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Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul 
Cerhal, 2022 yılında yaptırmış oldukları bir 

anketi gündeme getirerek, İnegöllü vatandaşlara 
sorulan deprem ile alakalı sorulara verilen cevapları 
kamuoyuyla paylaştı. 

İnegöl girişinde bulunan Mobiliyum ve Mobilimo AVM arasında gerçekleşen marka davasında dün iki kurum 
yetkilileri tarafından ardı ardına açıklamalar geldi. 

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarım! Evveliniz âhiriniz, insanınız cinleriniz, en günahkâr bir 
kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez. “
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İlk açıklama Mobiliyum AVM yönetim kurulu başkanı Talha 

Timur Han’dan geldi. Marka, isim ve logo renklerinden 

dolayı tüketicilerin yanılabileceği gerekçesi ile dava açtıklarını 

bu davayı kazandıklarını söyledi.

“DAVAYI KAZANDIK” 

İlk açıklama Mobiliyum AVM yönetim kurulu başkanı Talha 
Timur Han’dan geldi. Marka, isim ve logo renklerinden 

dolayı tüketicilerin yanılabileceği gerekçesi ile dava açtıklarını 
bu davayı kazandıklarını söyledi.

“HAKSIZ BULUNDULAR”İnegölspor yönetimi bugün oynanacak Mene-
men karşılaşmasında gençlerin ve bayanların 

tribünleri doldurması için tüm bilet bedellerinin 
yönetim tarafından karşılanması kararı aldı

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olan, İnegöl’de ramazan pide-
sinin fiyatı belli oldu.

Deprem ile birlikte büyükşehirlerdeki yapı stoku ve yeni yerleşim 
tarzı yeniden gündeme geldi. Depremden önce Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği yatay mimari ve konutlaşma ise 
köy hayatı ile kolayca gerçekleştirilebilir. Ancak köylerde yeniden hayat 
kurmak, yeni bina yapmak için bürokraside bir tıkanıklık yaşanıyor. 



Bizler, İstiklâl Marşı’nın kabülüne denk gelen bu za-

manlarda yaptığımız etkinliklerde, anma toplantılarımızda  

hemen her zaman  Mehmed Akif’in duygusal  yönünü ön 

planda tutuyoruz. Bunu yıllardır alışageldiğimiz tören hava-

sının vazgeçilmez bir gereği olarak ele alıyoruz. Evet, biraz 

da toplumsal karakterimizden kaynaklanan bu coşkulu 

halimizde bir lüzum, bir gereklilik olduğu kabul edilebilir. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize böylesi etkinlikler ile vatan 

-  millet ve bayrak şuurunu aşılamak istiyoruz. Bu istek bir 

ölçüde ve belirli anlarda gereklidir; yararlıdır.

Âkif’in duygusal bir adam olduğu ve dönemin olağanüs-

tü koşullarında bu duygusallığın çok büyük faydasının oldu-

ğu muhakkaktır. Nitekim şu duygu dolu mısraların sahibi 

odur: 

“Şiir için “gözyaşı” derler; onu bilmem yalnız / Aczimin 

giryesidir bence bütün âsârım / Ağlarım, ağlatamam; hisse-

derim, söylemem / Dili yok kalbimin bundan ne kadar bîzâ-

rım / Oku, şayet sana bir hisli yürek lâzımsa / Oku, zirâ onu 

yazdım, iki söz yazdımsa…”

Ancak yine de Akîf’teki gerçekçilik tarafı romantik ta-

raftan çok daha baskındır ve biz bu yönünü genellikle gör-

mezden geliriz. Onun şiirleri toplumsal gerçeğe ayna tutan 

birer sahne gibidir: “Hayır, hayâl ile yoktur benim alışveri-

şim / İnan ki, her ne demişsem görüp de söylemişim /Şudur 

cihânda benim en beğendiğim meslek: / Sözün odun gibi ol-

sun; HAKİKAT olsun tek” diyen hakikat adamımızın insan ve 

mekân tasvirleri devrinin gerçekçi fotoğrafını sunmaktadır.

Hâl böyleyken, sadece duygusal boyutla sınırlı kalmak; 

işi coşku düzeyi yüksek etkinliklerle sınırlandırmak, söz ko-

nusu olan Mehmed Akif’i ve dönemini anlamaksa, yeterli de-

ğildir. Şu hususa dikkatinizi çekmek isterim: Tabiatı gereği 

kısa ömürlü olan coşkulardan çok daha etkili ve kalıcı olan 

şeylere şiddetle ihtiyacımız olduğunu unutmamak gerekir.  

Onlar da akıl- mantık ve bilgi örüntüsü ile edinilebilecek kar-

şılaştırmalı bilgilerdir. Bu bilgileri ne kadar edinirsek, günü-

müzde o kadar sağlam bir ülke inşa edeceğiz. Aksi taktirde 

cehaletin kamplaştırıcı/ayrıştırıcı ortamında yakın geçmişte 

yaptığımız gibi birbirimizi hebâ edeceğiz.

Öyleyse bizim sadece yetişkinlerimize değil; gençlerimi-

ze ve hatta çocuklarımıza dahi serinkanlı, ayrıntılı, mantıklı, 

objektif bir okuma ve anlama kültürü aşılamamız şarttır.

