ğun çalışma sergiliyor.

  Kahramanmaraş’ta 
da depremin ilk günün-
den itibaren hummalı 
bir çalışma sergileyen 
BUSKİ ekipleri, geçici 
konaklama alanında 
258 adet içme suyu 
bağlantısı yaptı. İçme 
suyu arızalarına müda-
hale eden BUSKİ ekip-
leri, ihtiyaç duyulan 
bölgelere 36 tanker su 
takviyesi yaparken, vi-
danjörle 25 defa çekim 
gerçekleştirdi.

  “CANLA BAŞLA 
SAHADAYIZ”

  Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da Hatay’ın An-

takya ilçe merkezinde 
kurulan BUSKİ şanti-
yesini gezip çalışma-
lar hakkında bilgi aldı. 
Bursa’nın sağlıklı alt-
yapıya kavuşması için 
gece gündüz deme-
den canla başla çalışan 
BUSKİ ekiplerinin aynı 
çalışmayı Hatay için de 
özveriyle sergilediğini 
belirten Başkan Aktaş, 

“Öncelikle tüm ekip 
arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum. BUSKİ 
olarak Hatay’da kon-

teyner kentlere su ve 
kanalizasyon bağlantısı 
yapıyoruz. Yine şehir 
içindeki patlakların 
tamirini gerçekleştiri-
yoruz. Bugüne kadar 
100’den fazla tuvalet 
ve duşu Hataylıların 
hizmetine sunduk. Ça-
lışmalar artarak devam 
edecek. Bursa Büyük-
şehir olarak sadece 
Hatay’ın üst yapısında 
değil altyapısında da 
önemli çalışmalar yapı-
yoruz” dedi.

KURULUR 
KURULMAZ 150 KG 
BAL BAĞIŞLADILAR 

Bursa ve tüm ilçeleri-
ni kapsayacak şekilde 
kurulan birliğin başkan-
lığına Şenol Yoğurtcu 
seçildi. Konu hakkında 
yazılı bir açıklama ya-
pan Bursa Bal Üretici-
leri Birliği Başkanı Şe-
nol Yoğurtçu, “Bursa 
ve İlçelerinde mevcut 
4.000 civarı arıcımızın 
hizmetinde olabilmek 
arıcılarımızın dertleri ile 
dertlenip onlara daha 
iyi hizmetler sunabil-
mek ve arıcılarımız için 
birçok projeyi hayata 
geçirebilmek adına 
20.02.2023 tarihi itibarı 
ile Bursa Bal Üreticileri 

Birliğini, Bursa ve Bur-
sa’mızın tüm ilçelerini 
kapsayacak şekilde 
kurmuş bulunmaktayız. 
Birliğimiz Tarım ve Or-
man Bakanlığına bağlı 
bir birliktir. Birliğimizin 
merkezi İnegöl ilçemiz-
dir. Ancak birliğimizin 
faaliyet ve yetki alanı 
Bursa merkez ve Bur-
sa’mızın tüm ilçeleridir. 
Birliğimizde şu an itiba-
rı ile 100 üyemiz kayıtlı 
olup, üye sayımız her 
gün artmaktadır. Birliği-
miz geçici yönetim ku-
rulunda Başkan Şenol 
Yoğurtcu, Başkan Yar-
dımcısı Sabri Pekdemir, 
Muhasip Semra Özkan, 
Üye Dilaver Dönmez 
bulunmaktadır” dedi. 

