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“Kuvvetli mü’min, Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. 
Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış.” 
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Kahramanmaraş depreminde başarılı bir çalışma ortaya koyan İnegöl 
Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), İnegöl Belediyesi organi-
zasyonuyla düzenlenen programda depremin acı hatıralarını İnegöllüler-
le paylaştı. Depreme dair uyarıların da yapıldığı programda, duygu dolu 
anlar yaşandı. 

 

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ve bu süreçte 12 kişiyi canlı olarak kurtaran, 98 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden İNDAK ekibi, özellikle 222’nci saatte Melike İmamoğlu’nu enkaz altında kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

ONLAR İNEGÖL’ÜN KAHRAMANLARI

 

Türkiye’nin gururla izlediği İNDAK ekibi, Cuma akşamı 
İnegöl Belediyesi organizasyonuyla İnegöllülerle 

buluştu. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde İNDAK ekibinin 
kameralarından deprem bölgesinin fotoğraflarının ile yine 
depremde enkaz altından alınan bazı eşyaların yer aldığı 
sergi gerçekleştirildi.

DEPREM BÖLGESİNİN HATIRALARI 
SERGİLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, deprem bölgesinden Bursa'ya 

gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 
yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret 
etti. Deprem felaketini yaşayan vatandaşlarla 
sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, çocuklara 
da oyuncak dağıtarak yüzünü güldürdü. 

Organize Sanayi 
Bölgesinde yolu 

kısalttığı için sürücüler 
tarafından sıklıkla kul-
lanılan dere içerisinde 
dönüş yolunu kullan-
mak isteyen sürücü 
otomobiliyle Kalburt 
Deresine düştü. 

Akıncılar mahallesinde meydana gelen olayda spiralle kesilen varil pat-
ladı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay Akıncılar mahallesinde bir evin 

bahçesinde meydana geldi. 

İnegöl'de meydana gelen kazada kontrolden 
çıkan kamyonet, baraj yamacına düştü; sürücü 

şans eseri ölümden döndü. 



Mehmet Arif
SELİM

AFET ve İBRET
Depremlerin 20.günü. 44 binden fazla can kaybettik. Bir 

canlı bile ölünce kahrolan insanlar olarak, bu kadar canın 
gitmesine kahrolmamak elde değil.

Her bir ölünün geride kalan yakınlarının ise  yaşadıkları 
acı, hissettikleri keder elbette ki kelimelerle ifade edilemez. 
Her birinin ayrı ayrı ve yürek yakan hikayeleri var.

Enkaz altından günler sonra çıkarılanların, yaşadıkları 
anlara ait anlattıkları bir yandan yürek yakıcı iken, bir yan-
danda ibretlik.

Evladını, yakınlarını kaybedenlerin, o büyük acılarına 
rağmen sergiledikleri metanet ve sabır da hepimiz için ib-
retlik.

Yıkılan ve yıkılmayan binalar, gelecek depremlerde bu 
kadar büyük acılar yaşamamak için, neler yapılması ge-
rektiği veya nelerin yapılmaması gerektiği hususunda ibret 
olmalı bizlere.

Koşuşturmacasına kapılıp gittiğimiz hayatın aslında ne 
kadar pamuk ipliğine bağlı olduğuna, yarınımızın garantisi-
nin olmadığına dair de ibret almalıyız bu felaketten.

Yeri geldiğinde basit meselelerde eleştirip yerden yere 
vurduğumuz, hatta terör örgütlerinin algı operasyonuna 
kapılıp hedef haline getirdiğimiz devletimizin ne büyük bir 
nimet olduğuna dair de ibret almalıyız bu afetten. 

O kadar geniş bir alanda, milyonlarca insanın hemen 
hemen her ihtiyacını karşılayan devletimizin ne kadar bü-
yük olduğunu görmekten rahatsız olanları da gördük. 

Bu kadar acı içinde hırsızlık yapanları, yalanları pazar-
layanları, siyasi hesap yapanları, kucağına oturdukları batı-
lılı devletlerde beslenen fetöcülerin fesat çabalarını, insanla-
rı devlete karşı kışkırtmak isteyenleri de gördük. 

Gördük ve tekrar ibret aldık ki, bu ülkenin sırtında yük 
olan, bu şeytanlaşmış insanlara karşı her zaman uyanık ol-
malı ve bu soysuzlara karşı dik durmalıyız.

İbretle gördük ki, bu kadar acımız varken bile Diyanet 
üzerinden din düşmanlığı yapanlar oldu. Diyanetin bölgeye 
yolladığı imamlardan rahatsız olmuşlar. Her kurumun bir 
çalışma alanı var. 

Ve Diyanet de kendi alanında defin ve manevi destek 
için imam yollamış. Ulan adiler, Diyanet deprem bölgesine 
imam değilde dansöz mü yollayacaktı.

Enkazdan insanlar kurtarıldığında Allahu Ekber bağı-
rılmasından bile rahatsız olanları da gördük. Tam ibretlik...

Siyasi hesaplarla veya üç kuruş daha fazla para almak 
için kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı açılmış 7 binden 
fazla dava var bu ülkede. Umarım bu depremlerden ibret 
alıp, bu yanlışlardan da vazgeçeriz.

Dünyaya tapmamak, dünya malına gereğinden fazla 
değer vermemek, sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini 
bilmek gibi, almamız gereken çok ibret var bu büyük acıdan.

Allah ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve hayırlı 
ömür versin. Allah bizlere de, ibret alıp gidişatımızı düzelt-
meyi nasip etsin.

Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.
Allahu Ekber.

MEHMET ARİF SELİM

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:38 Öğlen : 13:20İmsak: 06:15

Akşam : 18:53 Yatsı : 20:11İkindi : 16:22

07 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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ONLAR İNEGÖL’ÜN 
KAHRAMANLARI
K a h r a m a n m a r a ş 

merkezli yaşanan ve 
11 ili etkileyen iki bü-
yük deprem sonrası, 
İnegöl Doğal Afetler 
Arama Kurtarma Eki-
bi (İNDAK) ilk andan 
itibaren harekete ge-
çerek bölgeye ulaştı. 
11 gün boyunca Kah-
ramanmaraş Onikişu-
bat ilçesinde arama 
kurtarma çalışmaları 
gerçekleştiren ve bu 
süreçte 12 kişiyi can-
lı olarak kurtaran, 98 
kişinin de cenazesini 
çıkartarak yakınlarına 
teslim eden İNDAK 
ekibi, özellikle 222’nci 
saatte Melike İma-
moğlu’nu enkaz altın-
da kurtararak büyük 
bir başarıya imza attı.

DEPREM BÖLGE-
SİNİN HATIRALARI 

SERGİLENDİ
Türkiye’nin gururla 

izlediği İNDAK ekibi, 
Cuma akşamı İnegöl 
Belediyesi organizas-
yonuyla İnegöllülerle 
buluştu. Beşinci Mev-
sim Kültür Merkezin-
de 20.00’da başlayan 
programda İNDAK 
ekibinin kameraların-
dan deprem bölgesi-
nin fotoğraflarının ile 
yine depremde enkaz 
altından alınan bazı 
eşyaların yer aldığı 
sergi gerçekleştiril-
di. Onlarca hikâyenin 
yarım kaldığı deprem 
bölgesindeki hatıra-
ları temsil eden eşya-
lar, duygu dolu anlar 
yaşanmasına neden 
oldu.

