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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygu-
lamaların hukuka aykırı olduğunu söyleyip, gün-

deme gelen ve ardından görevinden uzaklaştırılan 
İnegöllü Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, göreve 
yeniden iade edildi

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarım! Benim doyurduklarım hariç, hepiniz açsınız. Benden yiyecek 
isteyin ki sizi doyurayım. Kullarım! Benim giydirdiklerim hariç, hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim.” 
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Her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket 
Sofrası Buluşmaları’nda Deprem bölgesindeki çalışmaları 
anlatan Başkan Taban, “Tüm Türkiye seferber. Allah’a ham-
dolsun bu işin içerisinde canla başla çalışan devletimizin gö-
revlileri, milletimizi gördük. Devlet millet el ele yaraları sarı-
yor” dedi. 

 

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde 
gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ 

devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen 
‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı 
Yeniceköy Mahallesi Yeniceköy Merkez Camisi oldu. 

SOFRANIN ADRESİ YENİCEKÖY MERKEZ CAMİSİ 

 

2 gündür deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Başkan 

Taban, Allah’a hamdolsun bu işin içerisinde canla başla çalışan 

devletimizin görevlileri, milletimizi gördük. Devlet millet el ele 

yaraları sarıyor. Ancak buraları manipüle etmeye çalışanlar da var. 

Ancak görüyoruz ki milletimiz de buna asla fırsat vermiyor” diye 

konuştu.

“MİLLETİMİZ FIRSATÇILARA İZİN VERMİYOR”

Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Matematik 
öğretmeni Hacı Osman Demirbaş, geçirdiği 

kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İnegöl’de dün meydana gelen olayda elektrikli bisikleti çalıp kaçarken 
yakalanan şüpheliye esnaf meydan dayağı çekti. Yaralanan şahıs, olay 

yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han deprem bölge-

sindeki yaraları sarmak için yaptıkları çalışmalar kapsamında şuana 
kadar bölgeye 1320 adet çekyatı sevk ettiklerini açıkladı. 



DEPREM FETVALARI

Nurettin
YILDIZ

SORU 1: Hocam biz Malatya’da oturuyoruz, can kaybımız 

yok çok şükür, bu ilk depremimiz de değildi. Biz dört senelik 

evliyiz ve bir yavrumuz var. Hayırlı bir kul olmak için elimiz-

den geleni yapıyoruz ve dikkat ediyoruz. Tek bir konuda ne 

yapacağımızı şaşırdık. Ben eşimin annesinden çok zulüm 

gördüm. En sonunda namusuma laf attı ve eşimin arkadaş-

larını arayıp iftiralar attı. 

Kendi evime aldığımız şeylerin üstüne not bırakarak 

beddualar da yazmış. Eşim iletişimi kesti ailesiyle üç senedir 

görüşmüyor. Bunun öncesinde çok çabaladık olmadı, o ko-

nuştu biz sustuk olmadı. Kaç defa ortam düzelsin diye aya-

ğına gittik olmadı. En son bu depremde bile arayıp sormadı 

bizi. Çok narsist bir kadın.

Ben hakkımı helal etmiyorum onlara, düğünümde gelin-

lik bile giyinmedim, kına yapmadım. Bir erkekle konuşurken 

ses tonuma bile dikkat ederdim, böylesi iftirayı kabul ede-

mem. Benim artık öyle bir kayınvalidem ve kayınpederim 

yok ama eşim için üzülüyorum ve korkuyorum evimin bere-

keti kaçar diye. Hocam ne yapalım şimdi, böylesi ana babaya 

eşimin ne yapması gerek?

CEVAP 1: Allah Teâlâ sana ve eşine sabır versin kızım. 

Yaşadığınız felaket de geçmiş olsun. Allah Teâlâ hepimizi 

benzerlerinden muhafaza buyursun.

Sen tespitini yapmışsın, hasta bir kadın ve ailesi ile kar-

şılaşmışsın. Sana tavsiyem şudur:

Önceliğin senin sağlığın ve eşinle muhabbetin olsun. 

Kaynanan ve çevresi senin gündemin olmasın, hiç olmasın. 

Sen ne saygı ne de alaka göstermek zorunda değilsin. “Ne 

ver ne al” konumunda ol. Onları yok gibi kabul et. Onlara yö-

nelik hiçbir yorum bile yapma. Hedefin, eşinle mutluluğun ve 

inşaallah çocuklarına iyi bir anne olman olsun.

Eşin ise annesine ve annesinin çevresine mesafe koy-

sun, seviye koysun ama ilişkisini tamamen kesmesin yani 

onları telefondan silmiş, sanki öyle biri yok gibi davranma-

sın. Evet, bu biraz zor ama yarın pişman olmamak için böy-

lesi daha iyi. Zorunlu durumlarda selam versin selam alsın. 

Bir şeye acil muhtaç olduklarında yardım etsin. Zamanla 

toparlanma olursa o da açılır.

 Çocuklarınızı bu ortamdan uzak tutmalısınız. Yaşları 

ilerlediğinde biraz izah edersiniz o kadar.

Kimse ile bu konuyu konuşmayın, soru sordurmayın, 

cevap vermeyin. Haklılığını anlatmaya çalışırken bile yıpra-

nabilirsin.

İçinde doğan huzursuzluğu gidermek için özellikle na-

maza önem ver. Her namaz için özel abdest alarak huşu 

içinde namaz kıl. Bilhassa sabah namazından sonra güzel 

dualar et.

Ve takma bunları kızım, yoluna devam et. Allah yardım-

cın olsun. Umarım bu sınavı başarıyla geçersin. Allah Teâlâ 

sana da eşine de sabırlar indirsin. Âmîn.

SORU 2: Hocam biz öğretmenler bir sağlık ve sosyal 

yardım sandığına üyeyiz, bir nevi sendika gibi. Depremde 

evi hasar görenlere dört bin TL yardım verecekler. Benim 

oturduğum evde hasar yok ama ikametgâh adresim başka 

evde ve o ev hasarlı. Bu durumda parayı talep etmeli miyim? 

Parayı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istiyorum ama bu 

niyet parayı almamı meşrulaştırır mı?

CEVAP 2: O adresteki evdekiler de aynı yardımı alacak-

larsa siz iki kere almış olacaksınız. Neticede bu “hasar gören 

eve” verilen katkı ise alabilirsiniz. Geçmiş olsun.

NURETTİN YILDIZ

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:29 Öğlen : 13:19İmsak: 06:06

Akşam : 19:00 Yatsı : 20:17İkindi : 16:27

19 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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YARALARI 
SARMAYA DEVAM
Mobiliyum Yönetim 

Kurulu Başkanı Talha 
Timur Han deprem 
bölgesine yardım ça-
lışmalarına devam et-
tiklerini açıkladı.

Mobiliyum Yönetim 
Kurulu Başkanı Tal-
ha Timur Han yaptığı 
açıklamada şu ifade-
leri kullandı; “Tüm 
milletimizi derinden 
yaralayan deprem fe-

laketi, maalesef birçok 
kardeşimizi, yurttaşı-
mızı tahmin edilmesi 
imkânsız acılar ile kar-
şı karşıya bırakmıştır. 
Yurdumuzun ve bulun-
duğumuz coğrafyanın 
hemen hemen her 
köşesinden, acılarını 
samimiyetle paylaştı-
ğımız kardeşlerimize; 
bir nebzede olsa yol-
daş olabilmek adına 
genci yaşlısı deme-
den birçok insanımız 
yardımda bulundu, 

bulunmaya da devam 
ediyor.”

