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SAYFA
3'de

MAZİDEN BİR KARE 
İNEGÖL HÜKÜMET KONAĞI

Talha
BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

SAYFA
6'da 

İNEGÖL’DE KÜLTÜREL AÇIDAN 
CAMİ VE MESCİDLER

SAYFA
5'te

İZ BIRAKAN 
İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

İnegöl’ün dünyaya açılmasında önemli bir role sahip olan MODEF’in başına 
daha önce İMOS’ta yaptığı faaliyetlerle dikkatlerini üzerine çeken Bilal Peker 

getirildi. 

İnegöl Beledi-
yesi’nin şehre 

değer katacak 
projesi olan 
Kanal İnegöl 
projesinin 
içerisindeki Nö-
betçi Kitaphane 
hizmet vermeye 
başladı.

SAYFA
2'de

GÜN IŞIĞI

Ahmet
TAŞTAN

HADİS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

“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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İçme suyu konusunda kaynaktan beslenen İnegöl’de şuan için su problemi olmamasına rağmen yeteri kadar kar yağışı olmaması nedeniyle önü-
müzdeki süreçte Bursa’daki benzer sıkıntıların İnegöl’de de yaşanabileceği gündemde. 

Bursa'da bir işyerinden 50 bin TL'lik makine çalan hırsızlar kameraya 
yakalandı.   

Samsun’da Üniversite eğitimi gören genç bu-
lunduğu binadan düşerek hayatını kaybetti.

İnegöllü genç Samsun’da hayatını kaybetti



Ahmet
TAŞTAN

GÜN IŞIĞI

İnsanın, üzerine yıkılmış bir dünyanın altından kalkma-

ya çalışması, ancak takdir edilmiş hayata olan bağlılıkla ilgili 

olmalı... 

Acaba bir son, bir ecelle yani kendi eceliyle karşı kar-

şıya kaldığını biliyor muydu? Hayır, bu konuda elinde kesin 

bir bilgi yoktu. 

“Vermek istemeseydi, istemek vermeyen” bir Allah'ı var-

dı ve Onun varlığı, direnme hissi aşılıyordu ruhuna. Üst tara-

fından gelen ayak sesleri, inen kalkan balyozun tınısı, hiltinin 

çalışması ona yeni bir hayatın muştusu gibi geliyordu. 

Umutsuzluk çaldı kapısını bir an. Sesini duymuyorlar, 

yerini bulamıyorlardı... Ayak sesleri azaldı, soldu ve sonunda 

yok oldu. Hayatın neşvesi olan her haberci, ardına ya da en-

kazlara bakmadan gitti. Erken uyumuştu depremin olduğu o 

akşam, dinlenmişti fakat kıpırdayamadan saatlerce, güneş 

ışığını beklemek tekrar yormuştu onu.

Kalbini teskin etmesi gerekiyordu. Korku, endişe işgal 

etmek üzereydi. Hayatın meşguliyeti içinde anmayı unut-

tuğu Rabbinin ismi, ruhuna bağlanmış bir serum gibiydi. Al-

lah! Allah! dedikçe korkular kayboluyordu. Bir emriyle koca 

binayı başına çökerten Rabbinden ümidini kesmediği gibi, 

ismini andıkça darlıklar genişliyor, sıkıntılar feraha dönü-

şüyordu. 

Göz kapakları ağır ağır kapanırken kendini O’na ema-

net etti geçen hayatından bin pişman olarak. Zaten gözleri 

açık olsa ne görecektik ki. Karanlık, kapkara bir karanlık... 

Mesafe, çevre, eşya... Her ne varsa, yok hükmündeydi. Şimdi 

onun gözü, hem kulağı hem de elleriydi. Gün ışığı olmadığın-

da gözünün hiçbir işe yaramadığını düşündü... En son hatır-

ladığı da buydu. 

Büyük bir gürültüyle açtı gözlerini. Karanlığı gördü ilkin. 

Bağıracak bir sessizlik bekledi gürültülerin arasından. Bir 

ara sesler azaldı. “Dinleme yapıyorlar” diye düşündü. Önceki 

tecrübelerinden biliyordu bunu. Sonra avazı çıktığı kadar 

bağırdı: “Buradayııım! Buradayım!”

Neden duymuyorlardı? Arada bir iki duvar vardı hal-

buki. Koca bir sessizlik kapladı her yeri. Kulağına gelen ses 

koro halindeki haykırıştı: "Sesimi duyan var mı?" "Sesimi du-

yan var mı!" 

Evet, duyuyordu ama “onlar neden beni duymuyorlar?” 

diye düşündü endişelenerek. Eliyle etrafındaki duvarlara 

vurdu. Yumruk yaptı elini, kaç kez vurdu bilemedi. Yoruldu, 

olmayacaktı. Yaradan Allah, ecel fermanını bu vakte ayarla-

mış olmalıydı. Mücadeleyi bıraktı, dinlendi. “Yaşayacaksam 

bir şekilde bana ulaşırlar” deyip kendini saldı. Duramadı, 

sesini topladı, boğazını temizledi. “Zafer, gayrete aşıktır” sö-

zünü hatırladı o hengamede. Derin derin nefes aldı. “Kişiye 

çalışmasının karşılığı vardır” ayeti de geldi imdadına... Bu 

hayat veren sözleri nereden veya kimden duyduğunu hatır-

lamıyordu ama ne yapması gerektiğini kavradı. 

“Buradayııım, buradayıım!!!” Bir balyoz yandaki duvarı 

yıktı geçti. Bazı beton parçaları üzerine sıçradı ama hiç öne-

mi yoktu hissettiği acının. Ayağı ile iteklemeye çalıştı ama 

artçı depremlerle her şey tekrar yerli yerine oturmuştu. Be-

ton duvarlardan sızan ışığı, hayat sevincini de beraberinde 

getirmişti küçük ve karanlık odasına. Parmaklarını çıkardı 

görsünler diye. İnen balyoz, parmaklarını ezecekken hızla 

çekti. Karanlıkta bir sevinç, aydınlıkta sevinçler... Semalara 

uçtu tekbirler, hamdüsenalar. Günler sonra ışığın, sesin, gü-

rültünün tadını hissetti bedeninin her hücresinde. Sedyede 

gözleri semaya dikilmişken süzülen damlalara eşlik eden 

dudakları kıpır kıpırdı.

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

08 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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İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban’ın 
seçim beyanlarından 
biri olan Kanal İnegöl 
projesi Nöbetçi Ki-
taphane ile renklendi. 
Osmanlı Mimari do-
kusu ile projeye renk 
katan Nöbetçi Kitap-
hane, hafta içi ve Cu-
martesi günlerinde 
sabah 08.00 ile akşam 
00.00’a kadar her yaş 
grubunun kullanımına 
açık olacak. 

‘’DÖRDÜNCÜ 
KİTAPHANEMİZİ 
HİZMETE ALDIK’’
İnegöl Belediye Baş-

kanı Alper Taban be-
raberindeki heyet ile 
birlikte Kanal İnegöl 
Nöbetçi Kitaphaneyi 
ziyaret ederek daha 
önce üç farklı alanda 
uygulanan ve gençle-
rin uğrak mekanı olan 
Nöbetçi Kitaphane 
formatının dördüncü-
sünün Kanal İnegöl’de 
hizmet vermeye baş-
ladığını söyledi. Baş-
kan Alper Taban bura-
da yaptığı açıklamada, 
‘’Mesudiye Mahalle-
mizde uyguladığımız 
Kanal İnegöl projemi-
zin içerisindeki alanda 
4.Nöbetçi Kitaphane-

mizi hizmete almış bu-
lunuyoruz. İlkini 2020 
yılında Ali Hatipoğlu 
Sokakta hayata ge-
çirmiştik. Daha sonra 
Gençlik Merkezimizin 
zemin katında hizmet 
vermeye başladığımız 
bir merkez nöbetçi 
kitaphanemizi açtık. 
Daha sonra da yine 
Huzur Mahallemizde 
özellikle Z kütüphane 
formatına uygun ve 
küçük yaşlara hitap 
edebilecek bir kitap-
hane oluşturmuştuk. 
Bugün de Kanal pro-
jemizin içerisinde yer 
alan Mesudiye Nöbet-
çi Kitaphanemizi hiz-
mete aldık.’’ dedi.