Yoğurtcu birliğin faa-
liyet alanları hakkında 
da bilgi vererek şu ifa-
deleri kullandı; “Üyele-
rin ürettikleri ürünlerle 
ilgili piyasa araştırma-
ları yapmak ve yaptır-
mak. Üyelerinin ürettiği 
ürünlere pazar bulmak,  
pazar arzını düzenle-
mek. Üyelerine üretim 
teknikleri, hasat, depo-
lama, paketleme konu-
larında teknik destek 
sağlamak. Üyelerine 
girdi temininde yönlen-
dirici yardımlarda bu-
lunmak. İç pazara ve ih-
racata uygun çeşitlerin 
üretilmesini sağlamak. 
Eğitim ve buna ilişkin 
sertifika vermek, yayım 
hizmeti vermek, danış-
man hizmeti sağlamak. 
Ürün kalitesini iyileşti-
rici tedbirler almak ve 
ürün standartlarını uy-
gulamak. Çiftlik düze-
yinde yapılan tarımsal 
uygulamaları izlemek, 
kayıtlarını tutmak ve 
belge düzenlemek. 
Paket ve ambalajlarla 

ilgili standartların uy-
gulanmasını sağlamak. 
Üyeleri adına ürün de-
polanmasını sağlamak, 
gerektiğinde bu amaç-
la depo kiralamak veya 
kiralanmasına yardımcı 
olmak. Ürünlerin tanı-
tımıyla ilgili faaliyetler-
de bulunmak. İlgili her 
türlü kaydı tutmak. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 
kabul ettiği uluslararası 
ürün veya ürüne özgü 
ortak piyasa düzenle-
melerinin gerektirdiği 
görevleri yürütmek.

 Sözleşmeli üretim 
kapsamında, üyeleri 
adına örnek tip sözleş-
meler düzenlemek ve 
bununla ilgili faaliyetle-
ri koordine etmek. Bir-
liğin çalışma konularıyla 
ilgili tesisler yapmak 
ve/veya bankalardan 
ilgili kurum ve kuruluş-
lardan teşvik ve hibe al-
mak, bankalar ile üyeler 
lehine sözleşme imzala-
mak. Üyelerinin her tür-
lü sigorta hizmetlerinin 

sağlanmasında aracılık 
etmek. Çalışma konula-
rıyla ilgili şirket,  iktisadi 
işletme kurmak, kurul-
muş şirketlere iştirak 
etmek. Çalışma konula-
rıyla ilgili gazete, dergi, 
kitap çıkarmak ve her 
türlü yayın faaliyet-
lerinde bulunmak ve 
gerektiğinde seminer, 
sempozyum, panel, 
konferans gibi toplantı-
lar düzenlemek. Çevre 
korumaya yönelik ola-
rak özellikle su, toprak 
ve peyzaj kalitesini ko-
ruyacak ve biyoçeşitli-
liği muhafaza edecek 
üretim uygulamaları ve 
teknikleri ile çevre dos-
tu atık uygulamalarını 

yaygınlaştırıcı faaliyet-
lerde bulunmak. Çalış-
ma konularıyla ilgili ki-
ralama işleri yapma ve 
satın alma işlemlerini 
yapmak. Birlikle ilgili iş 
ve işlemlere ilişkin web 
sitesi, merkezi otomas-
yon yazılımları yapmak 
veya yaptırmak. Birliği-
miz kurulduğu ilk gün 
üyelerinden topladığı 
150 Kg. balı da İnegöl 
Belediyemiz aracılığı ile 
depremzede vatandaş-
larımıza ulaştırmıştır. 
Amacımız yardımlaşma 
ve üyelerimize her türlü 
sıkıntılarında yardımcı 
olabilmektir. Bu vesile 
ile tüm arıcılarımızı birli-
ğimize bekliyoruz.”

Bursa’nın sağlıklı bir altyapıya ka-
vuşması için gece gündüz demeden 
çalışan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, depremin yarala-
rını sarmak için Hatay’da da yoğun 
mesai harcıyor. Bir taraftan Büyük-
şehir Belediyesi’nce kurulacak kon-
teyner kentlerin altyapısını hazırla-
yan BUSKİ, diğer taraftan kentin en 
büyük ihtiyacı olan tuvalet konusu-
na seyyar tuvaletlerle çözüm üreti-
yor.  @ Tamer Ekimci

İnegöl’de, Bursa ve ilçelerinde ki 
4 bin civarı arıcılara hizmet vermek 
için Bursa Bal Üreticileri Birliği ku-
ruldu. İlk iş deprem bölgesine 150 
kilogram bal gönderildi. 