“Yaralarımızı Birlik-
te Saracağız inancıyla 
Mobiliyum AVM ola-
rak bizlerde depremin 
yaşandığı ilk günden 
itibaren; gerek maddi 
gerekse ayni olarak, 
üyelerimizin göster-
miş oldukları gayret ve 
tevazu ile birçok konu-
da yardımda bulunduk 
ve bulunmaya devam 
ediyoruz. Bu büyük fe-

laketin açmış olduğu 
yaraların tamamı sarı-
lana kadar, tek bir kar-
deşimizin bile en ufak 
bir ihtiyacı kalmayana 
kadar gerek Şahsım, 
gerek Mobiliyum AVM 
Yönetim Kurulum, ge-
rekse Mobiliyum AVM 
Üyelerimiz ile birlikte 
her zaman yanlarında 
olmaya devam edece-
ğimizi belirtmek iste-
rim.”

“Bizlerde mobilya 

şehrinin birer ferdi 
olarak, üstümüze dü-
şen her türlü görevi 
yerine getirebilmek 
adına; nasıl Elazığ 
depreminde, Kestel 
ve köylerinde yaşanan 
sel felaketinde, tüm 
üyelerimiz ile birlikte 
kardeşlerimizin yanın-
da olduysak yaşanan 
bu felakette de; dev-
let büyüklerimiz ile 
koordineli olarak, top-
lam 11 tır 1.320 adet 

çekyatı, geçici olarak 
çadır ve konteyner 
kentlerde hayatını sür-
dürmeye çalışan kar-
deşlerimizin ihtiyacını 
giderebilmek adına 
göndermeye devam 
ediyoruz.”

“Deprem öldürmez, 
bina öldürür bilincinin 
ülkemizin tüm birey-
lerince benimsendiği, 
toplumumuzun tüm 
paydaşlarının üstüne 
düşen görevi layıkıy-
la yaptığı, hatta daha 
fazla özveride buluna-
rak, olması gerekenin 
daha da üstünde ve 
kalitesinde binaların 
yapıldığı, insanlarımı-
zın güven, huzur ve re-
fah içerisinde yaşadığı 
, yarınlarımızın çok 
daha iyi  olması adına 
sadece Yöneticilerin 
değil her yaşta ki bire-
yimizin, kardeşimizin, 
insanımızın sorumlu-
luk alarak hareket etti-
ği bir ülke için hepimiz 
çok çalışmalı, üretmeli 
ve hizmet etmeliyiz. 
Rabbim, ülkemizi ve 
insanımızı bir daha 
böyle büyük felaketler 
ile sınamasın.”

SOFRANIN ADRESİ 
YENİCEKÖY 

MERKEZ CAMİSİ 
İnegöl Belediye Baş-

kanı Alper Taban’ın 
kış dönemlerinde ger-
çekleştirdiği ‘Bereket 
Sofrası Halk Günleri 
Buluşmaları’ devam 
ediyor. Her hafta 
Cuma sabahı farklı bir 
camide düzenlenen 
‘Bereket Sofrası’ halk 
günleri buluşmalarının 
bu haftaki durağı Yeni-
ceköy Mahallesi Yeni-
ceköy Merkez Camisi 
oldu. 

Birlik ve beraberliğin 
artması ve vatandaşlar 
ile kucaklaşma adına 
düzenlenen Bereket 

Sofrası buluşmasında 
vatandaşlar istek, şi-
kayet ve dileklerini ilk 
ağızdan Başkan Taban 
ve ilgili yöneticilere 
iletme fırsatı buldu. 
Kılınan sabah namazı-
nın ardından mahalle 
sakinleri ve cami ce-
maatiyle simit, zeytin 
ve peynir ile kahvaltı 
yapılırken, aynı za-
manda mahallenin ve 
bölgenin sorunları din-
lenerek birlikte ortak 
çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı 
Alper Taban ile bera-
berindeki Başkan Yar-
dımcıları, AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Dur-
muş, meclis üyeleri ve 

AK Partili yöneticilerin 
katılımıyla gerçekle-
şen Bereket Sofrası 
etkinliğinde, sabah 
namazının kılınmasının 
ardından cami kıraat-
hanesinde cemaatle 
birlikte kahvaltı sof-
rasına geçildi. Zeytin, 
peynir ve simitle ya-
pılan kahvaltı sonrası 
vatandaşlara hitaben 
konuşan Belediye Baş-
kanı Alper Taban,

 “Soframıza icabeti-
nizden dolayı teşek-
kür ediyorum. Bizler 
her hafta Cuma sabahı 
farklı bir mahallemiz-
de, farklı bir camimiz-
de bereket sofrası adı 
altında buluşmalar 
yapıyoruz. Bu buluş-
maların bir amacı da 
var. Amaçlardan biri 
vatandaşlarımızla bu-
luşmuşken sizlerin biz-
lere iletmek istediği, 
sormak istediği konu-
ları da dinlemek, ce-
vap vermek istiyoruz. 
Muhtarımızla, mahalle 
teşkilatlarımızla sürek-
li irtibat halindeyiz za-
ten” dedi.

“MİLLETİMİZ 
FIRSATÇILARA İZİN 

VERMİYOR”
2 gündür deprem 

bölgesinde olduğunu 
hatırlatan Başkan Ta-
ban, burada devam 
eden çalışmalarla ilgili 
de bilgiler verdi. Baş-
kan Taban, “Kahra-
manmaraş, Gaziantep 
ve Hatay’daydık. Ora-
da bir dizi görevleri-
miz var. Kahramanma-
raş’ın Onikişubat ilçesi 
ve Hatay’ın Kumlu il-
çesinde yaraları sar-
mak için hizmet ediyo-

ruz. İnegöl’ümüzden 
gelen desteklerin va-
tandaşlarımızla buluş-
turulması noktasında 
katkı koyduk. 

Belediye personel-
lerimizden arkadaşla-
rımız yine orada rutin 
belediyecilik faaliyet-
lerinin aksamaması 
adına çalışmalarına 
devam ediyorlar. Tüm 
Türkiye seferber. El 
birliği ile yaraları sar-
maya çalışıyoruz. Al-
lah’a hamdolsun bu 
işin içerisinde canla 
başla çalışan devleti-

mizin görevlileri, mil-
letimizi gördük. Dev-
let millet el ele yaraları 
sarıyor. Ancak buraları 
manipüle etmeye ça-
lışanlar da var. Ancak 
görüyoruz ki milleti-
miz de buna asla fırsat 
vermiyor” diye konuş-
tu.

Konuşmanın ardın-
dan Başkan Taban 
mahalle sakinlerinin 
sorunlarını dinlerken, 
bölgenin problemleri-
ne ilişkin de istişareler 
yapıldı.