‘’KİTAPLAR, BİL-
GİSAYARLI DERS 

ALANLARI VE DERS 
ÇALIŞMA ALANLA-

RI’’
Kitaphane hakkında 

bilgiler veren Başkan 
Alper Taban, ‘’Kitap-
hanemiz; 120 met-
rekare kapalı alana 
sahip. Bahçe kısmı ile 
birlikte 200 metre-
kare. Ayrıca Osmanlı 
Mimari dokusu ile ya-
pıldı. İçerisinde üç bin 
adet kitabın yer aldı-
ğı, bilgisayarlı oturma 

alanlarının, ders ça-
lışma alanlarının,  ki-
tap okuma alanlarının 
mevcut olduğu bir yer 
olarak kullanıma sun-
duk. Kitaphanemizde 
çay ve kahve ikramları 
ücretsiz olarak öğren-
cilerimize yapılmakta. 
Burada yine otomas-
yon sistemi üzerinden 
de ödünç kitap alım 
uygulaması devam 
ediyor. Öğrencilerimiz 
buradan ödünç kitap-
larını alabilecekler. 
Diğer mekânlarımızda 
olduğu gibi burası-
nı da sabah 08.00 ile 
akşam 00.00 arası öğ-
rencilerimiz gelip kul-
lanabilecekler.’’dedi.

‘’GENÇLERİMİZİN 
GELECEĞİNİ BİZ BU 
MERKEZLERDE İNŞA 
ETMEK İSTİYORUZ’’

Gençlerle karşılıklı 
güven içerisinde ol-
duklarını ileten Baş-
kan Alper Taban, bu 
merkezlerle gelecek-
lerine dair hedeflerini 
bu merkezlerle des-
teklemek istediklerini 
söyledi. Başkan Alper 
Taban, ‘’Gençlerimi-
zin geleceğini biz bu 
merkezlerde inşa et-
mek istiyoruz. Onlara 
güveniyoruz. Onlar 
da bizlere güveniyor. 
Karşılıklı birbirimizi an-
layarak, birbirimizin is-
tek ve taleplerini, ön-
görülerini bir havuzda 
topladığımızda bunla-
ra akılcı yaklaşımlarla 
kendilerine vermemiz 
gereken imkan ve fır-
satları İnegöl Beledi-

yesi olarak onlar için 
oluşturmaya devam 
edeceğiz.’’dedi.

‘’İNEGÖL’ÜMÜZÜN 
İNSANLARI HER ŞE-
YİN EN İYİSİNİ HAK 

EDİYOR’’
Gencinden yaşlısına 

her yaştan insanın en 
iyi hizmeti hak ettikle-
ri ileten Başkan Alper 
Taban, en güzel hiz-
metleri sunmak adına 
çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Başkan Alper 
Taban; ‘’İnegölümü-
zün insanları; genci-
mizle yetişkinimizle 
her türlü hizmetin en 
iyisini, en güzelini hak 
ediyorlar. Bizler özel-
likle içerisinde bulun-
duğumuz dönemde 
ekip arkadaşlarımla, 
teşkilat üyelerimizle, 
halkımızın da deste-
ğiyle beklenti olan ve 
makul, mantıklı, akılcı 
projeleri hayat geçir-
mek istedik ve bunları 
da bir bir hamd olsun 
hayata geçirmeye de-
vam ediyoruz. Kitap 
üzerine çok şeyler 
söylenilebilir. İnsanla-
rın dünyasını da vizyo-
nunu da şekillendiren, 
yeni yeni fırsat ve im-

kanların sunulmasını 
sağlayan bambaşka 
bir dünyadır kitap. 
Dolayısıyla bizde hem 
yetişkinlerin hem de 
gençlerin mutlaka dü-
zenli okuduğu, takip 
ettiği yayınların yan-
larında olmasını arzu 
ediyoruz. Bu mekânla-
rı da aslında buradan 
hareketle çoğaltmak 
istiyoruz.’’ dedi.

‘’BU YAPILARI ÇO-
ĞALTMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ’’
Kahvehaneleri kıra-

athanelere dönüştür-
me, tarım kitaphanesi 
gibi uygulamalarla ki-
tap okuma alışkanlığı 
hakkında farkındıklar 
oluşturduklarını ileten 
Başkan Alper Taban 
açıklamasının sonun-
da, ‘’Bir de buna ilave 
olarak kahvehanele-
rimizi kıraathanelere 
dönüşmesini istiyoruz. 
Bu alanda da ilk uygu-
lamayı yaptık. Kitaplık 
bölümleri yerleştire-
rek vatandaşlarımızın 
bu alanda dikkatini 
çekmek istiyoruz. Kır-
sal mahallelerimizde 
de bilhassa tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan 

bölgelerde de Tarım 
Kitaphanesi bölümleri 
oluşturarak bu alanda 
da bir ilki hayata ge-
çirmiş olduk. Bu çalış-
maların gençlerimize 
ve vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını dili-
yorum.  İnşallah yine 
onların fikir ve kanaat-
lerini dinliyor olacağız. 
Ona göre de bu tarz 
yapıları çoğaltmaya 
devam edeceğiz.’’ 
dedi.

VATANDAŞLAR-
DAN TEŞEKKÜR’

İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban açık-
lamasının sonunda bir 
müddet Kitaphane 
içerisindeki öğrenci-
lerle sohbet ederek 
görüş ve önerileri 
dinledi. Başkan Al-
per Taban akabinde 
Kanal İnegöl’de ge-
zerek vatandaşlarla 
bir araya geldi. Me-
sudiye Mahallesi’nde-
ki vatandaşlar, kanal 
projesi ve Nöbetçi 
Kitaphane’nin kazan-
dırılmasından mutlu 
olduklarını belirterek 
teşekkürlerini iletti.

Ertuğrulgazi Ma-
hallesi'nde faaliyet 
gösteren metal kesim 
atölyesinden hırsızlık 
yapan şahıslar kame-
raya yansıdı. 

Olay gece 04.00 sı-
ralarında Ertuğrulga-
zi Mahallesi Kozluca 
yolu üzerinde faaliyet 

gösteren metal kesim 
atölyesinde meydana 
geldi. İşyerine giren 2 
şüpheli, kesim maki-
nelerini çalıp kayıplara 
karıştılar. 

Sabah işyerine gelen 
sahipleri, makinelerin 
yerinde olmadığını 
görünce güvenlik ka-

meralarını incelediler. 
Güvenlik kamerala-
rından hırsızlığı tespit 
eden işyeri sahipleri, 
şikâyetçi oldular. İşye-
rinde yaklaşık 50 bin 
TL değerindeki maki-
neleri çalan hırsızlar 
aranıyor. 

İnegöl Belediyesi’nin şehre değer 
katacak projesi olan Kanal İnegöl 
projesinin içerisindeki Nöbetçi Ki-
taphane hizmet vermeye başladı.

Bursa'da bir işyerinden 50 bin TL'lik makine çalan hır-
sızlar kameraya yakalandı.   