23 GÖNÜLLÜ İLE 

KURULDU, 7 YILDA 
200 KİŞİLİK DEV BİR 
EKİP OLDU

Kaymakam Eren Ars-
lan, Belediye Başkanı 
Alper Taban, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa 
Durmuş ve ilçe pro-
tokolünden isimlerin 
de katıldığı program-
da, İNDAK ekibi dep-
remin acı hatıralarını 
paylaştı. Aynı zaman-
da İNDAK’ı onure 
etmek adına düzenle-
nen programın açılış 
konuşmasını yapan 
İNDAK Başkanı Ömer 
Gürkan, “İnegöl Do-
ğal Afetler Arama Kur-
tarma Derneği 2016 
yılında 23 gönüllü ile 
kuruldu ve bu sürece 
kadar ilave olan arka-
daşlarımızla birlikte şu 
an 200 gönüllüye ulaş-
tı. Dün akşam 600 yeni 
gönüllümüzle de bu-
luştuk, onlar da ekibi-
mize dahil olmak için 
aday oldular. Bugüne 
kadar yaptığımız ça-
lışmalarda geçtiğimiz 
bir yıl içerisinde bize 
bir akredite süreci ta-
nınmıştı. Yaklaşık 8 ay 
boyunca çalışma ya-
parak Aralık ayında bu 
süreci tamamladık ve 
Türkiye’nin 11 ekibin-
den biri olmaya hak 
kazandık. Bu deprem-
le anladık ki aslında 
İNDAK olarak bu dep-
reme hazırlanmışız. 
Bu süreçte bizlerden 
Belediye Başkanımız 
da bizlerden hiçbir za-
man desteğini esirge-
medi. 6 Şubat’ta Kah-
ramanmaraş merkezli 
yaşanan depremde de 
ekibimiz yola çıkmak 
için hazırlanırken ilk 
dakikalardan itibaren 

de Belediye Başkanı-
mız orada yanımızda 
oldu. 11 gün boyun-
ca belediyemiz, be-
lediyemizin şoförleri 
bizleri orada yalnız bı-
rakmadılar. Bu 11 gün 
içerisinde 110 vatan-
daşımıza ulaştık. 12’si 
canlı olmak üzere ve-
fat edenlerle birlikte 
ailelerine teslim ettik. 
Ölenlere rahmet, ya-
ralılara acil şifalar di-
liyorum. Bizler bu ak-
şam da burada orada 
yaşadıklarımızı sizinle 
paylaşacağız. Milleti-
mizin başı sağ olsun” 
dedi.

ZOR GÜNLERDEN 
GEÇİYORUZ

Belediye Başkanı Al-
per Taban ise ülkemi-
zin zor günlerden geç-
tiğini ifade ederek; 
“Milletimizin başı sağ 
olsun. Zor günlerden 
geçiyoruz. Hepimizin 
canı yanıyor, içimiz acı-
yor. Burada olanlar ka-
rınca kararınca ne ya-
pabiliriz, nasıl destek 
oluruz mücadelesini 
verdi. Şehir yöneticisi 
olarak bizler, STK tem-
silcileri bu sürece nasıl 
katkı koyabiliriz diye 
çabaladık. İNDAK eki-
bimiz de orada canla 
başla profesyonel bir 
şekilde çalıştılar. Bu 
akşam ekibimiz hatı-
ralarını bizimle pay-
laşacak ancak bizim 
amacımız onları onu-
re etmekti. Buna ilgi 
gösteren siz kıymetli 
vatandaşlarımıza da 
teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

İĞNE İLE KUYU 
KAZARAK CAN 

KURTARDILAR
Deprem sonrası İN-

DAK Başkanı Ömer 
Gürkan’ın 06.00-06.30 
sıralarında kendisi-
ni arayarak haber-
dar ettiğini hatırlatan 
Başkan Taban, şöyle 
devam etti: “O saat 
itibariyle bir koşuştur-
maca başladı. İNDAK 
merkezine gittiğimde 
ekip hazırdı. Ne ka-
dar gururlansak azdır. 
Çünkü en fazla ihtiyaç 
olan böyle profesyo-
neller. Neden? Eşya 
zarar görmüş olabilir, 
binalar yıkılmış olabilir 
ama orada canları, içe-
ride enkaz altında ka-
lan insanları çıkartmak 
önemli. 222’nci saatte 
de Melike İmamoğ-
lu’nu çıkarttı İNDAK 
ekibimiz. Orada oldu-
ğumuz süre zarfında 
da çadırla enkaz ara-
sında geçen günler ya-
şandı. Çadır dediğimiz 
de lüks bir ortam falan 
değil. Son derece pro-
fesyoneller. Aldıkları 
eğitimlerle orada her 
ne kadar kendilerini 
etkileyecek konular 
da yaşansa moralleri-
ni bozmadan devam 
ettiler. Profesyonelce 
bu süreci yönettiler. 
Adeta iğne ile kuyu 
kazıyorlar. Bir canlıyı 
çıkarmak için 13-15 
saat uğraşıldığı oldu. 
Biz hayretlerle izledik. 
Her yönüyle müthiş 
bir mücadele verdiler 
ve bizleri gururlandır-
dılar. Bizim katkımız, 
onların yaptıklarının 
yanında hiçbir şey de-
ğil.”

DERSLER ÇIKAR-
DIK

“Burada her geçen 
gün büyüyen bir ekip 
olduğuna da şahit 
oluyoruz. Kendi adı-
mıza da çok dersler 
çıkardık ve çıkarma-
ya devam edeceğiz. 
Özellikle eksiklerin gi-
derilmesi noktasında. 
Bunları daha önce de 
konuştuk aslında. Ora-

da özellikle yabancı 
ekipleri gördük. İnşal-
lah biz de ekibimizin 
hem fiziki gücünü hem 
de aynı zamanda akıl 
güçlerini teknoloji ile 
de birleştirerek onlara 
zaman kazandıracak 
imkanları sağlamak is-
tiyoruz. Çok büyük bir 
afet yaşadık. Büyük bir 
acı yaşadık. 11 ili yıkan 
bir afet. Tabi ki burada 
İNDAK gibi profesyo-
nel ekiplere çokça ihti-
yaç var. Bunu yapmak 
zorundayız. Bunun 
yanı sıra Kızılay, İHH, 
AFAD ve farklı STK’la-
rımızın da mücadele-
sine şahit olduk. Allah 
hepsinden razı olsun. 
Ben şuna inanıyorum, 
onlar kat ve kat bunun 
karşılığını alacaklar. 
Ben huzurlarınızda bu 
değerli ekine çok te-
şekkür ediyorum.”

TELAFİSİ BİRLİK VE 
BERABERLİK

Kaymakam Eren 
Arslan da bu acıyı at-
latmanın birlik ve be-
raberlikten geçtiğine 
dikkat çekerek; “Bu 
büyük acıda hayatı-
nı kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum, ya-
ralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Milletimizin 
başı sağ olsun. Hepi-
mize geçmiş olsun. 
Deprem belki 10 ilde 
oldu ama tüm Türkiye 
çok büyük acı yaşadı. 
Bu acıyı atlatmanın, 
bu yükün altından 
kalkmanın tek yolu 
da dimdik, birbirimize 
yaslanarak ayakta kal-
maktı. İnegöl bunun 
en güzel örneğini gös-

terdi ilk andan itiba-
ren. Bu anlamda hem-
şerilerime ne kadar 
teşekkür etsem azdır. 
Bu gurur tablosunun 
da en güzel parçasını 
burada bütün yüreğiy-
le canlarını ortaya ko-
yup daha kimse olayın 
ne olduğunun farkın-
da değilken bölgeye 
koşan güzel insanlar 
İNDAK ekibi ortaya 
koydu. Biz de her an 
dualarımızla yanların-
da olduk. Oradan ge-
len güzel haberlerle, 
bir canın daha kurtul-
masıyla umutlarımız 
arttı. Devletimizin bü-
yüklüğü, milletimizim 
bu güzel hasletleriyle 
bu acının üstesinden 
geleceğiz inşallah. 
Tüm İNDAK ekibine 
yürekten teşekkür edi-
yorum. Gururumuz ol-
dular. Yolları her daim 
açık olsun. İnşallah bu 
acılar da ülkemiz için 
son olsun” ifadelerin-
de bulundu.