Mobiliyum Yönetim Kurulu Baş-
kanı Talha Timur Han deprem böl-
gesindeki yaraları sarmak için yap-
tıkları çalışmalar kapsamında şuana 
kadar bölgeye 1320 adet çekyatı 
sevk ettiklerini açıkladı. 

@ Özgür Yıldırım

Her Cuma sabahı farklı bir camide 
düzenlenen ‘Bereket Sofrası Buluş-
maları’nda Deprem bölgesindeki 
çalışmaları anlatan Başkan Taban, 
“Tüm Türkiye seferber. Allah’a ham-
dolsun bu işin içerisinde canla başla 
çalışan devletimizin görevlileri, mil-
letimizi gördük. Devlet millet el ele 
yaraları sarıyor” dedi.

 @ Özgür Yıldırım



TARİHTE BUGÜN 11 MART

Kocakarı soğukları 11-18 Mart
1911: Greenwich meridyenlerin başlangıç noktası kabul edildi
1924: Son halife Abdülmecit, Halifeliğin kaldırılması üzerine İs-

viçre'de ajans temsilcilerine yazılı bir demeç verdi; " TBMM'nin 
Hilafet'i ilga kararı yersiz ve yolsuzdur."

1947: Türkiye Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası ve Ulus-
lararası Para Fonu Teşkilatı'na (International Monetary Fund) 
katıldı.

1967: Şair, yazar, mizahçı Yusuf Ziya Ortaç, İstanbul'da öldü. 
1983: İki Ermeni teröristin silahlı saldırısında yaralanan Türki-

ye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar, yaşamını yitirdi.

1990: Litvanya tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

1997: Taksi şoförlerinin öldürülme olaylarının artması üzerine 

İstanbul taksicileri konvoy oluşturarak protesto gösterisi yaptı.

2000: Rusya'da vergi kaçakçılığını önlemek için her vatandaşa 

vergi numarası uygulamasını Ortodoks Kilisesi, "Tanrı karşıtı bir 

davranış" olarak ilan etti.

HİLAFETİ İLGA KARARINA TEPKİ 
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6 AY EHLİYETİNE 
EL KONULDU

İnegöl Emniyet Mü-
dürlüğü Trafik Ekip-
lerince Ahmet Türkel 
Çevre yolu üzerinde 
sürücülere yönelik al-
kol uygulaması yapıl-
dı. 

Uygulama sırasında 
park halindeyken ha-
rekete geçen sürücü, 
uzaklaştığı sırada polis 
ekipleri fark etti. Tra-
fik ekipleri uzaklaşan 
aracın peşine düşüp, 
durdurdu. Sürücü Halil 

ibrahim Y.(34)'ye alkol 
metre testi yapıldı. 
Test sonucu 1 promül 
alkollü olduğu tespit 
edilen sürücüye alkol-
lü araç kullanmaktan 4 
bin 64 TL cezai işlem 
uygulandı. 6 ay ehliye-
tine el konuldu.

NİĞDE’DE 
DEFNEDİLECEK

Zeki Konukoğlu Ana-
dolu Lisesi Matematik 
öğretmeni Hacı Os-
man Demirbaş dün 
mesai saatlerinde 
okulda rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula 

gelen 112 Acil Ser-
vis ekipleri tarafın-
dan hastaneye kal-
dırıldı. Hastanede 
yapılan tüm müda-
halelere rağmen De-
mirbaş, geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını 
kaybetti.

Merhumun cenazesi 
dün sabah saatlerin-
de evinin önünde he-
lallik alındıktan sonra 
Demirtaş’ın cenazesi 
defnedilmek üzere 
memleketi Niğde’ye 
götürüldü.

İnegöl’de önceki gece yapılan trafik denetimleri sıra-
sında polisi görünce yön değiştiren araçtaki şoför alkol-
lü çıktı. Sürücüye Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 
bin 64 TL cezai işlem uygulandı. @ Haber Merkezi

Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Matematik öğretme-
ni Hacı Osman Demirbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu ha-
yatını kaybetti. @ Haber Merkezi

G- ÇARDAK ÇAMİİ: Çardak Camii, Eski Yenişehir yolu ile 

Ankara Caddesi’nin buluştuğu noktada yer almıştır. Şu an-

daki Yeni Cardak Camii’nin, çardakla ilgisinin bulunmadığı 

bir gerçektir. Bu isim, aslında, Balkan Savaşları sonrasında 

Balkan coğrafyasından İnegöl coğrafyasına gelen göç-

menler tarafından Orhaniye Mahallesi’nin çekirdek yapısı 

oluşturulurken bu geniş alanda minaresi dahil her iki katı 

da ahşap malzeme ile yapılmış bir camidir.

Köşeli ve çift cepheli altında 4-5 adet dükkân bulunan 

bu ahşap iki katlı camiye, halk tarafından “Çardak Camii” 

adı verilmiştir. Bu fakir de - cemaat tarafından verilen aylık 

10 TL. ücret karşılığında – 1951 yılında bu camide müez-

zin-kayyımlık yapmıştır.

İki tarafı yol olan “üçken” biçiminde geniş bir yerleşim 

alanının batı köşesine Çardak Camii, zemin katı dükkân; 

ikinci katı, mescid olarak düzenlenmiş ahşap bir yapı idi. 

Bu nedenle yukarıda ifade edildiği üzere; bu camiye, halk 

tarafından ”Çardak Camii” adı verilmiştir.

“Çardak Camii” nin yer aldığı bu geniş saha üzerine–bir 

anlamda-Orhaniye Mahallesi’nin çekirdeğini oluşturan 

meskenler inşa edilirken bir taraftan da aynı ada üzerine 

demirciler, hırdavatçılar, pullukçular, yağhaneciler, düvenci-

ler, sandıkçılar, saraçlar ve koşum malzemesi üretenler de 

bu ada üzerine yerleşmişlerdir ki Çardak Camii’nin çevresi, 

o yıllarda ki duruma göre bir çeşit sanayi bölgesi hüviyetini 

kazanmıştır.

Camiin, batı kısmında ise odun pazarı yer alırken doğu 

kısmında da İnegöl’ün tahıl ve zahire pazarı yer almıştır. 

Odun pazarının merkezinde yer alan çınar ağacı, günü-

müzde bile hâlâ aynen yerinde bulunmaktadır. 4-5 yolun 

kesiştiği yerde bulunan odun pazarının çevresinde ise 

-hatırladığım kadarıyla -Anıl Un Fabrikası’nın sahibi Sayın 

Metin Anıl Bey’in pederinin işlettiği, yün ve yapağı tarağı; 

mısır kırma makinesi ve mazotla çalışan un değirmeninden 

oluşan genişçe bir atelye ünitesi vardı.

Onun yakınında ise Çömlekçi Hafızın dükkânı, Lazlar 

Fırını, “Şeytan Hilmi” lakabı ile tanınan ve tek başına günün 

18-20 saatini dükkânda çalışarak geçiren kişinin, binbir 

çeşit ürün satan bakkaliye dükkanı ve onun yakınında da 

köşe başında Kireççi Sadık Efendi’nin yeri, bulunuyordu. 