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

YATIRIMLIKTA OLSA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR

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



TARİHTE BUGÜN 28 ŞUBAT

Sivil savunma günü
Leyleklerin gelme zamanı
1856. Islahat Fermanı ilan edildi.
1953: Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Dost-

luk ve İşbirliği Antlaşması "Balkan Paktı" imzalandı.
1984: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı19 Mayıs tö-

renlerinde kız öğrencilerin kısa şort giymelerini yasakladı.
1986. İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. 

1994: NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçek-
leştirdi

1997: Milli Güvenlik Kurulu muhtıra verdi; Milli Güvenlik 
Kurulu'nun 1997'de yaptığı toplantıda laik devlet ilkesine 
aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek Refahyol hü-
kümetine bir dizi önlem önerildi. Bu toplantı MGK'nın tari-
hinin en uzun toplantısı oldu. 8.5 saat sürdü.

28 ŞUBAT MUHTIRASI
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İnegöl’de ger-
çekleştirilen 2 fuar 
organizasyonuyla 
mobilya sektörüne 
büyük katkı sağ-
layan MODEF’te 
sürpriz bir gelişme 
yaşandı. Ali Kara-
su’nun görevinden 
ayrılmasının ardın-

dan yerine Bilal Pe-
ker’e teklif götürül-
dü. 

Organizasyon be-
cerisi, yurt için ve 
yurtdışı organizas-
yonlar, planlama ve 
proje konularında 
başarılı çalışmalarıy-
la öne çıkan Peker, 

yapılan görüşme-
lerin ardından ope-
rasyonlardan so-
rumlu en yetkili isim 
olarak MODEF’in 
başına getirildi. Bilal 
Peker’in birkaç gün 
içerisinde yeni gö-
revine başlayacağı 
öğrenildi.

En son geçtiğimiz 
yıl Nisan ayında 
zam gelen tıraş üc-
retlerine de artışa 
gidildi. İnegöl’de 
saç kesimi 80 TL 
olurken, sakal tıraşı 
ise 50 TL oldu.

İŞTEYENİ FİYAT-
LAR
Saç kesimi 80 TL, 

Sakal tıraşı 50 TL, 
Saç yıkama 40 TL, 
Saç – sakal – yıkama 
150 TL, Saç yıkama 
– fön 60 TL, Ense 

temizleme – bıyık 
30 TL, Yüz – kulak 
ağdası 50 TL, Saç 
boyama 300 TL, 
Cilt bakımı – maske 

90 TL, Damat tıraşı 
serbest. Yeni fiyat 
tarifeleri iş yerlerine 
asılmaya başlandı.

İnegöl’ün dünyaya açılmasında önemli bir role 
sahip olan MODEF’in başına daha önce İMOS’ta 
yaptığı faaliyetlerle dikkatlerini üzerine çeken Bi-
lal Peker getirildi. 

Yetkililerden alınan 
bilgiye göre İnegöl’de 
ki su ihtiyacının bü-
yük bir bölümü Fevzi-
ye Köyünde yer alan 
Ulupınar kaynağından 
sağlanıyor. Bunun yanı 
sıra Alibeyköy, Çeltikçi 
ve Kulaca’da yer alan 
pompa kaynaklarında 
da hem merkez hem 

de kırsal bölgelerin su 
ihtiyacı karşılanıyor. 

Yine bazı kırsal mahal-
lelerde de kendi kay-
naklarıyla su taşınıyor. 
Depolanmış su kaynak-
larıyla beslenmemesi 
nedeniyle İnegöl, su 
ihtiyacı konusunda Bur-
sa’ya göre daha şanslı 

olmasına rağmen, yet-
kililer kaynakların karla 
beslenmemesi duru-
munda aynı sorunların 
İnegöl’de de hissedile-
bileceği uyarısında bu-
lunuyor. 

Kar yağışlarının ol-
masıyla kaynakların 
beslendiği ancak olası 
lodosların yaşanması 
halinde kaynaklarda 
ki su debilerin düşebi-
leceği uyası yapılarak 
suyun israf edilmemesi 
istendi. 

Su kaynaklarından 
sağlıklı verim alınabil-
mesi için kar yağışının 
Mayıs ayına kadar kar 

ile beslenmesi gerek-
tiği bilgisine ulaşılır-
ken, toprak tarafından 
emilen kaynağın su 
debisinde yükselmeye 
neden olduğu, kar ya-

ğışının lodosa maruz 
kaldığı dönemlerde 
de su kaynağının bazı 
yıllarda düştüğüne şa-
hitlik edildiği uyarısı ya-
pıldı. Yetkililer ayrıca ta-

rımsal sulama dönemin 
de çiftçilerin önemli 
miktarda su tükettiğine 
de dikkat çekerek, su-
yun verimli kullanılma-
sını istediler.

Artan maliyetler sonrası gelen zamların bir yenide tı-
raş ücretleri oldu. İnegöl’de saç kesimi 80 TL oldu.

İçme suyu konusunda kaynak-
tan beslenen İnegöl’de şuan için su 
problemi olmamasına rağmen yete-
ri kadar kar yağışı olmaması nede-
niyle önümüzdeki süreçte Bursa’da-
ki benzer sıkıntıların İnegöl’de de 
yaşanabileceği gündemde. 

Yeni Hükümet Konağı’nın yeri konusunda 
tartışmalar devam ederken mazi olan eski Hü-
kümet Konağı fotoğrafını paylaşayım sizlerle

Bu binanın yapımına  1985 yılında başlandı. 
İnegöl imam Hatip Lise’sine giden bir öğrenci 
idim o zamanlar. 1987 yılında bina tamamlana-
rak hizmete girdi.

Bu binada; Kaymakamlıkla birlikte Mal-
müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, 
Kadastro Birimi, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 
hizmet veriyordu. 

Adliye de burada idi. 28 Şubat sürecinde, 
Üniversite öğrencisi iken, yaz tatillerinde Milli 
Gençlik Vakfı’nda öğrencilere Kuran-ı Kerim 
dersi verdiğim için yargılanmıştım.

İnegöl Belediyesi’nde Basın Halkla İlişkiler 
müdürü iken de, seçim döneminde Belediye 
Bülteninde Alinur Aktaş başkanın fotoğrafını 
tam sayfa yayınladığımız için sorumlu müdür 
olarak savcının karşısına çıkmış sonrasında da 
yargılanmıştım.

Sonrasında da bu binada bulunan Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ilgili birçok hatıram oldu. Adını 
vermeyeceğim bir şuba müdürü, umre izni 
almak için götürdüğüm evrağı her seferinde bir 
bahane bularak geri eçvirmişti. Sırf istediği ke-
limeyi eklemek için 4 defa okula gidip bu binaya 
geri gelmiştim.

Neden yazıyorum bunları? Benim gibi sizin de 
birçok hatırası vardır bu binayla ilgili. Kimisi acı 
kimisi tatlı.

Bu bina, 34 yıl hizmet verdikten sonra riskli 
bulunarak 2021 yılı Ekim ayında yıkıldı. Şimdi 
burada İnegöl’ün yeni meydanı planlanıyor. 

Umarım betonu az yeşili bol olur.

Fotoğrafa bakalım. Havuz yok. Köşede 
elektrik santral binası var. Sağda Sedir Kafe ve 
meşhur çınarları. Atatürk Bulvarında araç da az 
insan da…

90’lı yıllarda bile ne kadar sakinmiş İnegöl! 
Yazımın sonunda sizi, bu binaya ait fotoğrafla ve 
anılarınızla başbaşa bırakıyorum.

Ayhan Talha
BAYRAKTAR

MAZİDEN BİR KARE 
İNEGÖL HÜKÜMET KONAĞI

Edinilen bilgiye 
göre olay Samsun’da 
meydana geldi. Sam-
sun İngilizce öğret-
menliği 4.sınıf öğ-
rencisi olan Ahmet 
Faruk Eren, balkon-
dan beton zemine 
düşerek hayatını kay-
betti.