ACI HATIRALARINI 
PAYLAŞTILAR

Konuşmaların ardın-
dan fotoğraflarla dep-
rem bölgesi gösterimi 
yapıldı. Depremin en 
çarpıcı görüntüleri, 
burada İNDAK ekibi-
nin kadrajından İne-
göl halkına gösterildi. 
Daha sonra İNDAK’ın 
kuruluşundan Kahra-
manmaraş depremine 
kadar geçen sürece 
ilişkin anlatımlar yapıl-
dı. Ardından program 
İNDAK üyelerinin Kah-
ramanmaraş depremi 
hatıralarını paylaşma-
larıyla devam etti.

Kahramanmaraş depreminde başarılı bir çalışma orta-
ya koyan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi 
(İNDAK), İnegöl Belediyesi organizasyonuyla düzenle-
nen programda depremin acı hatıralarını İnegöllülerle 
paylaştı. Depreme dair uyarıların da yapıldığı program-
da, duygu dolu anlar yaşandı. @ 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
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1863: Türkiye'de bilinen ilk Resim Sergisi İstanbul 

Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılması-

na Sultan Abdülaziz destek verdi.

1917: Rus Çarlığı çöktü.

1936. Nobel Tıp Ödülü sahibi İvan Pavlov öldü.

1937: Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi 

Belkıs, Haliç'te törenle denize indirildi.

1947: Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir 

Güler 45 yaşında öldü.

1958: İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör 

öldü.

1964: Coca-Cola'nın dünya üzerindeki 1109'uncu fab-

rikası İstanbul'da açıldı. 

2011: Necmeddin Erbakan Vefat etti.

2.CEMRE SUYA DÜŞTÜ
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3 ARAÇ
 ÇALMIŞLARDI

17 Şubat'ta şüpheli-
ler Berat D.(17), Me-
riç Hüseyin B.(18) ve 
Buse S.(18) Yıldırım 
ilçesinden otostop 
çekerek İnegöl'e gel-
diler. İnegöl'ün Ke-
malpaşa mahallesinde 
park halinde olan 25 
LS 764 plakalı aracı 
gözüne kestiren 3 şa-
hıs, kapısını açıp düz-
kontak yaptıkları aracı 
çalıştırıp kaçtılar.

 Yıldırım ilçesine gi-
derek gezen şüpheli-
ler, yakıtı biten aracı 
yol kenarına park et-
tiler. Hemen ardından 
başka bir araç arama-
ya başlayan şüpheli-
ler bu kez de Yıldırım 
ilçesinde park halinde-
ki 16 ALG 309 plakalı 
otomobili gözüne kes-
tirdiler. 

Aracın kapısını zor-
layarak açan şahıslar, 
yine düz kontak yön-

temiyle çalıştırdıkları 
araçla İnegöl'e gel-
diler. İnegöl de tur 
atan şahıslar aracın 
yakıtının biteceğini 
anlayınca başka bir 
araç arayışına girdiler. 
İnegöl'ün Kemalpaşa 
mahallesinde sokağa 
park edip, çaldıkla-
rı 07 KN 014 plakalı 
araca binerek yeniden 
Yıldırım ilçesine gitti-
ler. 

Bunun üzerine ha-
rekete geçen İnegöl 
Emniyet müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, hırsızlarına 

peşine düştü. Yıldırım 
ilçesinde olduklarını 
öğrenen İnegöl polisi, 
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerin-
ce şahısları kıskıvrak 
yakaladılar. 3 şüpheli-
de gözaltına alınırken, 
çalınan 3 araç incele-
menin ardından sahip-
lerine teslim edildi. 

30'ar ayrı hırsızlık 
suçundan sabıkaları 
bulunan 3 şahıs, İne-
göl'de çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla-
narak cezaevine gön-
derildiler. 

MOBİLYA İHTİSAS 
OSB KAVŞAĞINDA 
KAZA

Kaza İnegöl-Yenişe-
hir yolu Mobilya İhti-
sas OSB kavşağında 
meydana geldi. İne-
göl’den Yenişehir isti-

kametine seyir halinde 
olan sürücü Adil İ.(55) 
yönetimindeki 07 YN 
685 plakalı kamyonet, 
sürücüsünün kontro-
lünden çıktı. 

Orta refüj üzerin-

den geçen kamyonet, 
baraj kenarına düşüp 
duvara çarparak dur-
du. Duvar nedeniyle 
baraja düşmekten son 
anda kurtulan araçtaki 
sürücü, şans eseri ya-
ralanmadan kurtuldu.

Yıldırım ilçesinden İnegöl'e otostop çekerek geldik-
ten sonra 3 araç çalan biri kadın 3 hırsızlık şüphelisi, 
İnegöl polisinin dikkati üzerine kıskıvrak yakalandılar. 
Şahısların İnegöl'den yaptığı araç hırsızlığı güvenlik ka-
merasına yansıdı. @ Haber Merkezi   

İnegöl'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan 
kamyonet, baraj yamacına düştü; sürücü şans eseri 
ölümden döndü. @ Haber Merkezi

Burası İnegöl Ovasının merkezdeki tek 

yükseltisidir. İnegöl halkı buraya Yokuş der. 

En eski İnegöl şehirleri de bu tepenin üzerine 

kurulmuştur.

Bu Yokuş'un altında tarih yatmaktadır. Bu 

toprağın altında daha kaç İnegöl vardır, bilmi-

yoruz. İnegöl'ün kalesi ayakta olsaydı, işte bu 

tepenin üzerinde olacaktı. 

Bilmeyenlere duyuralım, burası İnegöl 

Belediye Binasının arkasında Tarihi sit alanıdır. 

Koruyamadık bu hazine değerindeki alanı. Koru-

yamadık o güzelim İnegöl evlerini. 

Safranbolu gibi İnegöl evlerini de görmeye 

gelirlerdi insanlar emin olun. Yedik bitirdik ata 

mirasını.

İnegöl'de yaşayıp da Yokuş'u bilmeyen gerçek 

İnegöllü değildir desek yanlış mı söylemiş olu-

ruz?

 

BEDRE DERESİ KÖPRÜSÜ

İbrahim Peynirci'nin unutulmaz fotoğrafla-

rından biri... Bedre Deresi köprüsünden İnegöl'e 

giriş....Bilin bakalım o çayırlık alanda şimdi hangi 

okul var?

Fotoğrafta meşhur bir İnegöl atarabası var. 

Fotoğrafta görülen bağ evinin yerinde şimdi 

Sağlık Ocağı var. 

Mahmudiye ve Hamidiye mahallesinin çocuk-

ları yaz oldu mu buraya koşar, yüzmeyi Bedre 

deresinde öğrenirlerdi. Kum balığı da eksik 

olmazdı bu derenin. Kışın çağlayıp akar hatta bu 

köprüden yola taşardı.

Bu dere daha önceden İnegöl merkezden 

geçmekteydi. Suyolu Caddesi ismini bu caddeden 

geçen dereden almıştır. Daha sonra dere yatağı 

değiştirilerek Bedre deresi bugünkü yatağına 

kavuşturulmuştur.

 

AYHAN TALHA BAYRAKTAR

Ayhan Talha
BAYRAKTAR

MAZİDEN BİR KARE 
YOKUŞ'U BİLMEYEN VAR MI?

KALBURT 
DERESİNE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye 

göre, Organize Sa-
nayi Bölgesinde 
Bursa Beton mevki-
inde dere içerisinde 
dönüş yapmak iste-

yen Şükrü Ş. yöne-
timindeki 16 AUD 
131 plakalı otomobil 
direksiyon hâkimiye-
tinin kaybolması so-
nucu dereye düştü. 

Kaza da sürücü ya-

ralanmazken, araç 
derenin içerisinde 
kaldı. Aracı çıkar-
maya çalışan sürücü 
başarılı olamayınca 
aracı derenin içinde 
bırakarak gitti.