Odun pazarının diğer tarafında ise cadde boyunca sırasıyla; 

Uludağ Gazozçusu Bayram Efendi’nin imalathanesi ve 

devamında cadde boyunca eski belediye başkanlarından 

Osman Bey’in görkemli malikhanesi , bulunuyordu.

 “Dâî oğlu” Şükrü Bey’in mülkiyetine geçmiş ve geniş bir 

adayı işğal eden bahçeli bu konak ile yakın çevresinde yine 

konak ile bağlantılı dükkan, böcekhane ve benzeri tesisât 

niteliği taşyan müştemilât = eklentiler, yer almaktaydı. 

Çardak Camii’nin zemin katında da köşede Servet 

Efendi’nin bakkal dükkânı, yan tarafında ise Kırcalı Hüseyin 

Efedi’nin çeyiz sandık yapım atelyesi ve de düvencilerin 

atelyeleri bulunuyordu.

İşte 1950 Yılında Çardak Camii’nin ve yakın çevresinin 

durumu, böyleydi. Üstlendiği misyon itibariyle; o günkü 

Çardak Camii, bir taraftan, esnaf camii olarak halka hizmet 

ederken diğer taraftan da Romen vatandaşların mahalle 

camisi sayılıyordu.

Çünkü Roman vatandaşların, cenazelerini Çardak 

Camii imamhatibi olan Hamzabeyli Emin Hoca Efendi kaldı-

rıyordu. Mevlitlerini de Hoca Emin Efendi, okutmakta idi. 

Roman vatandaşların bir kısmı,düğün-derneklerde 

çengi çalarak hayatlarını kazanırken bir kısmı da, demirci-

lik, elekçilik, kalaycılık gibi sanatları icra ederek geçimlerini 

sağlıyorlardı. Unutulmamalıdır ki onlar, İnegöl’ün merkez 

mahallesinde ilk yerleşik düzene geçen topluluk arasında 

yer almışlardır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER-10

HASTANELİK 
OLDU

Olay Orhaniye Ma-
hallesi Yenişehir cad-
desinde meydana 
geldi. Şüpheli işyeri 
önündeki elektrikli 
bisikleti çalıp kaçma-
ya başladı. Olayı gö-

ren esnaflar, kaçan 
şahsı kovalamacayla 
yakaladılar. Yakala-
nan şahsa, esnaflar 
meydan dayağı attı. 

Yaralanan şahıs, 
olay yerine sevk 
edilen Ambulansla 

İnegöl Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Bi-
sikleti alan esnafların 
şüpheliden şikayetçi 
olmadığı öğrenildi. 
Polis olayla ilgili so-
ruşturma başlattı.

İnegöl’de dün meydana gelen olayda elektrikli 
bisikleti çalıp kaçarken yakalanan şüpheliye esnaf 
meydan dayağı çekti. Yaralanan şahıs, olay yerine 
sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. @ Haber Merkezi

OKULDA
 FENALAŞIP HA-

YATINI
 KAYBEDEN 7 

YAŞINDAKİ LARA 
HERKESİ ÜZDÜ

 Olay, merkez Ni-
lüfer ilçesi 19 Mayıs 
Mahallesi Hüsnü 
Züber İlkokulu’nda 
meydana geldi. 

  Edinilen bilgiye 
göre, 1. sınıf öğren-
cisi Lara K. (7) beden 
eğitimi dersinde 
henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı 
rahatsızlandı. Öğ-
retmeni durumu fark 
etmesiyle birlikte 
sağlık ekiplerine bil-
gi verdi. İhbar üzeri-
ne olay yerine gelen 
sağlık ekipleri küçük 
kızı ilk müdahalenin 

ardından Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’ne 
kaldırdı.

Lara K. hastane-
de yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen 
kurtarılmayarak ha-

yatını kaybetti.
  Olayla ilgili soruş-

turma başlatılırken, 
küçük kızın ölümü ai-
lesi, sevenleri, okul-
daki arkadaşları ve 
öğretmenlerini yasa 
boğdu. 

Bursa’da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. 
sınıf öğrencisi çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. @ Haber Merkezi 
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

X

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.
. 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

Mobilya Ağaç İşleri İhtisas O.S.B. 15. Cd.
No:4 İnegöl / Bursa / TÜRKİYE

OFIS DEPARTMANINDA
 ÇALIŞACAK ;

MOBİLYA 
SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

BAY - BAYAN 
SSH

PERSONELİ 
ALINACAK

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.
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YAYIN TARİHİ
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NÖBETÇİ ECZANELER

 ÖMER ECZANESİ 
MESUDİYE MAH. SEVGİ SOK. NO:6

 0224 715 00 16

AHU ECZANESİ 
 OSMANİYE MAH. AHMET AKYOLLU CAD. NO:31/A

 0224-7114794

ŞİFA ECZANESİ 
CUMA MAH. 1.TABAKHANE SOK. NO:2

 0224 712 07 94

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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SUNA GÖKGÖZ: Türkiye’nin ilk kuşak kadın 
subaylarından olup 1936 yılı İnegöl doğumlu-
dur. 1948 İnegöl İshakpaşa İlkokulu, 1951 İnegöl 
Ortaokulu, 1955 İstanbul Çamlıca Kız Lisesi 
mezunudur. Üniversite eğitimini Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı bursuyla askeri öğrenci olarak An-
kara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’n-
de “coğrafya” ve “kütüphane” lisans, “meteoroloji” 
ön lisans olarak 
1960 yılında tamam-
ladı. Havacı Teğmen 
olarak katıldığı 
Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı bün-
yesinde kurumun 
ilk kütüphanesini 
kurmuştur. 1964-
65 yıllarını eşi ve 
meslektaşı Mustafa 
Gökgöz ile birlikte 
görev yaptığı  ABD 
Kentucky Eyaleti  
Zırhlı Birlikler 
Eğitim Merkezi’nde geçirdi. Kütüphanecilik ala-
nında yüksek lisans eğitimini burada tamamladı. 
1968-69 yıllarını İtalya-Napoli Nato Karargahı’n-
da Yüzbaşı olarak geçirdi. 1969-74 Ağrı-Doğu-
beyazıt Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yüzbaşı 
olarak görev yaptı. 1974-76 yılları Bursa Işıklar 
Askeri Lisesi Öğretmen Binbaşı ve Kütüphane 
Birim Amiri idi. 1976-78 Kırklareli Zırhlı Tümen 
Komutanlığı Personel Şube Müdürü iken emekli 
oldu. Bursa’daki görevi sırasında Bursa Çocuk 
Esirgeme Kurumu ile bir subay-anne olarak 
yakından ilgilenmiştir. Emekli olduktan sonra da 
eşinin generalliği dolayısı ile 1986-87 yıllarında 
Şanlıurfa Belediyesi tarafından fahri hemşehri 
ilan edilmiş albay-anne muamelesine muhatap 
olmuştur. 1986-87 yıllarında da Samsun’da da 
aynı tutum ve davranışlarından dolayı yöre 
halkının sevgi ve saygısını kazanmıştır.