Savcılık olay ile 
alakalı soruşturma 
başlatırken, acılı aile 

ise gencin cenazesi-
ni İnegöl’e getirmek 
için yola çıktığı öğre-
nildi.

Cenazesi yarın öğ-
len namazına mü-
teakip Yusuf Şahin 
camisinde kılınacak 
cenaze namazının 
ardından Hastane 
mezarlığına defnedi-
lecek.

Merhuma Allah’tan 
rahmet kederli ailesi-
ne başsağlığı dileriz.

Samsun’da Üniversite eğitimi gören genç bulun-
duğu binadan düşerek hayatını kaybetti.

İnegöllü genç Samsun’da hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş mer-
kezli iki büyük deprem-
lerin ardından dünya-
nın dört bir yanından 
deprem bölgesine yar-
dımlar devam ederken, 
Osmangazi’de yaşayan 
Günay çiftinin desteği 
yürekleri ısıttı. 

Yeniceabat Mahalle-
si’nde yaşayan 96 ya-
şındaki Ali Günay ile 92 
yaşındaki eşi Fadime 
Günay, Türkiye’yi yasa 
boğan büyük afetin 
ardından deprem böl-
gesine yardım yapma 
arzularını Osmangazi 
Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar’a iletti. 

Başkan Dündar yaşlı 
çifti AK Parti Osman-
gazi İlçe Başkanı Ufuk 

Cömez ile birlikte ma-
kamında ağırladı. Gü-
nay çifti hazırladıkları 
biner lira para ile içinde 
kendi elleriyle ördük-
leri kışlık kıyafetlerin 
olduğu bohçayı Başkan 
Dündar’a teslim etti. 
Deprem haberini du-

yunca çok üzüldüklerini 
belirten Ali dede ve Fa-
dime nine, “Rabbim bir 
daha böyle acılar yaşat-
masın. Biz de oradaki 
insanlara elimizden gel-
diğince yardım etmek 
istedik. Mustafa Başka-
nımız da sağ olsun bize 

yardımcı oldu. Allah, 
devletimize ve milleti-
mize zeval vermesin.” 
diye duygularını dile 
getirdi. Başkan Dündar 
da Günay çiftinden al-
dığı yardımları AFAD 
yetkililerine teslim etti. 

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeniceabat Mahallesi’nde yaşayan Ali 
ve Fadime Günay çifti, depremden zarar gören vatandaşlara bir nebze 
destek olabilmek için bir miktar para ve elleriyle ördükleri kışlık kıyafetleri 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teslim etti.   

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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Fikri BAYRAKTAR:
Belediye meclis üyesi, İnegölspor Kulüp 

Başkanı, cemiyet adamı, işadamı. 1947 İnegöl do-
ğumludur. 1957-58 İnegöl Altıeylül İlkokulu, 1960-
61 İnegöl Ortaokulu mezunudur. Lise eğitimini 
Bursa Ticaret Lisesi’nde, Yüksek Öğrenimini ise 
Ankara Ticaret 
Turizm Yüksek 
Öğretmen 
Okulu’nda 
yaptı. Üniversite 
öğrencisi iken 
1968 yılında 
kurulan İnegöl 
Tahsil Çağın-
daki Talebelere 
Yardım Derneği 
Kurucu Yöne-
tim Kurulu Üyesidir. 

1972 yılından itibaren ilçemizde kerestecilik, 
sonraları mobilya malzeme ticareti yaparak 
hayatını sürdürdü. Üniversite yıllarında tanıştığı 
müzikle hep iç içe idi. 1988 yılından itibaren 
kurucu üye olduğu İnegöl Müzik Derneği bün-
yesinde kanun, tambur sanatçısı ve okuyucu 
olarak görev yapmaktadır. 1999 yılı kongresinde 
derneğin başkanlık görevini de üstlendi. 20 
Kasım 2015 tarihinde İnegöl Müzik Derneği 
tarafından kendisine “Sanat’la Geçen 40 Yıl” anı 
gecesi düzenledi.

 1970’li yıllarda İnegöl Halk Eğitim Merkezi 
bünyesinde uzun yıllar fahri daktilo kursu öğret-
menliği yaparak birçok kimsenin meslek sahibi 
olmasına katkı sağladı.  Altınay Spor Kulübü 
Kurucu Başkanlığı (1977), İnegöl Lisesi Okul Aile 
Birliği Yöneticiliği, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür 
Derneği Yöneticiliği gibi görevlerde de bulundu.

 Mayıs 1981’de İnegöl Kaymakamı Fevzi Ço-
banoğlu tarafından oluşturulan İlçe Milli Eğitim 
Vakfı Kurucu Yöneticisidir. 1977-84 yılları İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 

1977-83 yılları İnegöl Yıldızspor Kulüp Baş-
kanıdır. 1977-80 yılları AP, 1999-2004 yılları MHP 
İnegöl Belediye Meclisi üyesidir. 1994-95 MHP 
İlçe Başkanıdır. 1989 yılından itibaren Beşiktaş 
Kulübü Kongre Delegesi , Divan Kurulu Üyesi 
ve İnegöl Beşiktaşlılar Derneği Kurucu Yönetim 
Kurulu Üyesidir. 

1984 yılında Kurucu Yönetim Kurulu üyesi 
olduğu İnegölspor’da “1 Numaralı Üye” olup,  28 
Mayıs 1985, 24 Şubat 1987 ve 30 Mayıs 1994 ta-
rihli kongrelerde başkanlık  görevini üstlenmiş-
tir. İnegöl’de yaşamını sürdürmektedir. 

Kaynakça : 13.12.2015 tarihinde biyografisi 
kendisi tarafından görüldü.

 

Şükrü BAYRAKTAR: Doğruyol Partisi Kurucu 
İlçe Başkanı, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu 
üyesi, işadamı. 1939 yılı İnegöl doğumludur. İlk ve 
ortaöğrenimini İnegöl’de yaptı. 1952-53 öğrenim 
dönemi İnegöl ortaokulu mezunu olup lise eğiti-
mini Bursa Ticaret Lisesinde yaptı. baba mesleği 
kerestecilik ve nakliyecilik 
yaparak hayatını sürdür-
dü. 

İnegöl Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 1981 yılında 
ilk faaliyete geçen fabrika 
MEKAPSAN’ın kurucu 
ortağıdır. Sonrasında 
ilçemizde sanayicilik ya-
parak hayatını sürdürdü. 
03 Ağustos 1983 tarihinde 
DYP İnegöl İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı oldu. 07 
Şubat 1984 tarihinde istifa etti. 

1982-83 ve 1985-86 sezonlarında Bursaspor 
Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde bulun-
du. 02 Eylül 2017 tarihinde vefat etti.

Kaynakça : 10.10.2016 tarihinde kendisi ile 
görüşüldü.  

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

Muhtemel Marmara 
depreminden etkile-
necek illerden biri de 
Bursa. Ancak 1999 yı-
lından bu yana kaçak 
yapılaşmaya karşı yeterli 
mücadele ve kararlılık 
gösterilemedi. Konu-
yu Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’a 
verdiği soru önergesiy-
le Meclis gündemine 
taşıyan Erkan Aydın, 
Bursa’da mühendislik 
hizmeti almamış yapılar 
ve eski yapı stoklarının 
hala dönüştürülmediği-

ne dikkat çekti. 