Organize Sanayi Bölgesinde yolu kısalttığı için sü-
rücüler tarafından sıklıkla kullanılan dere içerisinde 
dönüş yolunu kullanmak isteyen sürücü otomobiliy-
le Kalburt Deresine düştü. @ Haber Merkezi 

2 KİŞİ
 YARALANDI

Kaza İnegöl-Dey-
dinler Mahallesi yolu 
üzerinde meydana 
geldi. İnegöl'den 
Deydinler mahallesi-

ne seyir halinde olan 
sürücü Vedat İle-
ri(55) yönetimindeki 
16 AHA 596 plakalı 
motosiklet, önünde 
seyir halinde olan 
sürücü yönetiminde-

ki 16 Z 0636 plakalı 
otomobile arkadan 
çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle 
devrilen motosiklet-
ten düşen sürücü ve 
arkasındaki kızı Yağ-
mur İ.(14) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldı-
rıldılar. Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
kazayla ilgili soruş-
turma başlattı.

Deydinler mahallesi yolu üzerinde meydana gelen 
kazada otomobile arkadan çarpan motosikletteki 
baba ve kızı yaralandı. @ Haber Merkezi
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

NDESİGN 
MOBİLYA 

FİRMASINDAN 
ÖRNEK ÜRETİM

İnegöl'de Ndesign 
koltuk üretimine ara 
vererek AFAD için ça-
dır dikmeye başladı. Kı-
zılay ile iş birliği yaptık-

larını belirten Ndesign 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Güleç 

"Deprem felaketin-
den etkilenen vatan-
daşlarımızın barınma 
ihtiyaçlarını karşılama 
umuduyla harekete 
geçtik.

Koltuk üretimimize 
ara vererek Kızılay iş 
birliğinde 

Afad çadırlarımızı 
gece gündüz ve hafta 
sonu demeden üret-
meye devam ediyoruz. 
Kaliteli koltuk üretimin-

deki başarısını ve özve-
risini, kaliteli çadır üre-
timinde de gösteren 
Ndesign yönetimimize 
ve çalışma arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyo-
rum. Tüm Türkiye'ye 
geçmiş olsun." ifadele-
rini kullandı.

Deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını gidermek 
için AFAD firmalara çadır diktirmeye başladı. İnegöl'de AFAD için çadır 
dikmeye ise Ndesign mobilya firması başladı. @ 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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ŞEHİT ÜTĞM.KAMİL BALTACI: Şehit Üsteğ-
men. 1977 İnegöl doğumludur, aile daha sonra 
Bursa’ya taşındı. 14.04.2005 tarihinde  Şırnak 
J.Komd.Özel Harekat 
Taburu’nda kutsal mes-
leğini yerine getirirken 
Şırnak-Bestler Dereler 
Mevkiinde icra edilen 
Dereler-2 operasyonu 
esnasında terör örgütü 
ile girilen çatışmada 
şehit olmuştur. 

Cenazesi Bursa-Os-
mangazi Pınarbaşı 
Askeri Garnizon Şehitli-
ği’ne defnedilmiştir. 28.06.2005 tarihinde Devlet 
Övünç Madalyası ile Ödüllendirilen 47 Jandarma 
Personeli Şehidimiz arasında yer aldı. Siirt 
Merkez’de bir caddenin adı Şehit Kamil Baltacı 
Caddesidir.  Siirt-Şirvan İlçesinde bir ortaokulun 
adı Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Kamil 
Baltacı Ortaokuludur.

 
AHMET EDİP BAŞARAN: Şair, eğitimci, 1978 

yılı Tavşanlı doğumludur. ilk ve orta öğrenimini 
de Tavşanlı’da yaptı. Marmara Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Ülkenin 
muhtelif yerlerinde edebiyat öğretmenliği yapa-
rak hayatını sürdürmüştür. 2010-2011 öğretim 
yılında İnegöl Turgutalp 
Anadolu Lisesine atanmış 
o günden itibaren de göre-
vini  bu okulda sürdür-
mektedir. 

Erken yaşlardan itiba-
ren şiir’le tanışan Başaran 
sonrasında şiir, şiir üzeri-
ne yazılar, şair incelemele-
ri ve denemeler yapmıştır. 
Bu çalışmalarını Dergah, 
Kırklar, Yedi İklim, Hece, Derkenar ve İtibar gibi 
dergilerde yayımladı. İnegöl’de düzenlenen ede-
biyat etkinliklerinde her türlü katkıyı gösteren 
Başaran Yedi Hilal Derneği İnegöl Şubesi Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesi oup İnegöl’de hayatını 
sürdürmektedir. Kitap : Oyunbozan (2010), İzinsiz 
Gösteri (2016) 

 
OSMAN BALCIOĞLU:
İsmi ilçemiz Kemalpaşa Mahallesi’nde bir 

sokakta yaşatılmaktadır. Belediye meclis üyesi, 
cemiyet adamı, işadamı. 01.01.1922 tarihi İnegöl 
Karakadı Köyü doğumludur. 
Küçük yaşlardan itibaren 
köyünde yapmaya çalış-
tığı kerestecilik mesleğini 
1950-55 yılları İnegöl’de, 
1955-67 yılları Bursa’da 1967 
yılından sonra ise çocukları 
İstanbul’da  devam ettirdi. İş 
hayatı ile cemiyet hayatını bir 
arada götürmeye çaba gösterdi. Köyde yaşadığı 
dönemde yedi yıl Karakadı Köyü Muhtarlığı yaptı. 
1968-73 ve 1977-80 yılları Belediye Meclislerinde 
AP adına Belediye Meclis Üyeliği görevini yerine 
getirdi. Belediye meclis üyesi olarak uzun yıllar 
İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı. İnegöl Huzu-
revi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucuların-
dandır. 

1966 yılı İnegöl Doğanspor Kulübü Yönetim 
Kurulu üyesi seçildi. Dönem dönem İnegöl Şar 
Kulüp yöneticiliği görevinde bulundu. 29.12.1973 
tarihinde İnegöl Sanayi Camii Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Kurucu Yönetici, 25 Mayıs 1974 
İnegöl Eski Eserleri Koruma Derneği Yöneticiliği 
görevlerde bulundu. 02.11.1998 tarihinde vefat 
etti.  Adalet Partisi Şişli İlçe Başkanı ve İl Genel 
Meclis Üyesi oğlu Necdet Balcıoğlu’nun 1980 
yılında İstanbul’da bir siyasi cinayete kurban 
gitmesi halk arasında “Şeker Abi” diye bilinen  
Osman Balcıoğlu’nu çok etkiledi. İnegöl Belediye 
Meclisi’nin aldığı bir kararla ismi Kemalpaşa 
Mahallesi’nde “Osman Balcı” Sokakta yaşatıl-
maktadır.  

Kaynakça : 28.11.2016 tarihinde oğlu Muzaffer 
Balcıoğlu ile görüşüldü.

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

EVİNDE HAREKET-
SİZ BULUNDU

42 yaşındaki Esin 
Y.'den haber alamayan 
yakınları durumu kont-
rol ettiklerinde Esin Y.'i 
hareketsiz bir şekilde 
ikametinde buldular. 
İhbar üzerine olay yeri-
ne gelen sağlık ekipleri 
hayat belirtisi üzerine, 
ilk müdahalenin ar-
dından 112 acil servis 
ambulansı ile İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi 
altına alınan Esin Y., 
burada yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Olay ile 
alakalı soruşturma baş-
latıldı.

POLİS EKİPLERİNE 
ZOR ANLAR YAŞATTI

İnegöl’de devrilen bi-
sikletten düşen alkollü 
sürücü, polis ekiplerine 
zor anlar yaşattı. Alkol 
testinde 425 promil 
alkollü olduğu tespit 
edilen sürücü, ifadesi 
alınmak üzere karakola 
götürüldü.