@ Özgür Yıldırım 

Arzın depremi var da, insanın ve toplumun yok mu? Bir 
kudret, arzı yakasından tutup sarsar, savurur da, insan ve 
toplum, yakasını kaptırdığı güçler tarafından savrulmaz mı? 
Arzdaki deprem sebebiyle, "depreme dayanıklı bina" arayışı-
na gireriz de, "toplumsal depreme dayanıklı insan" arayışına 
grimemiz gerekmez mi?İşte, içimizden "şeytana tapan ço-
cuklar" çıktı. Bir bakıma "Şeytanın kulu" oldu onlar... Şeytan''ı 
"razı etmek" için, onun seveceği eylemlere giriştiler. Cinaye-
tin en vahşisi, ırza geçmenin en tiksindiricisi, hayatın en pes-
payesi... Tam Şeytan''a göre...Bu bir savruluş değilse nedir?

Kur''an, Şeytan''ı bir güç odağı olarak tanımlıyor. "Şey-
tan''ın dostları"ndan, "Şeytan''ın vesvesesi"nden, "Şeytan''ın 
yaygarası"ndan, "istilâsı" ndan, "adımları"ndan, "kışkırtmala-
rı"ndan, "kardeşleri"nden, "nesl"inden "kabilesi"nden, "hizb- 
yani parti ve taraftarları"ndan, "cünûd- yani adamları-as-
kerleri"nden, "atlıları ve yayaları"ndan, "mahkemesi"nden 
söz ediyor. Şeytanı insan için "düşman" olarak tanımlıyor. 
İnsanı hilkati değiştirmeye yönlendireceğini, vesveseler ve-
receğini, umutlandırıp, kuruntulara sevkedeceğini, fakirlik-
le korkutup, fuhşu teşvik edeceğini, fenalıkları insana güzel 
göstereceğini, insanlar arasına kin ve düşmanlık tohumları 
ekeceğini, "dostları"nı, Müslümanlarla mücadeleye yönlen-
direceğini bildiriyor... Yani şeytan bir bakıma insanın zihnî 
ve kalbî kimyasını bozuyor. Bir kişilik depremine sürüklüyor 
insanı...

İşte önümüzde Şeytan''ın örnekleme olarak kullandığı 
bir grup genç. Tam bir insan enkazı...Yani toplum olarak bir 
tarafımız göçmüş farkında değiliz.Acaba Şeytan yalnızca, 
bu çocukların yakasından mı tutup sarstı? Yalnızca onların 
yüreği mi enkaz haline geldi? İşte paralel bir biçimde Bay-
rampaşa Cezaevindeki boğazlaşmayı yaşıyoruz. Sıra sıra 
cinayetler... Tam bir mezbaha ortamı... İşin garibi, kimyası 
bozulanlar, sadece belirli bir suçtan içeri girmiş olanlar de-
ğil. Belli ki, devlet adına orayı yönetenler de yakayı Şeytan''a 
kaptırmış bulunuyorlar. Değilse, onca silah, onca para, onca 
haberleşme aracı, onca uyuşturucu nasıl girer demir par-
maklıklar arkasına?

Cezaevlerinde 60 bine yakın insanımız var. Artık ranza-
lar yetmiyor ve insanlar, bir yatakta üç vardiya yatmak zo-
runda kalıyorlar da onun için cezaevlerini boşaltmak üzere 
af tasarısı hazırlanıyor. Oysa öte yandan, deprem enkazının 
altında kalan kişilik enkazına maruz insanlar yeniden sıra 
sıra cezaevinin yolunu tutuyorlar. Boşalıyor ve doluyor ce-
zaevleri..Oysa cezaevleri, ancak "fahiş" suçlara yönelik bir 
cezalandırma ortamı...Şeytan''ın adımlarına uyduğumuz her 
defasında yolumuz cezaevine çıkmış olsaydı, herhalde dün-
yayı bir cezaevi, ya da "cehennem ortamı" haline getirmek 
gerekir, istisnalar için de küçük bir cennet oluşturulurdu.