Depreme hazırlık konu-
sunda da 17 Ağustos’un 
ardından gösterilen has-
sasiyetin giderek azaldı-
ğına dikkat çeken Aydın 
şunları söyledi: “Bu süre  
içerisinde 6306 sayılı 
Afet Riski Altında Bulu-
nan Alanların Dönüştü-
rülmesi Yasası ile kentsel 
dönüşümün başlayacağı 
ve riskli yapı stokundan 
kurtulacağı  düşünüldü. 
Ama olmadı. 2012 yılın-
da yürürlüğe giren 6306 

sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkındaki Kanun 
ile sözde deprem za-
rarlarını azaltmaya çare 
olarak sunulan kentsel 
dönüşüm projelerinin 
asıl olarak rantsal dönü-
şüme hizmet ettiği, riskli 
alanlar ve yapılar için 
sonuç alıcı uygulamala-
rın gerçekleştirilmediği 
için  bu alanlar zaman 
ilerledikçe daha da teh-
likeli hale geldi. Kentsel 
dönüşüm alanları olması 
gerekenden çok uzakta, 
artık dönüşemez hale 
gelen kimliksiz ve gü-
venliksiz yapı stoklarına 
dönüştü  ve dönüşmek-
te. Bütün bu olumsuz 
gelişmeler ortadayken, 
uygulanan “imar affı” 
ile; kıyı alanları, tarım 
arazileri, meralar, orman 
alanları, dere yatakları, 
içme suyu havzaları ile 
tarihi, doğal, arkeolojik 
sit alanları üzerine inşa 

edilen kaçak ve mevzu-
ata uygun olmayan bina 
ve tesisler dâhil olmak 
üzere, ayrıcalıklı imar 
hakları verilerek her biri 
bir “kent ve çevre suçu” 
niteliğinde yükselen ya-
pılar yasallaştırıldı.” 

“BURSA DEPREME 
HAZIR DEĞİL” 

Şehirleşme açısından 
Bursa’nın şu anda dep-
reme hazır olmadığını 
ifade eden Aydın,  bir 
deprem sonrası ihtiyaç 
duyulacak olan boş alan-
lar ve alternatif yolların 
bulunmaması nedeniyle 
deprem sırasında oluşa-
bilecek hasarın boyutu-
nun daha da büyüyece-
ğini söyledi. 

 “Bursa ovasında ya-
pılaşmadan kaçınılması 
gerekmektedir” diyen 
Erkan Aydın sözlerine 
söyle devam etti: “Yeni 
yerleşim yerlerinin ya-

pılaşmaya açılmasında 
göz önünde alınacak 
kriterlerin en önemli-
lerinden bir tanesi jeo-
lojik-jeoteknik etütler 
olup, bu etütler bilimsel 
ölçütler ve standartlar 
çerçevesinde gerçekleş-
tirilmelidir. Kuzey Ana-
dolu Fayı’nın aktif kol-
ları ile sarıldığı belirtilen 
Bursa, deprem dayanımı 
düşük yapılaşma nede-
niyle deprem tehlikesi-
ne daha da açıktır. Bur-
sa’da depreme yönelik 
çalışmaların çoğu dep-
rem anı veya sonrasını 
kapsayacak düzeyde 
kalmakta, önemli oran-
da güvensiz yapılardan 
oluşan kentin  sağlıklaş-
tırılması için bilimin ve 
tekniğin öngördüğü şe-
kilde bütün ve kalıcı bir 
planlama sürecine geçi-
lememektedir.” 

“GÜÇLENDİRME 
YAPILIYOR MU?” 

  Aydın, Bakan Ku-
rum’a şu soruları yönelt-
ti: “Bursa’da deprem 
önlemi konusunda han-
gi çalışmalar yapmakta-
sınız? Bursa muhtemel 
bir depreme karşı hazır 
mı? Bursa’nın bir dep-
rem eylem planı var mı? 
İmar affından yararlanan 
tüm yapılar mühendislik 
hizmeti almamış varsa-
yıp, depreme dayanımı 
yönünden yeniden in-
celettiniz mi? Ya da in-
celetecek misiniz? Yapı 
stoku envanteri oluştur-
dunuz mu? Üstgeçitlerin 
ve çeşitli viyadüklerde 
güçlendirmeler yapıldı 
mı? Hangi viyadük veya 
üstgeçit veya köprü 
güçlendirildi?” 

Çok değil 20 gün ön-
cesine kadar ‘medeni-
yetlerin beşiği’ olarak 

anılan, her yıl yerli ve 
yabancı binlerce turis-
ti ağırlayan Hatay’dan 

geriye enkaz yığınları, 
tarifsiz acılar ve enkaz-
dan kurtulanlar için zor 

bir hayat kaldı. Enkaz 
yığınları arasında kay-
bedilen canların acısı 
tazeliğini korurken, ge-
riye kalanlar için ise ar-
tık hayat çok daha zor. 
Evleri yıkıldığı için ça-
dırlara ve konteynerle-
re yerleşen Hataylıların 
en önemli sorunların-
dan biri de su oldu. Peş 
peşe gelen depremler 
yüzünden şehrin altya-
pısı kullanılamaz hale 
gelince, afetzedeler ih-
tiyaçlarını taşıma suyla 
karşılamaya çalışıyor. 

Büyük depremin ikin-
ci haftasında Hatay’da 

görevlendirilen ve ge-
çici barınma alanları 
oluşturmak, yardımla-
rın dağıtımını koordine 
etmek ve seyyar tuva-
letler kurmakla görev-
lendirilen Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, bunun 
yanı sıra depremzede-
lerin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyor. 
Kullanma suyu teminin-
de yaşanan zorluk se-
bebiyle Tarım ve Peyzaj 
A.Ş. marifetiyle 5 su 
tankeri ile sahaya inen 

Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşın imdadına 
yetişiyor. Ekipler, rutin 
olarak seyyar tuvaletle-
rin depolarına su takvi-
yesi yapmanın yanında, 
mahalle mahalle sokak 
sokak gezip, vatandaş-
ların kullanma suyu ih-
tiyacını karşılıyor. Her 
sabah 5 tankerle saha-
ya çıkan ekipler, güneş 
batana kadar defalarca 
tur atıp, her gün 300 
ton suyu Hataylılarla 
buluşturuyor. 

CHP Bursa Milletvekili Erkan Ay-
dın, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum’a Bur-
sa’da deprem önlemi konusunda 
hangi çalışmalar yapıldığını sordu.   

Hatay’da peş peşe gelen deprem-
lerle kentin altyapısının kullanılamaz 
hale gelmesi yüzünden içme ve kul-
lanma suyu en önemli ihtiyaçlardan 
biri oldu. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi de Tarım Peyzaj A.Ş marifetiy-
le gün boyu tankerlerle su taşıyıp, 
afetzedelerin kullanma suyu ihtiya-
cını karşılıyor.   

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Prof. Dr. Al-
per Pampu'yu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş He-
kimliği Fakültesi Dekanlığı görevine atadı.   

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

BUÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi'nde 4 yıldır 
kurucu Dekan olarak 
görevini sürdüren Prof. 
Dr. Halil Sağlam, gö-
revini Prof. Dr. Alper 
Pampu'ya devretti. 
Temel Bilimler Bina-
sı'nda gerçekleştirilen 
devir-teslim törenine 
BUÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, 
Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğ-
lu, Prof. Dr. Ferudun 
Yılmaz, Prof. Dr. Adem 
Doğangün, fakülte 
yöneticileri, akademis-
yenler ve idari personel 
katıldı. 