Kaza, Bursa-Ankara 
karayolu üzeri İnegöl 
girişinde meydana gel-
di. İnegöl’den Bozüyük 
istikametine seyir ha-
linde olan sürücü Latif 
G.(50) yönetimindeki 
elektrikli bisiklet, sürü-
cüsünün kontrolünden 
çıkarak devrildi. Kazayı 

gören vatandaşlar du-
rumu 112’ ye bildirdi. 
Olay yerine gelen sağ-
lık ekiplerinin tedavisini 
reddeden sürücü, polis 
ekiplerine de zor anlar 
yaşattı.

Polis aracına alınan 
şahıs, polis ekiplerinin 
alkol testini ısrarlar so-
nucu kabul etti. 425 
promil alkollü olduğu 
tespit edilen sürücüye 
alkollü araç kullanmak-
tan 4 bin 64 TL cezai iş-
lem uygulandı. Sürücü 
belgesine 6 süreyle el 
konulan sürücü, ifadesi 
alınmak üzere karakola 
götürüldü.

SİLAHLI KAVGA
Olay dün saat 15.30 

sıralarında Mesudiye 
Mahallesi Şibali yolu 

caddesi üzerinde bulu-
nan büyükbaş hayvan 

çiftliğinde meydana 
geldi. Niyazi G.(42), 16 

AAS 883 plakalı mini-
büs ile Murat B.'ye ait 
çiftliğe geldi. Murat B. 
ise alacak verecek se-
bebiyle çiftliğin önün-
de buluştuğu Niyazi G. 
ile tartışmaya başladı. 
Tartışma bir anda kav-
gaya dönüştü. Kavga-
da Murat B. Yanındaki 
tüfekle Niyazi G.'ye 
ateş etti. 

Niyazi G., sol bacağı-
na isabet eden saçma-
larla yaralandı. Şüpheli 
Murat B. ise başından 
darp sonucu yaralanır-

ken, 112'yi arayarak 
polise ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. Yaralı 
olay yerine sevk edilen 
ambulansla İnegöl Dev-
let Hastanesine kaldırıl-
dı. Şüpheli Murat B. ise, 
polis ekiplerince hasta-
nedeki tedavinin ardın-
dan gözaltına alındı. 

Kavganın 20 bin lira 
borç yüzünden çıktığı 
öğrenildi. Şüpheli çı-
karıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

Sinanbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda evin-
de hareketsiz bulunan kadın hastanede hayatını kay-
betti. @ Haber Merkezi

İnegöl'de seyir halinde devrilen bi-
sikletten düşen alkollü sürücü, polis 
ekiplerine zor anlar yaşattı. 

@ Haber Merkezi

İnegöl’de alacak verecek nedeniy-
le meydana gelen kavgada bir kişiyi 
tüfekle yaralayan şüpheli Murat B. 
mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  @ 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.

39 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurul 
toplantısı gerçekleştirildi. Kongrede Niyazi Cengiz ve 
Bülent Yavuz'un listeleri yarıştı. Niyazi Cengiz, 215 oy 
alarak başkanlığa seçildi. @ Özgür Yıldırım

“TIRCILAR,
 TAŞIMAZSA HEPİ-
MİZ AÇ KALIRIZ”

Saygı duruşu ve istik-
lal marşının ardından 
kongrenin açılış konuş-
masını yapan 39 Nolu 
Motorlu Taşıyıcılar koo-
perarifi Başkanı Recep 
Portakal, "Elimizden 
geleni yaptık. Hep 

beraber çalıştık. Yine 
sizlerle yoluma devam 
edeceğim." dedi.

İnegöl Kredi ve Kefa-
let Kooperatifi Başkanı 
Orhan Tanhan, "Yeni 
yönetime başarılar di-
liyorum. Depremin ar-
dından hepiniz yardım 
için görev aldınız. Hepi-

nizi kutluyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanı 
Sezai Çelik ise, "Sizler 
değerli insanlarsanız. 
Tırcılar, taşımazsa hepi-
miz aç kalırız" dedi. 

Şoförler Odası Baş-
kanı Bahattin Kork-
maz, "Onurlandığım 
bir konu var. Depremin 
ardından herkes tek 
yürek oldu. 655 araç 
yardım gitti. Sizlerle ne 
kadar gurur duysam 
azdır. Allah hepinizden 
razı olsun. Hepimiz aynı 
yöne bakıyoruz. Baş-
kanların hepsi buraya 
bir şeyler kattı. Biz her-
kesle çalışırız. Recep 

başkana yeni yaşamın-
da başarılar diliyorum. 
Yeni yönetime başarılar 
dilerim" dedi. 

Konuşmaların ardın-
dan Niyazi Cengiz, eski 
Başkan Recep Porta-
kal'a teşekkür plaketi 
takdim etti. Kongrenin 
sonunda üyeler sandı-
ğa giderek oy kullandı. 

Seçim sonucunda 215 
oy alan Niyazi Cengiz 
başkanlığa seçilirken, 

Bülent Yavuz ise 127 oy 
aldı. Niyazi Cengiz baş-
kanlığındaki yönetime 
Feridun Aktaş, Ahmet 

Şahin, Mesut Yılmaz-
soy, Osman Baykoz 
seçildi.

KANAL İNEGÖL 
‘’BİLGİ’’ 

DEPOLAYACAK
İnegöl Belediye Baş-

kanı Alper Taban’ın 94 
beyanından biri olan 
Kanal İnegöl projesi 
birçok yeniliği de be-
raberinde getiriyor. 
İnegöl’ün ilk dere ıs-
lahı olan Kanal İnegöl 
projesi, yeni bir çekim 
merkezi haline gelirken 
aynı zamanda alanda 
inşa edilen Kitaphane 
ile öğrencilerin eğitim 
sürecine de katkı sağla-
mış olacak.

 İnegöl Belediyesi’nin 
3 farklı alanda uygula-
dığı Nöbetçi Kitapha-
ne öğrencilerden tam 
not alırken 4’ncüsü ise 

Kanal İnegöl’e entegre 
edildi. Hazırlıkların ta-
mamlandığı Kanal İne-
göl Nöbetçi Kitapha-
ne, 27 Şubat Pazartesi 
günü hizmet vermeye 
başlayacak.

Gençlerin eğitim ve 
öğretim süreçlerine 
katkı sağlayan tüm pro-
jelerde ciddi destek-
lerde bulunan İnegöl 
Belediye Başkanı Alper 
Taban, şehre değer ka-
tacak Kanal İnegöl pro-
jesinin içerisinde yer 
alan yeni Nöbetçi Ki-
taphanede hazırlıkların 
tamamlandığı müjdesi-
ni verdi. Başkan Alper 
Taban yaptığı açıklama-
da, 

‘’Kanal İnegöl proje-
mizde çalışmalarımız 
hızla devam ederken 
bu alan içerisinde oluş-
turduğumuz Nöbetçi 
Kitaphanemizin ise 
hazırlıklarını tamamla-
dık. 27 Şubat Pazarte-
si günü gençlerimizin 
kullanımına açacağız. 
Kanal İnegöl bu Kitap-
hane ile gençlerimize 
bilgi depolayacak. Şeh-
rimizde uygulamış ol-
duğumuz 3 Kitaphane, 
gençlerimizin yoğun 
ilgilisiyle kullanıma de-
vam ediliyor. 

Öğrencilerimiz bu 
alanları çok sevdiler. 
Rahatlıkla kitap oku-
yorlar, derslerini çalışı-
yorlar, sınavlarına ha-
zırlanıyorlar. Bizler de 
belirli zamanlarda ar-
kadaşlarımıza deneme 
sınavları ile destekte 
bulunuyoruz. Bilinçli bir 
neslin yetiştiğini görün-
ce çok mutlu oluyoruz.  
Pazartesi günü itibariy-
le öğrencilerimize hiz-

met verecek olan yeni 
Kitaphanemiz hayırlı 
olsun. Güle güle kulla-
nılsın inşallah.’’ dedi.