Emin Işık Hoca, "işlediğimiz her günah sarhoş etseydi 
memlekette ayık adam kalmazdı" diyordu. "Ya da işlediğimiz 
her şeytan işi için alnımızda bir ışık yanıp sönseydi..."

Aslında hissedilir bir toplumsal savruluş yaşıyoruz. 
Bunu görmek zorundayız. Bir bakıma ortam, Şeytan''ın işini 
kolaylaştırıyor. Kalplerimize birer kanca takılmış durumda... 
Ama bunun görünür hale gelmesi için, insanî tükenişi bek-
liyoruz, ya da içimizden birilerinin enkaz haline gelmesini... 
Çocuklarımız yanıyor ve sadece o yangın bacayı sardığında 
uyanabiliyoruz. İlk kıvılcımları karşısında son derece duyar-
sısız. Hatta kimi zaman "Şeytan''ın buyrukları" tabiî hayat ha-
line gelmiş, yadırganmıyor. Hatta çoğu zaman, bu korkunç 
savruluş karşısında insanı aslî misyonuna çağıran "uyarıcı"-
lar, ateşe atılıyor, zulme uğruyor...

Deprem ortamında, kimi duyarlı insanlarımız, yaşanan 
toplumsal ve insani depreme dikkat çektiler diye tenkid edil-
diler... Oysa, işte çöküyor bir yanımız... Gencecik çocukların 
enkazı önümüze yığılıyor.Türkiye bunu ilk defa yaşamıyor. 
Bugün de tek örneği Satanist gençler değil. Bu ülkenin ço-
cukları kaç zamandır savruluyor... Marksizm savurdu bir 
zamanlar... Şiddet tutkusu savurdu... Uyuşturucu savurdu... 
Şimdilerde küresel kültürün hedonist rüzgârı önünde sav-
ruluyorlar...

Hatta, pörsüme, çürüme sadece gençlik seviyesinde 
değil.Devlet ricali sık sık corruption-tefessüh-bozulma-çü-
rüme-kirlenme''den söz ediyor. Susurluk''tan bu yana için-
den geçtiğimiz toplumsal bataklığın farkında değil miyiz? 
Kim Susurluk''un aktörleri?Çocuklarımıza "inanç eğitmi"ni 
çok görüyoruz. Onların Allah''la buluşma yollarına engel 
koyuyoruz. Çocuklar "din eğitimi"nden soyutlanırsa, "özgür 
bir düşünce" dünyası kuracaklarını düşünüyoruz. Oysa "din 
eğitimi"nden boşaltılan alanın hemen yanıbaşında, başka 
güç odaklarının eğitimi başlıyor... Ve yıllar sonra önümüze 
bir toplumsal enkaz çıkıyor. Yarınlara gerçekten çürük bir 
yatırım yapıyoruz. Çocuklarımıza, kendimize, ülkemize kö-
tülük ediyoruz. Şeytan''a kurban verdiğimiz şu çocuklar azı-
cık, bizi yönetenlerin ve birkaç yıldır ülkemize cinnet ortamı 
yaşatanların da yüreğini sarsar mı acaba?

Ahmet Taşgetiren
23.09.1999 Arşivden Düşünceler

Ahmet
TAŞGETİREN

TOPLUMSAL DEPREM
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07 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
FEVZİ İLASLAN (80)

Narman doğumlu; 
NARİME CANDAN (73)

Posof doğumlu; 
YAŞAR AYDEMİR (68)

Yenişehir doğumlu; 
HÜSEYİN TURHAN (42)

Sliven doğumlu; 
İSMAİL GENÇKURTULUŞ (79)

İnegöl doğumlu; 
AHMET KURTLAR (83)

İnegöl doğumlu-Esenköy’den;
 ÖMER ÖZ (67)

07 Gündem

YENİ MAHALLE DİK-
KAT ÇEKTİ

İnegöl’ün nüfusu ise 
2021 yılında 286 bin 
848 iken 1 yılda 7 bin 
687 artarak 294 bin 
485 oldu.