 

GÜRSEL GÖZİTOK: Halk ozanı, din görevlisi. 
“Sükuti Noksan ve Gürsel Sükuti”mahlaslarını 
kullanır. 05 Mayıs 1981 tarihi Erzurum-Narman 
İlçesi Göllü Köyü doğumludur. İlkokulu köyünde, 
ortaokul ve lise eğitimini Erzurum Oltu İmam 
Hatip Lisesi’nde yaptı. Anadolu Üniversitesi 
İlahiyat Ön Lisans mezunudur. On altı yaşında 
çıkmaya başladığı gurbette inşaat işçiliği, çaycılık 
gibi işler yaparak hayatını kazandı. 2009 yılında 
kendi köylerinin imamının askere gitmesi son-
rası vekil imam olarak 
göreve başladı. Açılan 
sınavları kazandı ve 
2011 yılından itibaren 
İnegöl Karalar Köyü’nde 
din görevlisi olarak 
çalışmaktadır. Aşık Ede-
biyatına ilgisi çocukluk 
yıllarında başladı. Nar-
manlı Aşık Sümmani’nin 
sohbetlerinde bulundu. 
Hat sanatı ve kaligrafi 
ile de ilgilenmektedir. Bağlama, kaval, ney ve mey 
çalabiliyor. İnegöl Karalar Köyü’nde din görevlisi 
olarak hayatını sürdürmektedir. 

     

İSMAİL GÜLDÜREN: Profesyonel futbolcu. 
10.01.1979 İnegöl doğumludur. İnegölspor altyapı-
sında yetişmiştir. 1994-95 ve 1995-96 sezonlarını 
İnegölspor forması altında geçirdi. Sırasıyla 
Gençlerbirliği 1996-97 den 2001-2002, Fener-
bahçe 2002-2003 ve 2003-2004, Büyükşehir 
Belediye Ankaraspor 2004-2005, Gençlerbirliği 
2005-2006, Bursaspor 2006-2007 ve 2007-2008, 
Konyaspor 2008-
2009, Giresunspor 
2009-2010 forma-
larını giydi. 1995-96 
sezonunda İnegölspor 
forması ile 3.Lig 
8.Grup şampiyonluğu, 
2000-2001sezonun-
da Gençlerbirliği 
forması ile Türkiye 
Kupası Şampiyonluğu, 
Fenerbahçe forması 
ile 2003-2004 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. 
Milli Takım kariyerine gelince  U-16 20, U-17 9, 
U-18 23, U-21 32 kez olmak üzere toplam 84 kez 
ayyıldızlı formayı giydi. 2011 ile 2014 yılları arasın-
da İnegölspor MenaJeri olarak görev yaptı.
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LÜ-TURHAN ŞAHİN

TEKNELERİ 
ALABORA

 OLMUŞTU...
 Gemlik’te bulunduk-

ları teknenin gece saat-
lerinde alabora olması 
sonucu Süleyman As-
lan, Mehmet Kaya ve 
Hasan Karacan denize 
düştü. Yapılan arama 
çalışmalarında Süley-
man Aslan ve Mehmet 
Kaya çevredeki vatan-
daşlar ve sahil güven-
lik ekipleri tarafından 
çıkartılarak olay yerine 

sevk edilen ambulans-
larla Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

  Arama çalışmaları 
tekrar başlatıldı

  Kayıp balıkçı için 
arama çalışmalarına 
gece geç saatlerde ara 
verilmesinin ardından 
arama çalışmaları gü-
nün ilk ışıklarıyla tekrar 
başladı.

  Çalışmalar sonrası 
Karacan’ın cansız be-
deni teknenin alabora 
olduğu yere yakın bir 

noktada deniz polisi 
dalgıçları tarafından 
bulunarak karaya çıka-
rıldı.

  Olay bölgesinde ai-
lelerin de acılı bekleyişi 
feryada dönüşürken, 
denizden çıkartılan Ka-
racan’ın cansız bedeni 
deniz polisi ve sahil gü-
venlik ekipleri tarafın-
dan ambulansa konu-
larak hastane morguna 
kaldırıldı.

  Olayla alakalı soruş-
turma sürüyor.

ESKİ BİNASININ YI-
KIMINA BAŞLANDI

İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü binasının 
bahçesinde yer alan 
4 bin 200 metrekare 
alanda Selçuklu mi-
marisine uygun şekil-

de inşa edilen binanın 
yapımı tamamlanıp, 
Müdürlüğe teslim 
edildi. Eski bina da 
yer alan bürolar ise 
yeni binaya taşındı. 

Diğer karakollardan 
taşınma süreci devam 

ederken, boşaltılan 
mevcut binanın yıkı-
mına başlandı. Yeni 
Emniyet Müdürlüğü 
binasında iş ve işlem-
lerin haftaya başlaya-
cağı öğrenildi.

TÜRKİYE O’NU KO-
NUŞMUŞTU

Koronavirüsle müca-
dele sürecinde alınan 
tedbirleri, "Hukuka 
aykırı" diyerek hedef 
alıp, halkı provoke 
eden Cumhuriyet Sav-
cısı Eyüp Akbulut, gö-
revine iade edildi.

Eyüp Akbulut, ko-

ronavirüs tedbirleri 
kapsamında alınan 
yasakların hukuka ay-
kırı, aşıların ise sağlığa 
zararlı olduğunu iddia 
edip, bunlara karşı 
re'sen soruşturma 
başlattığını açıklamış-
tı.

Youtube üzerinden 
yayınladığı 28 dakika-
lık videoda, pandemi 

tedbirlerini eleştiren 
Eyüp Akbulut, tepkile-
rin ardından Hâkim ve 
Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSK) tarafından geçi-
ci olarak görevinden 
uzaklaştırılmıştı.

Koronavirüs döne-
minin en tartışmalı 
isimlerinden Eyüp Ak-
bulut, görevine iade 
edildi.

Gemlik ilçesinde içinde bulundukları teknenin alabo-
ra olması sonrası denize düşen ve kayıp olarak aranan 
balıkçı Hasan Karacan’ın cansız bedenine deniz polisi 
ulaştı. @ Haber Merkezi

İnegöl Emniyet Müdürlüğünün eski binasının yıkı-
mına başlandı. Yeni binada ise bir hafta sonra hizmet 
verilmeye başlanacağı öğrenildi. @ Tamer Ekimci

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulama-
ların hukuka aykırı olduğunu söyleyip, gündeme gelen 
ve ardından görevinden uzaklaştırılan İnegöllü Cumhu-
riyet Savcısı Eyüp Akbulut, göreve yeniden iade edildi. 
@ Özkan Duran

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

DİKKATLİ VE 
TEDBİRLİ 

OLUNMALIDIR
 Cuma  geceden 

başlayıp Cumartesi 
saat 23.59'a kadar 
sürmesi  beklenen fır-
tınayla ilgili uyarıda şu 
ifadelere yer verildi:

 "Rüzgarın; güney 
(Lodos) yönlerden 
fırtına (50-70 km/
saat), hamleli kuvvet-
li fırtına (70-90 km/
saat), yüksek kesim-
lerde hamleli tam 
fırtına (90-100 km/
saat) şeklinde esmesi 

bekleniyor. Ağaç ve 
direk devrilmesi, çatı 
uçması, ulaşımda ak-
samalar, soba ve do-
ğalgaz kaynaklı baca 
zehirlenmeleri gibi 
olumsuzluklara kar-
şı dikkatli ve tedbirli 
olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa ve İnegöl için 
fırtına uyarısında bulundu.  @ Tamer Ekimci