“DEPREM FELAKE-
Tİ HEPİMİZ İÇİN ÇOK 
BÜYÜK BİR SINAV” 
Törende konuşan 

Rektör Prof. Dr. Ahmet 

Saim Kılavuz, deprem 
felaketinin tüm ülkede 
olduğu gibi kendilerin-
de de büyük bir üzün-
tü meydana getirdiğini 
vurguladı. Üniversite 
olarak imkanlar dahilin-
de her türlü desteğin 
verilmesi adına ilk an-
dan itibaren çalışmala-
rını sürdürdüklerini kay-
deden Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Yaşanan 
felaketi hepimiz için 
çok büyük bir sınav ola-
rak görüyoruz. Hayatını 
kaybeden yurttaşları-
mıza Allah'tan rahmet, 
yaralılara şifalar diliyo-
ruz. Enkaz altında kalan 
vatandaşlarımızın da 
sağ salim kurtarılmaları 
için dua ediyoruz. Dev-
letimiz ve Milletimizin 
bu sınavı da dayanışma 

içerisinde atlatacağına 
gönülden inanıyoruz. 
Bölgede görev yapan 
yetkililerden, sivil sa-
vunma ekiplerinden ve 
tüm gönüllü vatandaş-
larımızdan Allah razı ol-
sun. Hepsine kolaylık-
lar diliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

  Bir yandan da mev-
cut işleyişin sekteye 
uğramaması adına ça-
lışmaya devam ettikle-
rinin altını çizen Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kıla-
vuz, YÖK Başkanlığı 
tarafından yapılan ata-
ma neticesinde Diş He-
kimliği Fakültesi'nde 
bir bayrak değişiminin 
yaşandığına işaret etti. 
Kurucu Dekan olarak 
4 yıldır görevini başarılı 
ve özverili bir şekilde 

sürdüren Prof. Dr. Ha-
lil Sağlam'a teşekkür 
eden Rektör Kılavuz; 
“Halil Hocamız büyük 
bir gayret içerisinde fa-
kültenin kurulması için 
çalıştı. Daha sonra aka-
demik kadronun seçi-
minde yoğun bir mesai 
harcadı. Ardından eği-
tim-öğretim faaliyetle-
rinin planlanması için 
gayret gösterdi. Daha 
sonra hayırsever iş in-
sanı İbrahim Gülmez 
ile fakülte binasının 
yapılması konusunda 
anlaşma sağladı. Bi-
namız hızla yükseliyor. 
İnşallah önümüzdeki 
süreçte onun da açılışı-
nı yapacağız. Prof. Dr. 
Halil Sağlam hocamıza 
çalışmaları, destekleri 
ve tüm katkıları için te-
şekkür ediyoruz. Prof. 
Dr. Alper Pampu hoca-

mıza da yeni görevinde 
başarılar ve kolaylıklar 
diliyoruz” açıklamasın-
da bulundu. 

YENİ DEKAN 
GÖREVE BAŞLADI 

Dekanlık görevini 
Prof. Dr. Alper Pam-
pu'ya devreden Prof. 
Dr. Halil Sağlam ise 
görev süresi içerisinde 
onlarca projeye imza 
attıklarını, çok sayıda 
çalışma yaptıklarını ve 
iyi bir ekip ile fakültenin 
en az 5 yıllık kurumsal 
vizyon planını tamam-
ladıklarını aktardı. Yeni 
dönemde fakülteye 
hizmet vermeye devam 

edeceğini söyleyen 
Prof. Dr. Halil Sağlam, 
katkı ve destekleri için 
üniversite yönetimine 
ve tüm ekip arkadaşla-
rına teşekkür etti. 

BUÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı ola-
rak göreve başlayan 
Prof. Dr. Alper Pampu 
da kendisini bu göreve 
layık gören herkese te-
şekkür etti. Prof. Dr. Al-
per Pampu, Fakültenin 
hedefleri çerçevesinde 
aynı azim ve kararlılık 
ile çalışmaya devam 
edeceklerini kaydetti. 
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Yaşanan depremler 
sonrası Yenişehir’e ge-
len 143 aile 534 dep-
remzede vatandaş, 
yetkililer tarafından 
‘Evinize hoş geldiniz’ 

denilerek karşılandı. 

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Belediye Başka-
nı Davut Aydın, "Ön-
celikle ilçe halkımıza 

şahsım ve belediyemiz 
adına teşekkür ediyo-
rum. Allah hepsinden 
razı olsun. İlçemize ge-
len depremzede vatan-
daşlarımızın hayatlarını 

kolaylaştırmak için her 
türlü desteği el birliği 
ile sağlıyoruz. Depre-
min olduğu 6 Şubat’tan 
bu yana Yenişehir'den 
toplam 47 tır malzeme 
ile 33 adet içi yardım 
malzemesi dolu kon-
teyner deprem bölge-
lerinde bulunan AFAD 
merkezilerine teslim 
edilmiştir. Bunun yanı 
sıra ilçemize yakınları 
vasıtası ile gelen dep-
remzede vatandaşları-
mız tek tek ziyaret edi-
lerek, bütün ihtiyaçları 
giderilmektedir" dedi.  

Yenişehir Kaymakamı 
Rahmi Köse’nin önder-
liğinde depremzede 
vatandaşları kendi ev-

lerinde gibi hissetme-
leri için her türlü kolay-
lıkların sağlandığını da 
belirten Başkan Aydın, 
"Kaymakamlık, Bele-
diye, İlçe Milli Eğitim, 
Sosyal Hizmetler İlçe 
Müdürlüğümüzden 
ekipler tüm deprem-
zede vatandaşlarımızı 
evlerinde ziyaret edip, 
başta gıda olmak üzere 
tüm ihtiyaçlarını karşıla-
maktadır. Giden ekiple-
rin içinde rehber öğret-
menlerimiz de görev 
yapıyor ve rehberlik 
hizmeti veriliyor. Gelen 
her vatandaşımız kendi 
hemşehrimiz gibi kar-
şılanıyor ve misafirper-
verliğin en güzel örneği 
sergileniyor. Gelen her 

vatandaşımıza yaptığı-
mız ziyaretlerde bütün 
istekleri ve ihtilaçları 
sorulup bunlar anında 
gideriliyor. Engelli bir 
vatandaşımıza hasta 
karyolası ve yatağı ve-
rildi. Bunun yanı sıra 
60 öğrencimiz ilçemizin 
çeşitli okullarına yer-
leştirildi. Bunların okul 
kıyafetleri ve kırtasiye 
malzemeleri temin edil-
di. Bundan sonra da 
gelen tüm vatandaş-
larımızla aynı şekilde 
ilgilenmeye ve ihtiyaç-
ları giderilmeye devam 
edilecektir" diye ko-
nuştu. 

Hatay İskende-
run’dan Yenişehir’e ge-

len depremzede Şenay 
Çamlı da, kısa sürede 
Yenişehir’de çok güzel 
günler geçirdiğini be-
lirterek, "Gerek Yenişe-
hir Kaymakamı Rahmi 
Köse ve gerekse Bele-
diye Başkanı Davut Ay-
dın bizi kendi evimizde 
gibi hissettirmek için 
ellerinden geleni yaptı-
lar. Allah herkesten razı 

olsun. Yenişehir’den 
ayrılıp memleketim 
olan İskenderun’a gi-
deceğim ama yüreğim 
ve dualarım hep Yeni-
şehir’de kalacak. Allah 
bütün Türk milletinden 
ve Yenişehir halkından 
razı olsun. Rabbim kim-
selere böylesi acıları bir 
daha yaşatmasın" dedi. 

Türkiye’yi yasa boğan 
depremin hemen ar-
dından tüm birimleriyle 
alarm durumuna geçen 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, Hatay’da geçici 
barınma sorununun çö-
zümü, seyyar tuvaletle-
rin kurulumu ve bakımı 
ile gelen yardımların 
koordinasyonu konu-
larında çalışmalarını 
sürdürüyor. Türkiye’nin 
dört bir tarafından 
gelen yardımları vakit 

kaybetmeden ihtiyaç 
sahiplerine ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, başta merkez 
Antakya ilçesi olmak 
üzere köy köy mahalle 
mahalle Hatay’a dağı-
lıp, battaniye ve ısıtı-
cıdan su ve gıda mad-
delerine kadar tüm 
ihtiyaçları depremze-
delere ulaştırıyor. 