KİTAPHANELERİ 
MAHALLELERİMİZE 
YAYMAK İSTİYORUZ
Son olarak yoğun ilgi 

gösterilen Nöbetçi Ki-
taphaneleri mahallele-
re yaymak istediklerini 
kaydeden Başkan Al-
per Taban, ‘’Bizlere ta-
lepler geliyor. Gençle-
rimiz, anne ve babalar 

isteklerde bulunuyor-
lar. Başkanım bizlerde 
mahallemize Nöbetçi 
Kitaphane istiyoruz di-
yorlar. Bu güzel bilin-
cin edinmesini görmek 
bizleri mutlu ediyor. 
Mahallelerimizde bilgi 
kültür evlerimiz mev-
cut. 

Zamanla bu alanla-
rı Nöbetçi Kitaphane 
formatı ile güncelle-
mek istiyoruz. Hepsini 
bir anda yapmamız 

mümkün değil. Süreç 
içerisinde dönüşümler 
yaparak yeni Kitapha-
neleri mahallelerimize 
kazandırmak istiyoruz. 
Birbirine yakın mahal-
lelerdeki öğrencilerimiz 
de bu alanları ortak 
olarak kullanabilecek-
ler. İnegöl’ümüzün 
gençleri her şeyin en 
iyisine layık. Bizler de 
en güzel projeleri ken-
dilerine sunmak adına 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.’’ dedi.

İnegöl Belediyesi’nin şehre nefes 
aldıracak projesi olan Mesudiye Ma-
hallesi’ndeki Kanal İnegöl projesinin 
içerisinde yer alan Nöbetçi Kitapha-
ne 27 Şubat Pazartesi günü kapıları-
nı kitapseverlere açıyor. 

@ Özgür Yıldırımİnegöl’de yapı kooperatifçiliği, 1976 yılında başla-
mış; 1984-1986 yılları arasında İnegöl coğrafyasında 
yoğun bir şekilde yapı kooperatifçliğine yönelinmiştir. 
Bu amaçla İnegöl’ün batısında ve Cerrah Beldesi’ne ve 
de Hocaköy’e giden yollar arasında kalan geniş saha, 
İnegöl Belediyesi’nce; “Bir Nolu Konut Alanı” olarak 
ilân edilmiştir.

Parselasyonu ve alt yapısı, belediyece yapıldıktan 
sonra; bu geniş saha, isimleri aşağıda zikredilen yapı 
kooperatiflerine teslim edilmiştir. Bu kooperatifler 
şunlardır: Tekel Evleri Yapı Kooperatifi – İskon Yapı 
kooperatifi – Gurbet Yapı Kooperatifi - Yuvam Yapı 
Kooperatifi - Evkur Yapı Kooperatifi - Öğretmen Evleri 
Yapı Kooperatifi. “

Bir Nolu Toplu Konut Alanı ” nda yapımı planlanan 
tüm bu konutlar, ismi yukarıda yer alan kooperatifler 
tarafından 1986-1987 yıllarında alınan konut kredilile-
ri ile tamamlanmış ve kooperatif üyelerine daireleri 
teslim edilmiştir.

KOOPERATİFÇİLİĞİN , İNEGÖL’ DE ŞAHLANMA-
SI: İnegöl’de yaşayan dar gelirli vatandaşların konut 
ihtiyacını karşılamak üzere İnegöl’ün değişik semt 
ve mahallelerinde özel şahıslara ait arsalar alınarak 
Yapı kooperatifleri için muhtelif konut alanları oluş-
turulmuştur. Oluşturulan bu konut alanlarında inşaat 
yapmak üzere de; şu yapı kooperatifleri kurulmuştur:

Bozok Konut Yapı Kooperatifi - Güngörenler Konut 
Yapı Kooperatifi –Feza Konut Yapı Kooperatifi - Esen 
Yel Konut Yapı Kooperatifi – Esenkent Çağ Konut Yapı 
Kooperatifi - Demir Konut Yapı Kooperatifi –Denizkent 
Konut Yapı Kooperatifi - Yapar Konut Yapı Kooperatifi 
- Köykent Konut Yapı Kooperatifi - Fırat Konut Yapı Ko-
operatifi-Meriç Konut Yapı Kooperatifi-Enerji Konut 
Yapı Koopertifi .

Bursa Valililiği’nin 5. 4. 1987 tarihli kararı ile Esen-
kent Yapı Kooperatifleri Birliği ismi altında yeni bir 
yapılanma ortaya konmuş ve bu birliğe: Belde konut 
Yapı Kooperatifi - Modokent Konut Yapı Kooperatifi - 
Seçkin Konut Yapı kooperatifi - Esenkent Konut Yapı 
Kooperatifi ve Gözde Konut Yapı Kooperatifi, dahil ol-
muştur.

Açıkça görülüyor ki yapı konut koopratifçiliği, 1977 
Yılından itibaren İnegöl’ de sür’atle gelişmeye başla-
mış; İnegöl Belediyesi’nin de teşvik ve önerisi doğrul-
tusunda Esen Kent Yapı Kooperatifler Birliği’nin, 14. 6. 
1988’ de çalışmaya başlaması ile yapı kooperatifçiliği,İ-
negöl’ de şahlanmış ve yeni bir boyut kazanmıştır.

İNEGÖL’ DE “2” NOLU TOPLU KONUT ALANI: 2 Nolu 
Toplu Konut Alanı, İnegöl’ün güney batısında Hoca-
Köy’e giden yol ile İsâören Köyü’ne giden yolun arasın-
da kalan.1.173.000 metre karelik bir alandır. Bu alanın: 
583. 000 metre karesi, konut için; 50. 000 metre kare-
si, ticaret için; 63. 000 metre karesi, eğitim için; 13. 200 
metre karesi, sağlık için; 26. 900 metre karesi, resmî 
kurumlar için; 18. 000 metre karesi, Sos. Kül. Tesisler 
için: , 10. 800 metresi, dinî tesisler için; 158. 000 metre 
karesi, yeşil alanlar için; 151. 000 metre karesi, oto yol-
lar için; 50. 000 metre karesi, yaya yollar için ayrılmış 
ve bu toplu konut alanının alt yapısı, İnegöl Belediye-
si’nce yönlendirilen Esen Kent Yapı Kooperatifler Bir-
liği tarafından tamamlanarak yapı kooperatiflerine 
teslim edilmiştir.

 ” 2” Nolu Toplu Konut Alanında inşaat yapmak 
üzere; 31 adet yapı kooperatifi, arsa almıştır. Söz konu-
su yapı kooperatiflerinden bir kısmı, İnegöl Belediyesi 
ile bağlantılı olan İnegöl Esen Kent Yapı Kooperatifler 
Birliği’ne dahil olmuş ise de diğer bir kısmı, söz konusu 
kooperatifler birliğine üye olmadan 2 Nolu Toplu Ko-
nut Alanı’ ndan arsa almışlardır.

BİRLİĞE DAHİL OLMAYAN YAPI KOOPE-
RATİFLERİNİN İSİMLERİ: Şirin Evler – Gurbet 
- Kervan-Özlem-Çalışkan-Evkur-Çağlayan- Şa-
fak-Fezâ-Acarlar-Doğan-Özkent-Kent-Aydınlar-Va-
tan–Çakır-FıratEsenyer-Demir- Cerrah-Deniz 
Kent-Yapar-Yapı-İskon-Öğretmenler Yuvam-Ener-
ji-Meriç…Yapı kooperatifleridir. Bu kooperatiflerin top-
lam üye sayısı: 1203 kişidir.