SOSYAL MEDYADOĞUM GÜNÜ

06 Yaşam 11 Mart 2023 Cumartesi

Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
NOT: Yayınlanmasını istediğiniz doğum günleri için facebook listenize

bayraktarayhan@hotmail.com adresini ekleyebilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç ayrı bölgede ha-
yırseverlerin de katkılarıyla kurduğu konteyner kent-
lerle birlikte Hatay’da Bursa mahalleleri artık oluşma-
ya başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Hatay’da Bursa ismini yaşatacak olan konteyner 
kentlerin kurulumuna katkı veren hayırseverlere teşek-
kür etti.  @ Özgür Yıldırım

BURSA’NIN ADI YAŞA-
YACAK

  Türkiye’yi yasa boğan, 
11 ilde büyük yıkımlara 
yol açan depremin hemen 
ardından Gaziantep’in İsla-
hiye ve Nurdağı ilçelerinde 
görevlendirilen, depremin 
sekizinci gününde ise bü-
yük yıkımın yaşandığı Ha-

tay’a çekilen Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, bölgede 
yaraları sarmaya devam 
ediyor. Hatay’da üstlendi-
ği üç ana görevden biri de 
konteyner kentler kurulu-
mu olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, üç ayrı bölgede 
110 bin metrekare alana 
toplam 2 bin konteynerlik 

yaşam alanları oluşturuyor. 

Özellikle depremzedele-
rin çadırlardan konteyner 
kentlere bir an önce ge-
çebilmesi için çalışmalara 
hız veren Büyükşehir Be-
lediyesi, depremzedelerin 
günlük hayatlarını devam 
ettirebilmeleri amacıyla 
konteyner kentlerde sağlık 
ocağı, ibadethane, berber, 
çocuk oyun alanları, örgün 
eğitimi devam ettirebile-
cekleri çok maksatlı çadır-
lar, yemekhane ve çama-
şırhane gibi sosyal yaşam 
alanları da oluşturacak. 
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, STK’lar ve hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla 
sağlanan konteynerler 

alanları doldurmaya başla-
dı. 50 bin metrekare alan-
dan oluşan iki bölgenin alt 
yapısını tamamlayan ekip-
ler, bu bölgelerde kontey-
ner kurulumunu hızlandır-
dı.  İki bölgede 400’e yakın 
konteynerin kurulumu 
tamamlanırken, çalışmalar 
aralıksız devam ediyor.

  Büyük depremlerin he-
men ardından afet bölge-
sine giden ve o günden 
beri mesaisinin büyük bö-
lümünü bölgede geçiren 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, kon-

teyner kentlerdeki çalış-
maları da yakından takip 
ediyor. Hatay’da yaraları 
sarmak adına bir taraftan 
enkaz kaldırmanın devam 
ettiğini diğer taraftan da 
hayatı canlandırma adına 
çalışmalar yapıldığını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Ha-
yatın canlandırılması adına 
da özellikle barınma soru-
nunun çözümü için önemli 
adımlar atılıyor. Biz de Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi 
olarak üç ayrı bölgede 2 
bin civarında konteyner-
den oluşan yaşam alanları 

kuruyoruz. Konteyner ba-
ğışlayan tüm hayırseverle-
re çok teşekkür ediyorum. 
Bütün konteynerlerimize 
‘Bursa’ ismini özellikle ve-
riyoruz.  Bursa’nın hayırse-
ver insanlarının adları yaşa-
sın istiyoruz. Bu vesileyle 
başta Çilek Mobilya olmak 
üzere Umuda Koşanlar 
Derneği, diğer hayırsever 
vatandaşlarımıza çok te-
şekkür ediyorum. İnşallah 
Bursalı hayırseverlerimizin 
ismi Hatay'da daima bu 
vesileyle yaşamış olacak” 
diye konuştu.

 ÇAĞDAŞLIK, 
İCRAATLA OLUR

 Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bir yandan 
asrın felaketi olarak ni-
telendirilen depremde 
büyük zarar gören Ha-
tay’ın yeniden ayağa 
kalkması için çalışma-
lara devam ederken 
diğer tarafından Bur-
sa’daki yatırım ve pro-
jelerini de ara verme-
den sürdürüyor. İçme 
suyundaki kayıp kaçak 
oranını yüzde 20’ler 
seviyesine indirerek 
bu konuda Türkiye’de 
lider konumunda olan 
Büyükşehir Belediyesi, 
atık suların arıtımı ve 
geri kazanımı için arıt-
ma tesisi sayısını her 
geçen gün arttırıyor. 
Son olarak Karaca-
bey’de yıllardır bek-
lenen Yeniköy Atıksu 
Arıtma Tesisinin de 
temeli, düzenlenen tö-

renle atıldı. Karacabey 
ilçesi Boğaz, Bayram-
dere ve Kurşunlu yer-
leşimlerine hizmet ve-
recek olan tesis, günlük 
4 bin 400 metreküp ka-
pasiteye sahip olacak. 
AB standartlarında ileri 
biyolojik kentsel arıtma 
prosesine uygun bir 
şekilde hizmet verecek 
olan tesiste arıtılmış 
sular, ultraviyole de-
zenfeksiyondan sonra 
derin deşarjla Marma-
ra Denizi’ne verilecek. 
Tesisin finansmanının 
tamamı İller Bankası 
Genel Müdürlüğü ara-
cılığıyla Avrupa Yatırım 
Bankası’ndan temin 
edildi.

  Törene, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş’ın yanı 
sıra Karacabey Beledi-
ye Başkanı Ali Özkan, 
BUSKİ Genel Müdürü 

Güngör Gülenç, siyasi 
partilerin temsilcileri, 
meclis üyeleri ve vatan-
daşlar katıldı.

  Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, törendeki 
konuşmasına deprem 
bölgesinde hayatını 
kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet dile-
yerek başladı. Acının 
ve felaketin çok büyük 
olduğunu belirten Baş-
kan Aktaş, Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak 
üzere ilçe belediyele-
riyle birlikte vakit kay-
betmeden harekete 
geçerek bölgede yer 
aldıklarını söyledi. Ha-
yatı normale döndüre-
bilmek adına tüm ekip-
lerin mücadele ettiğini 
ifade eden Başkan Ak-
taş, bazı kesimlerin 
yanlış algılar oluşturma-
ya çalışmasına rağmen 

son bir haftadır bölge-
deki insanların yüzünün 
gülmeye başladığını 
dile getirdi. Bunun ya-
nında Bursa’da yapılan 
çalışmaları da ara ver-
meden yürüttüklerini 
söyleyen Başkan Aktaş, 
“BUSKİ olarak haklı bir 
gurura sahibiz. Sudaki 
kayıp kaçakla mücade-
lede Türkiye’nin birinci 
şehri seçildik. Sıkıntılı 
sürece rağmen ayağı-
mız gazda. Çalışmaları 
bir bir hayata geçiriyo-
ruz. İklim değişikliği ve 
küresel ısınma Türki-
ye’nin, hatta dünyanın 
konuştuğu bir konu. 
2019 yılında son 30 yı-
lın en kurak mevsimini 
geçirdik. Kimseyi susuz 
bırakmadık. Ancak ta-
sarruf, hayatımızın her 
anında olmak zorunda. 
Ama biz bunları söyle-
yince birileri dedikodu 
ve algı peşinde koşma-

ya devam ediyor. Yerel 
yöneticiler olarak bizim 
işimiz çalışmak. Bir çivi 
daha fazla çakabilmek 
için gece gündüz uğ-
raşıyoruz. Birilerinin ise 
bunlarla ilgili hiçbir der-
di yok” dedi.