2022 yılı verilerine 
göre İnegöl’ün en ka-
labalık mahallesi 24 bin 
939 kişi ile yine Kemal-
paşa Mahallesi olurken, 
nüfusu en düşük ma-
halle ise 46 kişi ile Ba-
baoğlu Mahallesi oldu.

Geçtiğimiz yıl 19 bin 
567 kişi nüfusu ile dik-
katleri üzerine çeken 
Yeni Mahalle’nin nüfu-
su 20 892 olarak Sü-
leymaniye Mahallesi’ni 
geçerek İnegöl’ün en 
kalabalık ikinci mahalle-
si oldu.

İşte en kalabalıktan 
en düşüğe göre İne-
göl’de mahallelerin nü-
fusları;

2021 yılı nüfus verilerine göre İnegöl’de en kalabalık mahalle 24 bin 939 ile Kemalpaşa olurken, sırasıyla 20 bin 
892 kişi ile Yeni Mahalle, 19 bin 938 kişi ile Süleymaniye, 18 bin 811 kişi ile Hamidiye 17 bin 278 ile Mesudiye 
Mahallesi oldu. @ Özgür Yıldırım
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan felakette yıkılan 8 katlı binada enkaz-
dan çıkarılan biri bebek 2 çocuk, İnegöl’e yerleşen depremzede teyzesi tarafından sahip-
lenildi. @ Haber Merkezi

KAYIP OLAN 3. ÇOCUĞU 
HER YERDE ARIYOR

Anne ve babasını kaybeden 
iki çocuğu İnegöl Kaymakamı 
Eren Arslan ve Bursa Milletve-
kili Vildan Yılmaz Gürel Mah-
mudiye Mahallesi’nde ki Bekir 
Yırtıcı’nın evinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ın Dulka-
diroğlu ilçesinde yaşanan fe-
lakette yıkılan 8 katlı binada 
enkazdan çıkarılan biri bebek 
2 çocuk, Bursa’nın İnegöl il-
çesine yerleşen depremzede 
teyzesi tarafından sahiplenildi. 
Anne ve babasını kaybeden 
iki çocuğu İnegöl Kaymakamı 
Eren Arslan ve Bursa Milletve-
kili Vildan Yılmaz Gürel Mah-
mudiye Mahallesi’nde ki Bekir 
Yırtıcı’nın evinde ziyaret etti.

Yaşanan 2 büyük depremin 
ardından yürekleri dağlayan 
dramlar çıkmaya devam edi-
yor. Uzun yıllardır İnegöl’de 
ikamet eden Güllü ve Bekir 
Yırtıcı çifti, Kahramanmaraş’ta 
ikamet eden depremzede 
akrabaları olan Aynur (43) ve 
Gökhan Başboğa(42) ile birlik-
te akrabalarının göçük altında 
kalması üzerine harekete geç-
ti. 8 katlı binanın 2. katında 
oturan Şirvan (40) ve Mehmet 
Danacı (40) çifti ile çocukları 
Barlas (10 aylık), Yekta Batu (3), 
Asaf Süreyya (7) yıkılan binanın 
altında kaldı. Enkazın altından 
Anne Şirvan ile çocukları 10 ay-
lık Barlas ve 7 yaşındaki Yekta 
Süreyya bölgede bulunan cami 
cemaati ve askerlerin yardı-
mıyla çıkarılarak ambulansla 
hastaneye sevk edildi. Baba 
Mehmet Danacı enkaz altında 
kalarak hayatını kaybederken, 
Ambulansla hastaneye götü-

rüldüğü öğrenilen diğer çocuk 
Yekta Batu ise bulunamadı.