Antakya Mobilyacılar 
Sitesi’ndeki 10 bin met-

rekarelik alanda oluştu-
rulan yardım merkezin-
de, Türkiye’nin dört bir 
tarafından ‘deprem-
zedelere ulaştırılmak 
üzere’ gönderilen mal-
zemeler ayrıştırılıyor. 
Tarım Peyzaj AŞ per-
sonellerinin ağırlıkta 
bulunduğu merkezde, 
vatandaşlar tarafından 
gönderilen malzemele-
rin üzerlerine iliştirilen 
notlar ise duygu dolu 
anlar yaşatıyor. 9 aylık 

hamile bir kadının do-
ğacak bebeği için hazır-
ladığı emzik ve biberon 
seti ile Azerbaycanlı iki 
kız kardeşin biriktirdiği 
harçlıklar, malzemeler 
arasında dikkat çekti. 

Bugüne kadar 2 bin 
243 sevkiyatın yapıldı-
ğı merkezde, her gün 
yüzlerce kamyon ve mi-
nibüs yollara düşerek 
vatandaşların ihtiyaçla-
rına cevap veriyor. 

Depremle yıkılan bi-
nalara yönelik yüzlerce 
Cumhuriyet Savcısı dep-
rem bölgesine giderek 
soruşturmaları titizlikle 
yürütüyor. Ölüm ya da 
yaralama sonucunun 
meydana gelen binala-
rın inşaatında kusurlu 
oldukları belirlenen yapı 
sahibi, yapı müteahhitti, 
fenni mesul meslek men-
supları ve yapı denetim 
sorumluları hakkında, 
Türk Ceza Kanunu'nun 
(TCK) 85’nci maddesin-
de düzenlenen 'taksirle 
öldürme suçu' ve TCK 
89’ncu maddesinde 

düzenlenen 'taksirle ya-
ralama suçu' yönünden 
cezai soruşturma ve ko-
vuşturma yürütülüyor. 

2011'deki Van dep-
remi sonrası açılan bir 
davanın temyiz müraca-
atını değerlendiren Yar-
gıtay 12. Ceza Dairesi 
emsal nitelikte bir kara-
ra imza attı. Kararda; yı-
kılan binanın inşaatında 
kalitesiz malzeme kul-
landığı belirlenen müte-
ahhitin 'Bilinçli taksirle 
adam öldürme' suçun-
dan ceza alması gerek-
tiği vurgulandı. Kararda 

şöyle denildi: "3194 
Sayılı İmar Kanunu'nda 
binanın sahibi ve müte-
ahhidinin, binanın yapı-
mına başlandığı andan 
itibaren, yürürlükteki ku-
rallara uygun bir inşaat 
yaptırmak bakımından, 
binanın yapımından so-
rumlu olduğu ve kendi 
üzerine düşen dikkat 
ve özeni göstermemesi 
nedeniyle sanık olarak 
sorumlu olduğu belirtil-
mektedir. Depremde yı-
kılan binadan alınan ka-
rot numunelerinin teknik 
bilirkişiler tarafından in-
celenmesi neticesinde; 
1997 yılında yayımlanan 
Afet Bölgelerinde Yapı-
lacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelikte birinci ve 
ikinci derece deprem 
bölgelerindeki binalarda 
C20 veya daha yüksek 
dayanımlı beton kulla-
nılmasının zorunlu olma-
sına rağmen, kullanılan 
betonun Afet Bölgele-

rinde Yapılacak Yapılar 
Hakkındaki Yönetme-
likte belirtilen minimum 
beton sınıfı olan C16'yı 
dahi sağlayamadığı tes-
pit edilmiştir. Binanın 
mevcut taşıyıcı eleman-
larının donatı detaylan-
dırmasında yetersizlikler 
olduğu, bilirkişi raporu 
ile proje verilerine göre 
kolon boyutları, donatı 
çap ve adetlerinde de 
farklılıklar olduğu, parça 
beton numuneler içe-
risinde çimento hamu-
ru-agrega arasında ade-
rans çözülmesi olduğu 
belirlenmiştir. Bu yeter-
sizlik ve eksikliklerin bi-
nanın yıkılmasında etkili 
olduğu; sanıkların yıkılan 
binanın proje aşamasın-
da, yapım aşamasında 
ve bitimi aşamasında, 
üzerlerine düşen yü-
kümlülükleri yerine ge-
tirmediği, öngörülebilen 
bu netice bakımından 
dikkat ve özen yüküm-

lülüğüne aykırı davranan 
sanıklar hakkında bilinçli 
taksirin şartlarının oluş-
tuğu anlaşılmıştır. Yapı 
sahibi ve müteahhitti 
ile fenni mesul meslek 
mensupları ve yapı de-
netim sorumlularının, 
binanın yapımı anından 
itibaren, binanın mev-
cut yasal ve yönetsel 
mevzuat hükümleri ile 
teknik şartlarına uygun 
şekilde yapımdan so-
rumlu oldukları ortada-
dır. Bu sorumluluklarını 
yerine getirmemeleri 

nedeniyle binanın yasal, 
idari ve teknik şartlara 
uygun inşa edilmemesi-
nin binanın yıkılmasında 
etkili olduğu, yani bina-
nın yıkılması ile faillerin 
sorumluluklarını yerine 
getirmemeleri arasında 
sebep bağı bulunduğu, 
öngörülen netice bakı-
mından dikkat ve özen 
yükümlülüklerine aykırı 
davranan faillerin bilinçli 
taksir derecesinde cezai 
yönden sorumlu olduk-
ları anlaşılmıştır." 

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 
sonrası evlerini kaybeden vatandaşlar, Bursa’nın Yeni-
şehir ilçesinde en iyi şekilde misafir ediliyor. 

 Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en fazla etkilenen şehir olan Hatay’da geçici yaşam alanları 
oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, ilk günden beri tüm ekipleriyle birlikte mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya 
devam ediyor. 

Türkiye'yi yasa boğun depremde 
yıkılan binaların inşaatında kusur-
lu oldukları öne sürülen müteahhit, 
mühendis ve bürokratlara yönelik 
soruşturmalar hız kesmeden sü-
rüyor. Depremde yıkılan binalarla 
alakalı emsal bir karara imza atan 
Yargıtay; kalitesiz malzeme kulla-
nımı sebebiyle binanın depremde 
yıkılmasında, taahhütnameyi veren 
fenni mesul mühendis, inşaat ustası, 
bina sahibi ve müteahhitlerin 'bilinçli 
taksirle ölüme sebebiyet verme' su-
çunu işlediğine hükmetti.   

Kültürel değerlerin temelinde, hiç şüphesiz, dinî inaçlar 
başta gelmiştir. Dinî inaçlar, hem kişisel bazda hem âile ba-
zında ve hem de toplum bazında yaşam biçimini, derinden 
etkilemişlerdir. Çinden Avrupaya uzanan tarihî ipek yolu 
üzerinde kurulan Buhara şehrinde bir üçgenin köşe nokta-
larını oluştururcasına mescid, kilise ve âteşgede’nin, objek-
tifte aynı kare içine girmiş olması, son derece anlamlıdır ve 
de düşündürücüdür.