Başkan Aktaş; “Daha 
temiz, yaşanılabilir, 

daha modern, daha 
çağdaşlık böyle olur. 
‘Biz çağdaşız, moder-
niz’ demekle çağdaş 
olunmuyor. Bunu ic-
raata dökmek gerek. 
Tesisimiz şimdiden şeh-
rimize, Karacabey’e ve 
bölgeye hayırlı olsun” 
diye konuştu.

OTOPARK ÇİLESİ
İnegöl’de Çarşı 

Merkezinde yaşanan 
otopark problemi yü-

zünden vatandaşlar 
ve esnaflar araçlarını 
Cuma Mahallesi Öz-
dere Sokak üzerinde 

park etmeye başla-
dılar. Yaşanan park 
yoğunluğundan do-
layı sokak sakinleri 
araçlarını park edecek 
yer bulamazken, va-
tandaşlar ise evlerine 
girip çıkmakta sıkıntı 
yaşamaya başladı.

Tepkileri dile getir-
mek isteyen sokak 
sakinleri çıkarttıkları 
yazıları sokağın her 
yerine asarak park 
araç edecek sürücüle-
re tepkilerini göster-
diler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta 
yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan 
Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımla-
rında da zirveye yürüyor. Bursa’nın 
yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde 
atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, Marmara Denizi’nde su 
kalitesinin atmasına katkı sunacak 
Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma 
Tesisinin de temelini attı. 

 @ Özkan Duran

Cuma Mahallesi Özdere Sokak sa-
kinlerİ, otopark çilesini duvarlara as-
tıkları yazılarla dile getirdiler. 

@ Haber Merkezi
Pazar günü, aile olarak Adapazarı ve Gölcük''e gittik. Ço-

cuklarımızın deprem hercümercini görmelerini ve yürek-
lerinde insanî ilgilerin çimlenmesini istiyorduk. Bu yönden 
çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarınızla gidin 
ve orada birilerini ziyaret edip, duygularını paylaşın, derim. 
Tabiî başka gözlemlerimiz de oldu. İlk tesbit şu ki, deprem 
bölgesi insanı için artçı şoklar ne kadar tahrib edici ise, artçı 
sancılar da o kadar yıkıcı.

-Bölgede enkazın henüz sadece yüzde onu kaldırılabil-
miş, desem fecaati anlayabilirsiniz. Belki o kadarı bile değil. 
Henüz el sürülmemiş yüzlerce, binlerce bina var... Bazı kat-
ları yere gömülmüş, üstüste binip tost haline gelmiş binalar 
öylece duruyor. Alt katlarda cesetler de çıkarılmayı bekliyor.

-Ayrıca öyle bir izlenim edindim ki, sanki enkaz altın-
daki cesed konusunu devlet gündemden çıkarmış. Enkazı 
kaldırılan binalardan çıkan cesedler için de, "ölüye saygı" 
hassasiyetine rastlamak zor. Kollar, bacaklar, kemikler de-
mirden, çimentodan tuğladan farksız hale gelmiş. İlginç olan 
şu ki, arayan soran da kalmamış. Kimbilir, belki çığlıkların, 
gözyaşlarının da direnci bitiyor. Kameralar bu enkaz-ceset 
görüntülerine, kabristanlara çevrildiği takdirde sanırım çok 
utanacağımız manzaralar ortaya çıkacak.

-Deprem bölgesinde çadır sefaleti devam ediyor. Bir 
kısım depremzede henüz, yerleşim bölgelerinin içinde, boş 
bulduğu alanlara kurduğu çadırlarda yaşıyor. Bunlar derme 
çatma çadırlar... Bunlarla kışı geçirmek imkânsız. Ayrıca bu 
insanların iaşeleri ciddi bir problem teşkil ediyor. Kuyruk 
manzaraları, bu problemin dehşetini ortaya koymaya yeter. 
Ayrıca çevre kirlenmesi ve sağlıksız şartlar ise çileyi ta-
mamlıyor. Akşam saatlerinde bulunduğumuz Adapazarı''n-
da sivrisinek istilasının insanları nasıl perişan ettiğini bizzat 
müşahede ettik. Çadırkentlerdeki hayat ise, bir başka sancı 
doğuruyor. Giriş-çıkış kontrolü, tek tipleştirme operasyonla-
rı, dışardan yardım almanın engellenmesi, buna karşılık ye-
mek dışında ihtiyaçların karşılanmaması veya para karşılığı 
temin edilmesi depremden çıkmış halkı bunaltıyor.

-Deprem bölgesinde artçı sancıların belki de en büyüğü, 
sivil yardım faaliyetleri üzerindeki gözaltı hadisesi... Sivil yar-
dım kuruluşları, teşekkür yerine "kerhen katlanılıyor" konu-
ma itilmekten şikayetçi... Kimin hizmetine ne zaman el konu-
lacağı, kime ne zaman kapının gösterileceği bilinmiyor, ama 
söylentiler ortalığı kasıp kavuruyor... "Yalova''da şöyle olmuş, 
Gölcük''te böyle olmuş, Derince''de, komşu büyük belediye-
lerin iş makinalarına el konulmuş..." Şuyuu vukundan beter 
söylentiler, gönüllülerin heyecanını pörsütüyor. Oysa ziyaret 
ettiğim birkaç gönüllü yardım kuruluşunun, kısa süre içinde 
bir çok insanın yardım talebine muhatap olduğunu gördüm. 
Çadırların yakınına duran otomobiller bile kısa süre içinde 
depremzedelerin hücumuna uğruyor.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ta-
rafından dile getirilen "KARDEŞ AİLE" kampanyası sıcak 
bir girişim. "Yüreğinizde yer açın" çağrısı da son derece 
sıcak. Ama bunu gerçekleştirmek için iki şey elzem. Birisi, 
vatandaşa güvenmek, ikincisi sağlıklı organizasyon... Bu 
kampanyayı gerçekleştirmek için sivil organizasyonlardan, 
vakıflardan, derneklerden yararlanacaksınız. Onlar, sizin 
çağrınızı kendi çevrelerine taşıyacaklar ve aradığınız sıcak 
yüreği bulacaklar. Bir de sağlıklı biçimde organize olacaklar. 
Böylece depremin toplumsal bedeli asgariye inecek... Re-
habilitasyon ortamı kendiliğinden hazırlanmış olacak... Siz 
de karşınızda, organ mafyası, yok bilmem ne çetesi yerine, 
"sorumlu" müesseseler bulacaksınız. Belki bir merkez yapı 
oluşturup, onunla temas kuran tüm sivil toplum kuruluşla-
rına, emanet kardeş aile tevdi edeceksiniz. Ama bunu yapa-
bilmenin olmazsa olmaz şartı, "sivil topluma güven" duygusu 
ve "merkezi organizasyonun sağlıklı işlemesi"dir.