Hastanede anne Şirvan Da-
nacı hayatını kaybederken, 
isimsiz diye kaydedilen 2 ço-
cuk Barlas ve Yekta Süreyya 
Danacı yapılan ilk tedavilerinin 
ardından Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığınca Bursa Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na yerleş-
tirildi. Durumu haber alan ya-
kınları Bursa Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na giderek çocukları 
sahiplenmek için başvuruda 
bulundu. Yapılan inceleme ve 
tespitlerin ardından 2 çocuk 
İnegöl’de ikamet eden yakınla-
rının yanına gelen Teyze Aynur 
Başboğa’ya teslim edildi. 2 kız 
çocuğu olan Teyze Aynur’un 
sahiplendiği kardeşinin 2 ço-
cuğu ile birlikte artık 4 çocuğa 
sahip oldu.

KAYIP OLAN YEKTA BATU 
BULUNSUN

Teyze Aynur Başboğa, en-
kazdan çıkarılan ve kayıp olan 
Yekta Batu’nun da bulunması 
için yetkililerden destek istedi. 
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan 
ve AK Parti Bursa Milletvekili 
Vildan Yılmaz Gürel dün aileyi 
ziyaret ederek 2 çocuğa çeşitli 
hediyeler verdi. Barlas ve Yekta 
Süreyya’yı sahiplenen Başboğa 
ailesine ve evlerini deprem-
zedelere açan Yırtıcı ailesine 
başsağlığı veren heyet, bir süre 
çocuklarla ilgilendi. Başboğa 
ailesi enkaz altında bulunma-
yan diğer yeğenleri 3 yaşındaki 
Yekta Batu’nun da bulunması 
için heyetten destek istedi.

Bu durumdan etkilenen İne-
göl Kaymakamı geçici olarak 
konaklayan Başboğa ailesine 
bir ev bulma sözü ile maddi ve 

manevi anlamda yardım etme 
sözü verdi. Çocukları Berrenur 
ve Begüm Erva ile birlikte Yır-
tıcı ailesinin misafiri olan Aynur 
ve Gökhan Başboğa çifti ise 
öksüz kalan iki çocuğunda sa-
hipsiz kalmayacağını, kendi ev-
latları gibi vatanına ve milletine 
bağlı bireyler olarak yetişmesi-
ni sağlayacaklarını söyledi.

TEYZESİ OLARAK 
ÇOCUKLAR BENDE 

KALACAK
Çocukları sahiplenen teyze 

Aynur Başboğa, "Biz o gün 
akşam kardeşimle beraberdik. 
Annemlere gittik, oturduk. 
En son evlerimize gittik. Saat 
04.15’te uyandım. Deprem 
oldu, çocuklar bağrıştı. Aşa-
ğıya indik. 1,5 dakikalık bir 
boşluk olduk. Sitenin içerisine 
girdik, tekrar oldu. Kardeşimi 
aradım, bir defa çaldı. İkinci 
defa da telefon kapandı. Zan-
nettim ki, onlarda çıkıyorlar, o 
yüzden kapattılar. Ben erkek 
kardeşimi aradım, o bizi al-
maya geldi. Tekrar annemlere 
gitmek istedik, yollar kapan-
mış. Kardeşim yürüyerek gitti. 
Bu süre en fazla 1,5 saat oldu. 
Bende arkasından yürüdüm. İlk 
1,5 saat içerisinde anneyi, kar-
deşleri, çocukları almışlar. Ama 
anne hayatını kaybetmiş dedi-
ler. Bir çocuğu da kucağından 
aldık dediler. Ama biz bunları 
4. gün öğrendik. Enkaz çalış-
maları bitti. Dedik baba çıktı 
ama onlar nerede? Kurumlara 
başvurduk. Konya ekibi büyük 
ağabeyi buldu. Büyük ağabeyi 
bulduktan sonra Barlas’ın bu-
rada olduğunu söylediler. Batu 
hala kayıp. Onu da hala araştı-
rıyoruz. 10 aylık bir çocuk var. 