BİRLİĞE BAĞLI YAPI KOOPERATİFLERİ: Yıldız Ev-
ler-İstaş Personeli-Yeni İstaş- Köy Kent-Kültür- Güzel 
evler-Aslan-Seçkin – Arı – Yazıcılaar - Belde- TurgutAlp 
-Atak-IşıkGül-Doğan-Sevgi Kent-Ekin-Elmas-Uzungöl- 
Konak-Yurt-Canlar- Şahlan-Kafkasör-Özbirlik-Yıl-
mazlar-Sanatkârlar-Moda Kent-DostlarDağıstan-Oba 
kent-Çağ ve Uluk Kale Yapı kooperatifleridir ki bunla-
rın da üye toplam sayısı, 3402 kişidir

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ VE “ 1 ” 
NOLU KONUT ALANI



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
MURAT GÖKSULU (40)

İnegöl doğumlu-Kurşunlu’dan;
 FATMA  AYKANAT (85)

Ceyhan doğumlu; 
İSMAİL ERGÜN (59)

İspir doğumlu;
 CANPAŞA KAYA (76)

Yunuseli doğumlu;
 MEHMET  DEMİRCİ (101)

Özbekistan doğumlu;
 NURİ SALİM (56)

İnegöl doğumlu-Konurlar’dan; 
VAHİT BALİ (64)

07 Gündem

BURSA BÜYÜKŞE-
HİR’E TEŞEKKÜR

Merkez üssü Kahra-
manmaraş olan ve 10 
ilde yıkımlara yol açan 
depremlerin ardından 
tüm ekipleri ile sefer-
ber olan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, arama 
kurtarma, altyapı, kon-
teyner ve ihtiyaç mal-
zemeleriyle bölgeye 

sahip çıktı.

10 ilde yıkımlara yol 
açan depremler son-
rasında işyerleri yıkılan 
medya ve gazetecileri 
de unutmayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
İnternet Gazetecile-
ri Federasyonu (İGF) 
aracılığıyla bölgedeki 
gazetecilere bilgisayar 

ve fotoğraf makinesi 
desteği sağladı.

Yıkımın en çok oldu-
ğu illerin başında ge-
len Kahramanmaraş’ta 
gazetecilere can suyu 
olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İnternet 
Gazetecileri Federas-
yonu, yerel medyayı 
yeniden ayağa kaldır-
mak için gerekli tüm 
desteği sağladı.

İnternet Gazetecile-
ri Federasyonu (İGF) 
Kahramanmaraş Tem-
silcisi, Kahramanmaraş 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Bekir Doğan, 
desteklerinden dola-
yı Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İnternet 
Gazetecileri Fede-
rasyonu’na teşekkür 
ederek, “6 Şubat 2023 

Pazartesi sabah saat 
04.17’de bizi vuran 
deprem sonra öğleden 
sonra 13.07’deki ikinci 
deprem ile Kahraman-
maraş yıkıldı.

Bugün 23 Şubat 2023 
Perşembe. Depremin 
şokunu yeni atmaya 
başladık… Ki göz yaş-
ları yeni yeni akıyor…
Olayın farkına yeni 
varan annelerimiz, ba-
cılarımız, kızlarımızı ve 
çocuklar yeni ağlamaya 
başladılar:

“Bize ne olacak?” 
diye feryat ediyorlar…
Eve yok, iş yeri yok ya-
rına ekmek var mı? Yok 
mu? O da belli değil…
Halkımız Deprem böl-
gesine elinden gelen 
yardımı yapıyor…Dep-
remzedelere evlerini 
açanlara teşekkür edi-
yorum…

Devlet hızla yarala-
rı sarmaya çalışıyor 
ama en büyük moral 
desteği ise Türkiye ge-
nelindeki dostlardan 
gelmeye başladı.İsmini 
sayamayacağım kadar 
çok dostumuz: “Gel 
bir yıl misafir edelim 
boş yazlığımız var orda 
oturun!” teklifinde bu-

lunurken… ilk anlamlı 
mesajı ise Bursa’dan 
aldım..

Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, İnternet Gaze-
tecileri Federasyonu 
(İGF) Genel Başkanı 
Mesut Demir, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın Daire Baş-
kanı Ahmet Bayhan, 
anlamlı unutulmayacak 
bir desteğe imza attı.

Bizde bir söz var: "Kıt-
lık gününde verilen bir 

lokma ekmek unutul-
maz" denilir...Deprem 
bölgesinde 10 ilimizde 
olduğu gibi Kahraman-
maraş Merkez’de ga-
zeteci arkadaşlarımızın 
çoğunun bürosu yıkıl-
dı. Geride ne fotoğraf 
makinesi, ne bilgisayar, 
ne oturacağı bir bürosu 
kalmadı.

Resmi ilan alan gaze-
te ve haftalık gazetele-
rin yayınlanmadığı ilde, 
internet haber siteleri 
ise deprem gününden 
bugüne çoğu haber 

güncellemesi yapamı-
yor.Biz de emanet bir 
bilgisayarla gazetemizi 
çıkaramasak da inter-
net haber sitemizle 
ayakta durmaya çalışı-
yoruz.

Zor bir süreç bir değil, 
yüz değil bin değil, 10 
binlerce bina yıkılmış 
13 bin geçen can kay-
bı ve halen enkazdan 
cesetler çıkıyor.Bugün 
kıtlık günündeyiz.Böy-
le bir günde Bursa’dan 
gelen dost eli bizlere 
moral verdi, çalışma 

azmi verdi.

Teşekkürler Alinur Ak-
taş Başkanım, Mesut 
Demir Başkanım, Te-
şekkürler Ahmet Bay-
han Başkanım. Türkiye 
dört bir köşesinden 
arayarak bizlere evleri-
ni vermek için araya ar-
kadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.

Yiğit düştüğü yerden 
kalkar, biz mücadele 
ederek şehrimizden 
ayağa kalkacağız inşal-
lah” ifadelerini kullandı.

   “ASLAN 
DÜŞTÜĞÜ YERDEN 

KALKAR”

 Türkiye’yi yasa bo-
ğan depremin hemen 
ardından Gaziantep’in 
İslahiye ve Nurdağı il-
çelerinde görevlendi-
rilen, ardından büyük 
yıkımın yaşandığı Ha-
tay’a çekilen Büyükşe-
hir Belediyesi, bölgede 
yaraları sarmaya de-
vam ederken Bursa’ya 
getirilen depremzede-
leri de yalnız bırakmı-
yor. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberinde eşi 
Sevinç Aktaş ile birlikte 
Bursa'daki Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na bağ-

lı yurtlara yerleştirilen 
depremzede aileleri zi-
yaret etti. 

İlk olarak 190 va-
tandaşın konakladığı 
Gülruh Hatun KYK 
Yurdu’nu ziyaret eden 
Başkan Alinur Aktaş, 
ailelerle tek tek soh-
bet ederek ihtiyaçları 
olup olmadığını sordu. 
Bursa Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Rahmi Ak-
soy’un hazır bulunduğu 
ziyarette, Başkan Aktaş 
çocuklara da oyuncak 
dağıttı. Başkan Aktaş 
ve beraberindekiler 
daha sonra 160 kişinin 
misafir edildiği Mal-
hun Hatun KYK Yur-
du’ndaki depremzede 

vatandaşlarla buluştu. 
Ailelerle samimi bir 
ortamda sohbet eden 
Başkan Aktaş, çocuk-
ları da çeşit hediyelerle 
sevindirdi.

  Asrın felaketinde ha-
yatını kaybedenlere Al-
lah’tan rahmet dileyen 
Büyükşehir belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
acının tarif edilemeye-
cek kadar büyük oldu-
ğunu söyledi. Gerekli 
dersleri çıkartarak dev-
let ve millet el ele ve-
rerek ayağa kalkacak-
larını belirten Başkan 
Aktaş, “Geçiş süreci 
zor olacaktır. Anne ve 
babalara büyük gö-
revler düşüyor. Sizlerin 

inancınızla hepsini aşa-
cağız. 

Vefat edenleri geriye 
getirmek mümkün de-
ğil. Ama geride kalan-
lara güzel bir gelecek 
hazırlamalıyız. Aslan 
düştüğü yerden kalkar. 
Temennimiz deprem 
etkilenen şehirlerimizi 
en kısa sürede tekrar 
ayağa kaldırmaktır. 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi olarak Gazian-
tep’ten sonra Hatay’da 
görevlendirildik. 600 
civarında personel ve 
200 civarında iş maki-
nemiz hala görevinin 
başında. Konteyner 
kentler kuruyor, kana-
lizasyon yapıyor, tu-
valetleri hazırlıyoruz. 
Mahalle mahalle sosyal 
yardımlarda bulunu-
yoruz. Hayatı normale 
döndürebilmek için 
ekip arkadaşlarımız ça-
lışıyor” dedi.