Aslında bu, taa baştan yapılmalıydı. Devlet, hem orga-
nizasyon itibariyle yetersiz kaldı, hem de özgür bir sivil hiz-
met alanı açacağına adeta sivil oluşumları rakip gibi görüp, 
kuşkular üretmeyi tercih etti, daha kötüsü kendini savunma 
duygusuna kapıldı.Deprem bölgesinde görülen şu ki, daha 
uzun süre sivil yardımlara büyük ihtiyaç duyulacaktır. Dev-
letin bunu ciddiye alıp, kimseyi gücendirmeden, vatandaş-
tan gelen en küçük yardımları bile, en azından Yunanistan''a 
gösterdiği hüsnü kabulle karşılamasıdır.

-Son olarak, bölgede yaygın biçimde ayrımcılık söylenti-
leri dolaşıyor. Vatandaş, "Devlet ilgisi"nin "bulan bulanın kuş 
kapanın" cinsinden dağıldığını, bunda yer yer siyasi değer-
lendirmelerin rol oynadığını ifade ediyor. Aradan bir aya 
yakın zaman geçmiş bulunuyor. Deprem bölgesini gezdiği-
nizde Ankara''nın henüz depremi gerektiği kadar idrak ede-
mediğini hissediyorsunuz. Korkarım bu gidişle gelecek yıl bu 
zaman dahi artçı sancılardan söz etmek zorunda kalacağız.

Ahmet Taşgetiren
14.09.1999 Arşivden Düşünceler

Ahmet
TAŞGETİREN

ARTÇI SARSINTILAR-1999

12.12.2019 İNEGÖL 4. NOTERLİĞİNDE TASDİK 
EDİLMİŞ
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HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
AHMET TAYYAR (89)

İnegöl doğumlu-Halhalca’dan; 
SELİM KAN (83)

Narman doğumlu;
 GÜLŞAH AYGÜN (71)

Posof doğumlu; 
TEMEL BİLİCAN (75)

Muş doğumlu; 
MEHMET VELİ KORKMAZ (60)

İnegöl doğumlu; 
NACİ ERSAN (74)

07 Gündem 11 Mart 2023 CumartesiHABER HATTI : 715 30 57



 “GEREKEN 
MÜCADELE

 BURSASPOR VAR 
OLDUĞU SÜRECE DEVAM 

EDECEKTİR”  
Bursaspor Kulübü, Amed 

Sportif Faaliyetler maçı son-
rası PFDK’nın 9 maç seyircisiz 
oynama cezasına isyan etti. 
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan 
açıklama şu şekilde: “Bu ceza 
bize değil tek çatı altında bir 
araya gelen tüm takımların 
vatansever taraftarlarına veril-
miştir. Bilinsin ki gereken mü-
cadele Bursaspor var olduğu 
sürece devam edecektir.”

 AYNI ZAMANDA 
326 BİN TL PARA 

CEZASI ALDI
 TFF 2. Lig’in 25. haf-

tasında oynanan Bur-
saspor-Amed Sportif 
Faaliyetler maçı sonrası 
yeşil-beyazlı takım PF-
DK’ya sevk edilmişti. 
TFF’den yapılan açıkla-
maya göre Bursaspor, 
toplamda 9 maç seyir-
cisiz oynama cezasına 
çarptırıldı. Yapılan açık-
lama şu şekilde: 

“Bursaspor Kulü-
bü’nün, 05.03.2023 
tarihinde oynanan Bur-
saspor-Amed Sportif 
Faaliyetler TFF 2. Lig 

Beyaz Grup müsaba-
kasında, taraftarlarının 
neden olduğu çirkin 
ve kötü tezahürat ne-
deniyle ve bu eylemin 
aynı sezon içinde ev 
sahibi kulüp olduğu 
müsabakada 5. kez 
gerçekleştirilmesinden 
dolayı 1 resmi müsa-
bakayı kendi sahasın-
da seyircisiz oynama 
ve 6 bin TL para cezası 
ile cezalandırılmasına, 
Aynı müsabakada Bur-
saspor Kulübü'nün, 
merdiven boşluklarının 
boş bırakılmamasından 
dolayı ve bu eylemin 
aynı sezon içinde 3. kez 
gerçekleştirilmesi ne-

deniyle 40 bin TL para 
cezası ile cezalandırıl-
masına, Aynı müsaba-
kada Bursaspor Kulü-
bü’nün, taraftarları ile 
mensuplarının neden 
olduğu saha olayları 
ve talimatlara aykırı ey-
lem nedeniyle FDT’nin 
52/2., 46. ve 10/2. 
maddesi uyarınca 8 
resmi müsabakayı ken-
di sahasında seyircisiz 
oynama ve 280 bin TL 
para cezası ile cezalan-
dırılmasına, Aynı mü-
sabakada Bursaspor 
Kulübü görevlisi Aşkın 
Değirmenci’nin, rakip 
takım mensubuna yö-
nelik saldırısı nedeniyle 

90 gün hak mahrumi-
yeti ile cezalandırılma-
sına, Aynı müsabaka-
da Bursaspor Kulübü 

görevlisi Aybars Türk-
kan’ın, rakip takım 
mensubuna yönelik 
saldırısı nedeniyle 90 

gün hak mahrumiyeti 
ile cezalandırılmasına 
karar verilmiştir.”

Bursaspor Kulübü, PFDK’nın 9 
maç seyircisiz oynama cezası sonra-
sı açıklama yayımladı. İHA 

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyet 
maçı sonrası 9 maç seyircisiz oyna-
ma cezasına çarptırıldı. Yeşil-beyazlı 
kulüp aynı zamanda 326 bin TL para 
cezası aldı. İHA
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Kerem
SULTAN

EY YAR GİT ARTIK AKLIMDAN
Ey yar git artık gönlümden

Benim yarama merhem olmazsın

Sen nasıl güzelsin hiç gülmezsin

Ey yar düş artık gözümden

Yanarım kendim yamarım

Olmazsan hayalini kurarım

Vefasız budur artık kararım

Ey yar çık artık rüyamdan

Kerem der yalan oldu sözlerin

Aklıma gelmez kara gözlerin

Gönlümde söndü gitti közlerin

Ey yar git artık aklımdan

SEV CANIM  SEV

Sev canım sev kalpten sev

Gönüldür cihanda en güzel ev

Aşk ile olur insan dünyada dev

Yiğidin hası aşkından bellidir.

Sev canım sev aşktan vazgeçme

Sevdiğini sakın nankörden seçme

Anaya ataya kem söz ettirme

Yiğidin hası sözünden bellidir

Sev canım sev olmasın yüreğin taş

Aşk ile yükselir arşa baş

Akarsa aşk için aksın gözünden yaş

Yiğidin hası gülüşünden bellidir

Sev canım sev kalbim aşkınla dağlı

Kerem derki başım seninle bağlı

Mahşerd ekitabın olsun sağlı

Yiğidin hası duasından bellidir

05.09.2020

Kerem Sultan