Birde 5-6 yaşlarında abisi var. 
Çocuk esirgeme kurumundan 
ağabeyi bulduk. Diğerinden 
hala haber yok. Teyzesi olarak 
çocuklar bende kalacak. En-
kazdan çıkarmışlar. Çocukları 
ve kardeşimi çıkarmışlar. 1,5 
saat içinde herkesi çıkarmışlar. 
Ama şu an hala yok. Annenin 
de mezarı belli değil. Onu da 
araştıracağız. Batu’nun her ne 
şekilde olursa olsun bulunma-
sını istiyoruz. İki evladım vardı. 
İki evladım daha oldu. Ufak ye-
ğenimi beşiğin içinden almışlar. 
Beşik onu korumuş. Abisinin 
de bacağında ezilme vardı. 
Onunda durumu iyi. 4 gün has-
tane de yattı. Şu an bir sıkıntısı 
yok. İyileşme süreci devam edi-
yor" dedi.

ANLATILMAZ. ORADA 
YAŞAMANIZ GEREK

Aynur’un eşi Gökhan Başbo-
ğa ise, "4-5 gün boyunca hem 
kendi canlarımızı hem başka 
canları, canımızla, tırnaklarımız-
la kazıya kazıya, insanlara, kur-
tarma ekiplerine yardım ederek 
ulaşabildiğimiz insanlara ulaş-
tık. Ulaşamadıklarımızın çoğu 

da rahmetli olmuştu. Elimizden 
geldiğince çocukları aradık. 
Onları bulmaya çalıştık. O an 
anlatılmıyor. Öyle bir durumu 
ki, anlatılmaz. Orada yaşama-
nız gerek. Alabildiğimizi aldık, 
alamadığımız enkazın altında 
kaldı. Ölenler Allah’tan rah-
met diliyoruz. Yaşayan ailelere 
baş sağlığı diliyoruz. Rabbim 
ülkemizi korusun. Ülkemizde 
böyle bir şey bir daha yaşan-
masın. Biz 1999 depremindeki 
insanlarla şu anda empati ku-
rabiliyoruz. O insanların nasıl 
bir an geçirdiklerini çok daha 
iyi net bir şekilde anlıyoruz. 
Devletimizden Allah razı olsun. 
Depremden 1 saat sonra dev-
letimiz oradaydı. Askerlerimiz 
eşofmanlarla ordu evlerinden 
çıkmışlar. Polislerimiz eşofman-
larıyla oradaydı. Hayatta kalan 
herkes sağlık ekipleriyle, bütün 
herkes oradaydı. 

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
Devletimize her zaman ina-

nıyoruz, güveniyoruz. Bir hak 
vardır. Doğruyu konuşursan 
Allah arkanda durur. Yalan 
konuşursan, Allah seni helak 

eder. Biz bu anları yaşıyoruz. 
Aç gözlülük, yalan, dolanla her 
işi yaptığımızdan bizim başı-
mıza böyle işler geliyor. Ben 
kendi duygularımı anlatıyorum. 
Rabbim bize bir daha göster-
mesin. Acımız çok büyük. Ne 
yapabiliriz? Bu saatten sonra 
nasıl doğrulacağız, yaralarımızı 
bir şekilde saracağız. Biz Türk 
milletiyiz. Biz o gün Türk milleti-
nin nasıl bir ırk olduğunu orada 
kanıtlamış olduk. Biz böyleyiz, 
her zaman da böyle olacağız. 
Allah’ın bir emaneti. Rabbim 
bizlere bunları bağışladı. İki 
tane kız evladım vardı. Şimdi iki 
tane daha Allah’ın emanetleri. 
Bir miras olarak bizlere kaldı. 
Biri 8 aylık, biri 6 yaşında. Bir 
tanesi kayıp. Onu bulamıyoruz. 
En büyük acı da o. Öldüğünü 
bilsek, mezarını bileceğiz. Onu 
da bilmiyoruz. Yaşıyorsa, ne-
rede bilmiyoruz. Bu çok farklı 
bir şey. O da bizi mahvediyor. 
Devletimizden ve yetkililerden, 
bir an evvel bulunmasını istiyo-
ruz" diye konuştu."
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125 ADET 
GÜNEŞ PANELİ 