  “EL BİRLİĞİYLE 
SIKINTILARI AŞACA-

ĞIZ”

  Şehirlerin tekrar 
ayağa kaldırılmasıyla 

buraya getirilen vatan-
daşların tekrar mem-
leketlerine döneceğini 
anlatan Başkan Aktaş, 
“O bölgenin de her za-
man hareketli olması ve 
nüfusunun eskisi gibi 
olması gerekir. Hayata 
tutunarak Allah’tan güç 
alabilmek önemlidir. 
İnşallah bundan sonra 
kaçak binalara izin ver-
meyeceğiz. Binalarımız 
daha sağlam olacaktır. 
El birliğiyle bu sıkıntı-
ları aşacağız. Devleti-
miz güçlü bir devlet. 
Tüm birimlerimiz se-
ferber oldu. Buradaki 
ortam elbette evinizi 

gibi olmayacaktır. Ama 
kalınan odalara ve çı-
karılan yemeklere dik-
kat ediliyor. Kardeşlik 
Mağazası’na uğrayarak 
ihtiyaçlarınızı ücretsiz 
karşılayabilirsiniz. 

Birer fotoğrafla baş-
vurarak da ulaşımdan 
ücretsiz yararlanabi-
lirsiniz. Diğer taraftan 
AFAD koordinasyonun-
da buradan o bölgeye 
malzemeler gönderildi. 
Tüm imkanlarımızı se-
ferber ediyoruz. Tekrar 
hepinize geçmiş olsun. 
Rabbim zorunuzu kolay 
kılsın” diye konuştu.

Depremin ardından işyerleri yıkılan medya ve gazetecilere Bursa Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Depremzede gazeteciler, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. @ Özgür Yıldırım

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, deprem bölge-
sinden Bursa'ya gelerek Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara 
yerleştirilen depremzedeleri ziya-
ret etti. Deprem felaketini yaşayan 
vatandaşlarla sohbet eden Başkan 
Alinur Aktaş, çocuklara da oyuncak 
dağıtarak yüzünü güldürdü. 

@ Özgür Yıldırım
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II
Çitli’den maden suyu,
Oylat deresinden alabalık
Geldiğinde; başka olurmuş.
Padişah sofrasının çeşnisi,

Doksanüç Kafkas göçmeni
Bir delikanlı, kırmızı yüzlü
Pazaralan’ı köyünden,
İnegöl’ün Saray kavanozcubaşısı.
Böyle yazıyor anılarında;
Abdülhamit Han’ın kızı
Ayşe Sultan

III
Odun pazarına
Odun taşırlardı
Eşeklerle, atlarla

Ceviz boyama örtülü
Köy kadınları
Gelerek
Sırnaz’dan, Süle’den
At yükü, dörde
Eşek yükü, ikibuçuğa

Yandı gitti, kül oldu
Meşelerle, kayınlar
Yılların sobasında

Bilen var mı sahi şimdi
Odun pazarı neresi
Bir eşek yükü kaça ?
Yaşar Faruk İNAL

KAYNAK: İNEGÖL ŞİİRLERİ KİTABI
DERLEYEN:TURHAN ŞAHİN

İnegöl
ŞİİRLERİ

ZAMANIN AYNASINDA İNEGÖL



KAHVALTIDA
 AĞIRLADILAR

Asrın felaketi olarak 
nitelendirilen Kahra-
manmaraş merkezli 11 
ili etkileyen deprem 
sonrası ülkenin çeşitli 
yerlerine giden dep-
remzede ailelere tüm 
ülkede olduğu gibi 
İnegöl’de de kapılar 
sonuna kadar açıldı.  

Milliyetçi Hareket 
Partisi İnegöl İlçe Baş-

kanlığı, depremzede 
vatandaşlara yaşadık-
ları trajediyi bir neb-
zede olsa unutturmak 
için kahvaltı organizas-
yonu düzenledi.  

Kızılelma Çiftliğin-
de gerçekleştirilen 
kahvaltı programına 
MHP Bursa Milletveki-
li Mustafa Hidayet Va-
hapoğlu, MHP Bursa İl 
Başkanı Cihangir Kal-
kancı, MHP İnegöl İlçe 

Başkanı Uğur Bayram, 
MHP Bursa İl Yöneti-
ciler, MHP İnegöl İlçe 
Yöneticileri ve deprem 
mağduru aileler ka-
tıldı. Kahvaltı sonrası 
depremzede çocuk-
larla at binme etkinliği 
ve animatörler eşliğin-
de çeşitli oyunlar oy-
natıldı.  

Düzenlenen etkinlik 
ile alakalı açıklamalar-
da bulunan MHP İlçe 

Başkanı Uğur Bayram 
şu ifadeleri kullandı; 
“MHP inegöl ilçe baş-
kanlığı olarak Bursa 
Milletvekilimiz Hida-
yet Vahapoğlu ve İl 
Başkanımız Cihangir 
Kalkancı'nın katılımla-
rıyla deprem mağduru 
ailelerimizle kahvaltı 
programında bir ara-
ya geldik. Deprem 
Mağduru Ailelerimize 
ve Çocuklarımıza bir 

nebze olsun moral 
vermek ve yanlarında 
olduğumuzu bilme-
lerini istedik. Aileleri-
miz ve Çocuklarımızla 
Bundan sonraki süreç-
te de yakından ilgi-
lenmeye devam ede-
ceğiz. Bu vesileyle bir 
kez daha Milletimize 
Geçmiş Olsun dilekle-
rimizi iletiyor, Yaraları-
mızı Birlikte Saracağı-
mıza İnanıyorum.”

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri zarar gördükten sonra İnegöl’e gelen depremzede aileleri Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, 
kahvaltıda ağırladı. @ Tamer Ekimci
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Akıncılar mahallesinde meydana gelen olayda spi-
ralle kesilen varil patladı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 
Olay Akıncılar mahallesinde bir evin bahçesinde mey-
dana geldi. @ Haber Merkezi

1 ÖLÜ 1 YARALI
Mehmet Evren(26), 

yanındaki Rasul Müf-
tiev(52) ile bağ evinin 
bahçesinde az miktar-
da solventin bulundu-
ğu varili spirel ile kes-
meye başladı. O sırada 
henüz belirlenemeyen 
bir nedenle varil pat-
ladı. Patlamanın şidde-
tiyle Mehmet ve yanın-
daki arkadaşını fırlattı. 
Patlama sonucu 2 kişi 
de yaralandı. 

Yaralılar olay yerine 
sevk edilen Ambulans-
la İnegöl Devlet Has-

tanesine kaldırıldılar. 
Yaralılardan Mehmet 
Evren, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. İne-
göl Cerrahspor'un 26 
yaşındaki genç kaleci-
si Mehmet Evren için 
spor camiasında da 
taziye mesajları yayın-
landı.

Diğer yaralının ise 
sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Ölen 
gencin cansız bedeni 
savcılık incelemesinin 
ardından kesin ölüm 
sebebinin belirlenmesi 

için Bursa Adli Tıp Ku-
rumuna gönderildi.

CERRAH’TA 
DEFNEDİLDİ

Jandarma Komutan-
lığı ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

İncelemenin ardından 
aileye teslim edilen 
Cerrah Gençlikspor 
kalecisinin cenazesi 
Pazar günü öğle nama-
zına müteakip Cerrah 
Mahallesi Camiinde 
kılınan cenaze nama-

zının ardından Cerrah 
Mahallesi mezarlığında 
toğrağa verildi. Teda-
visi devam eden Rasul 
Müftiev'in sağlık duru-
munun iyi olduğu öğ-
renildi.