Hele bunların ekonominin can damarını oluşturan ti-
caet ve kervan yolunun üzerinde yer alması, insan hayatı 
üzerinde dinî inançların ve de ticârî faâliyetin, yek diğerini 
tamamlarcasına, derin bir etkinliğe sahip olduğunu açık se-
çik göstermiş bulunmaktadır.

Tarihsel süreç içinde oluşan ve insan hayatını biçim-
lendiren bu anlayış içinde 1071 Malazgirt Zaferi’nden son-
ra-vatanlaştırmak üzereAnadolu coğrafyasına intikal eden 
atalarımız, Âşıkpaşazâdenin ifadseiyle: a) Gâziyânı Rûm; b) 
Ebdâlânı Rûm; c) Ahîyânı Rûm; d) Bâciyânı Rum kimliğine 
bürünerek Anadolu coğrafyasını, önce vatanlaştırmışlar ve 
ardından da İslamlaştırmışlardır.

Bu inancın hayata yansıma biçimi de; Cami, mescid, 
mektep,medrese, kütüphane, dârülkurrâ, dârülhuffâz, mu-
vakkıt-hâne, rasathâne, sebil, çeşme, kuyu, sarnıç, han, ha-
mam, kervansaray, imaret,dârüşşifa, zaviye, tekke, köprü, 
liman ve yol gibi insanın, hem maddî ve hem de manevî ya-
pısını derinden etkileyen ve de güçlendiren hayrî tesislerin 
ortaya konması şeklinde olmuştur.

Osmanlı’nın aşiretten devlete geçişinin ilk adımı olarak 
değerlendirilen Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ün fetih edilmesi 
sonrasında Bilecik’ te Osman Gazi’nin Şeyh Edebâlî adına 
yaptırmış olduğu zaviye ve tekke ile Osmanlı’da dînî nitelikli 
tesis kurma faâliyeti, başlamıştır.

Bunu, Orhan Gazi’nin, Bilecik’te inşa ettirmiş olduğu 
Cuma camii ve imareti takip etmiştir. Orhan Gazi’nin, Bursa’ 
da sosyal tesisli olarak inşa ettirmiş olduğu görkemli mabed 
ile Osmanlı mîmârisinde yeni ufuklara doğru ciddî bir açı-
lım gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle; ister köy, ister oba ve 
isterse şehir olsun her yerleşim alanına dinî nitelikli bir za-
viyeli mescid yapma geleneği başlamıştır. Bunu, Osman Ga-
zi’nin inşa ettirmiş olduğu Şeyh Edebâlî tekke ve zaviyesinde 
ve de Orhan Gazi’nin inşa ettirmiş olduğu Bilecik’te Cuma 
Camii’ nde açık seçik görmekteyiz.

Mîmârî yapı şekli ve kullanılan yapı malzemesinin cinsi 
ne olursa olsun İslam adına tesis olunan bütün mabedler, 
öncelikle, İslamın öğretildiği ve de bu öğretilerin hayat bi-
çimine dönüştürüldüğü kutsal mahallerdir ki her nerede 
olursa olsun her mescid, kıble ciheti itibariyle Mekke’ de 
Mescid-i Haram’da bulunan Ka’be ile bağlantılıdır.Bir anlam-
da, İslam adına inşa edilmiş olan her mescid, Mescid-i Ha-
ram’ın bir şubesidir. Bu nedenle -zarûret olmadıkça- Mes-
cid-i Harama’ a abdestsiz girilmediği gibi cami ve mescidlere 
de abdestsiz girilmez. 

Bu sebepten 1299 Yılında İnegöl, Turgut Alp eliyle feth 
edilir edilmez, günümüzde Sinanbey Mahalle camii’nin 
karşısında yer alan ada üzerine bir zaviyeli mescid inşa 
edilmiş ve görevlisine de Orhan Gazi (1326-1361) tarafından 
“irmiyâz= atış alanı” mevkiinde yer alan “ildenizoğlu çiftli- ği”, 
hizmet dirliği olarak tahsis olunmuştur.

Bundan böyle; İnegöl coğrafyasında kurulan her yer-
leşim alanına zaviyeli mescid veya Cuma mescidi niteliği 
taşıyan bir mabed inşa edilmiştir. Şüphesiz inşa edilen her 
mabedin yakınına da bir hamam yapılmıştır. Çünkü yerle-
şik düzene geçen Türkmen geleneğinde: ” Hamamsız Köy, 
İmansız Köy” olarak algılanmıştır.Bu sözü, 1990 yılında yaptı-
ğım inceleme gizlilerim sırasında yaşı, 90’ı aşmış İnegöl-Ça-
vuşköylü bir ihtiyardan duymuştum. Gezilerim sırasında 
dikkatimi çeken bir diğer hus ta; kendilerini “Manav” diye 
niteleyen her yerli köyde cami veya mescidin yakınında bir 
hamamın veya bir hamam kalıntısına rastlamış olmamdır 
Ayrıca; her yerli köyde “Dede” veya “Yatır” diye nitelenen bir 
mezar veya türbenin bulunmuş olması da son derece dik-
katimi çekmiştir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’DE KÜLTÜREL AÇIDAN 
CAMİ VE MESCİDLER
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Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
Yıldırım ilçesi Hamam-
kızık Mahallesi Düğün 
Salonu’nda seminer 
düzenledi. Yıldırım 
Kaymakamı Metin 
Esen ve mahalle muh-
tarlarının da katıldığı 
seminere vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. 

Jandarma personel-
leri tarafından “Mut-
luluğa Kurşun Sıkma” 
projesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen semi-
nerde, düğün, nişan, 
asker uğurlaması gibi 
eğlencelerde silahla 
rastgele ateş etme 

halinde yorgun mer-
minin ne gibi sonuç-
lar doğurabileceği ve 
meydana gelebilecek 
üzücü olayların hukuki 
boyutu hakkında va-
tandaşlara bilgilendir-
mede bulunuldu. 

Ayrıca Bursa İl Jan-

darma Komutanlığı 
yaptığı açıklamada, 
Yıldırım ilçesindeki 
vatandaşların yoğun 
olarak bulunabileceği 
alanlara “mutluluğa 
kurşun sıkma, gele-
ceğini karartma” slo-
ganlı afişler asıldığını 
belirtti. 

Orhaniyespor Bilim 
Takımı tarafından geliş-
tirilen proje sonrası Ha-
tay'da elektriksiz kalan 
bölgeler için çalışma 
başladı.

Çadırları aydınlatmak 
ve depremden etkile-
nen vatandaşları ka-
ranlıkta bırakmamak 
için yaklaşık 150 panel 
Hatay'da vatandaşlara 
dağıtıldı.

Orhaniyespor yöne-
ticileri Özgür Gürbüz, 
İsmail Durmuş, Musa 
Çınartaş ve Yusuf Naz-
lıten'den oluşan ekip 
Cumartesi günü gittik-
leri Hatay'da güneş pa-
nellerini ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırdı.

Güneş panellerinin 
yanı sıra kişisel bakım 
ürünleri ve çocuklar 

için küçük hediyelerde 
deprem bölgesine gö-
türüldü.

150 panelle başlayan 
projenin devam ede-
ceğini söyleyen Öz-
gür Gürbüz, "Bölgeye 
güneş paneli desteği 
vermek isteyen vatan-
daşların 0 539 500 00 
55 numaralı telefonu 
arayarak kendilerine 
ulaşmasını istedi.

Bursa İl Jandarma ekipleri 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' 
projesiyle düğün, asker uğurlaması gibi kutlama ve et-
kinliklerde havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi ko-
nusunda vatandaşları bilgilendirdi.   

Orhaniyespor Bilim Takımı tarafından hayata geçirilen 
proje kapsamında Hatay'da elektriksiz kalan bölgelere 
güneş panelleri dağıtılmaya başlandı.
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