ÜRETTİLER
Orhan i yespor 

Bilim Takımından 
yapılan açıklama-
da, “Orhaniyespor 
Bilim Takımı olarak 
deprem bölgesin-
de ki en elzem ko-
nulardan biri olan 
enerji sorunu gi-
dermek adına gü-

neş enerjisi ile çalı-
şan 2 saatlik enerji 
ile 12 saat kesinti-
siz aydınlık ve te-
lefon şarj imkanı 
sunan "Karanlık Sa-
var" adlı projemizi 
hayata geçirdik. Bir 
sonra ki hafta he-
defimiz dayanışma 
ile 500 adet üretip 
bölgeye götür-
mek” denildi.

Orhaniyespor Bilim Takımı, daya-
nışma ile ürettikleri 125 adet güneş 
panelini Hatay'a gönderiyor. 

@ Tamer Ekimci
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Bir bakışın ömre bedel
Güzel yüzün cihana bedel
Varlığın canıma bedel
Sevdası kalbimde yar

Ah yar güzel yar
Aşkınla şaşkınım yar

Selviye benzer boyu
Sultandan gelir soyu
Ne güzeldir o huyu
Gözleri aklımda yar

Ah yar nazlı yar
Nazarın çarpar yar

Kerem sevmiş mecnun olmuş
Ruhu sevdanla yoğrulmuş
Anladım ki kaderim buymuş
Ruhuma eşsin yar

Ah yar canım yar
Canıma cansın yar

SENİ DUAMDA SAKLADIM
Güzel gözlüm nazlım 
Seni kalbime yazdım 
Yazılan silinir canım 
Seni ruhuma kazdım

Gülme sakın yabana 
Atma beni ataşlara
Esirim ezelden sana 
Seni kaderime bağladım

Kerem der ben bir deliyim 
Aklımdan gitmez yarim 
Rabbimden vuslat dilerim 
Seni duamda sakladım 

30.09.2020  Kerem Sultan

Kerem
SULTAN

CANIMA CANSIN YAR

YAKLAŞIK 600 
GÖNÜLLÜ KATILDI
İNDAK yeni dönem 

eğitimleri önceki ak-
şam Beşinci Mevsim 
Kültür Sanat Merke-
zi’nde düzenlenen 
programla başladı. 

Yaklaşık 600 gönüllü-
nün katıldığı törende 
İNDAK’ın vizyon ve 
misyonu ile ilgili bilgi-

ler verildikten sonra 
gerçekleştirilecek olan 
eğitim programı hak-
kında bilgilendirme-
lerde bulunuldu. 

İNDAK Başkanı 
Ömer Gürkan’ın hoş 
geldin konuşmasının 
ardından kürsüye çı-
kan İNDAK Başkan 
Yardımcısı Eyüp Kök-
sal, eğitim sezonu bo-

yunca teorik ve pratik 
olarak sürdürülecek 
olan eğitim takvimi ile 
ilgili katılımcılara bilgi 
verdi. 

Arama kurtarma-
nın önemine değinen 
Köksal, bu bilincin ülke 
genelinde artırılması 
gerektiğini, afet böl-
gesi olan ülkemizde 
bilgili ve aynı zaman-
da bu bilgisini sahaya 
yansıtabilecek arama 
kurtarma gönüllüsü 
sayısının daha yukarı 
seviyelere ulaştırılması 
gerektiğini ifade etti.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kur-
tarma (İNDAK) yeni eğitim dönemi, 
yoğun katılımın sağlandığı toplantı 
ile start aldı. @ Tamer Ekimci