Geliniz, döneminin şartları içerisinde Mehmed Akif’i 

ve çağdaşlarını; yani cumhuriyetimizin kuruluşunu  ve ku-

rucularını serinkanlılıkla tekrar tekrar inceleyelim. Çoğu-

muzun durumundan anlaşıldığı üzere bizler zannediyoruz 

ki, Mehmed Akif sadece coşan, coşturan bir propaganda 

adamıdır.

Öğrencilerimizi yıllardır dikkatle gözlemleyen bir eği-

timci olarak itiraf etmeliyim ki, çoğu maalesef Mehmed Akif’i  

coşkulu bir hatip; etkileyici bir imam-vâiz  ve bu doğrultuda 

kalem oynatmış  bir şâirden ibaret sanıyor. Oysa gerçek pek 

de öyle değildir. 

 Bir kere Mehmed Akif Bey kendisini iyi yetiştirmiş, çok 

yönlü bir insandır. O halde çok yönlü; merak sahibi bir keşif 

ehli olmak! İşte, Mehmed Akif’ten çıkartmamız gereken  en 

önemli ders. (haftaya devam edecek inşallah!)

SALİH EROL

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:09 Öğlen : 13:16İmsak: 05:46

Akşam : 19:14 Yatsı : 20:32İkindi : 16:35

23 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))

02 Gündem 15 Mart Çarşamba

KÖY EVİ 
YAPILABİLECEK 

GÜNCEL SINIRLAR 
HENÜZ 

BELİRLENMEDİ
  Öncelikle 30 bü-

yükşehir statüsünde 
olan vilayetimizde, 
ilçe belediyeleri kırsal 
mahalleler (köy) yeni 
imar planları hazırla-
yamadı. Dolayısıyla bu 

alanlarda vatandaşın 
kolayca, kendi arsası-
na yapabileceği mes-
ken imalatları bıçak 
gibi kesildi. Nüfusu 
750 bin altında olan 
normal vilayetlerde 
ise Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Ba-
kanlığının 2021 yılında 
çıkarttığı köy sınırları 
yönetmeliği, yerel teş-

kilatlar tarafından köy 
yeni sınırları oluşturul-
madığı için uygulama-
ya alınamadı.

  Kahramanmaraş 
depremlerinden son-
ra 11 ilde yüz binler-
ce konutun kullanıla-
maz hale gelmesi ve 
Kuzey Marmara Fay 
Hattında meydana 
gelebilecek deprem-
de İstanbul, Kocaeli 
ve Bursa gibi 3 büyük 
metropolün tehdit al-
tında olması, köyler-
deki 2-3 katlı binaların 
inşaatını yeniden gün-
deme getirdi. Şehir 
plancıları, mimarlar ve 
inşaat mühendisleri, 
ivedilikle köy içi yerle-
şimin planlı ve pratik 
bir şekilde harekete 
geçirilmesi konusun-
da hemfikirler. Şehir 
plancıları, büyükşehire 
bağlı ilçe belediyele-
rinde tereddüt oluştu-
ran zeytinlik, tarım ala-
nı, mera gibi yerlerde 
inşaat yapılamaması 
gibi tereddütlerin ba-
kanlığın genel bir yak-
laşımı ile köy içi imar 
planı çalışmasında en-

gel olmaktan net bir 
şekilde çıkartılmasını 
istiyorlar. 2021 yılında 
çıkartılan köy sınırları 
yönetmeliğinde, kö-
yün cami, muhtarlık 
gibi merkezi hizmet 
alanları merkez kabul 
edilerek 300 metre 
yarı çapında oluştu-
rulacak köy mücavir 
alanı sınırlarının Çevre 
Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği İl Müdürlükle-
rince fiziken oluşturul-
ması isteniyor.

  "KÖYE DÖNÜŞ 
CAZİP HALE GETİRİL-
MELİ"

  Bursa'da faaliyet 
gösteren Sözüneri Mi-
marlık Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Sözü-
neri, büyükşehirlerde 
sanayi göçü sebebiyle 
yaşanan çarpık ve çü-
rük yapılaşmanın, köy-
lerde yapılacak kaliteli 
yatay mimariye uygun 
binalarla kısa sürede 
dönüştürülmeye baş-
lanabileceğini söyledi. 
Birçok ilçe belediye-
sinin zeytinlik, mera 
gibi plan notundaki 
engeller sebebiyle 

köy içi imar planlarını 
oluşturamadıklarına 
da dikkat çeken Ha-
san Sözüneri, "Bu un-
surların durumu hızlı-
ca netleştirilecek bir 
yönetmelikten sonra 
şehir plancıları saha 
taraması ile kısa süre-
de yeni imar planları-
nı 2-3 katlı binalardan 
oluşturabilirler. Şehrin 
yakınında, ancak ya-
tay mimariye uygun 
birçok alan metropol 
şehirlerde mevcuttur. 
Ayrıca bu köy içindeki 
değerli tarım toprak-
larının yine aynı köy-
de değerlendirilmesi, 
köyde su ve elektrik 
fiyatlarının maliyeti-
ne verilmesi, uzun bir 
süre emlak vergisin-
den muaf olmaları gibi 
cazip düzenlemelerle, 
köylerde yaşamaya 
teşvik sağlanmalıdır. 
Yol, elektrik, doğalgaz 
şebekesi gibi altyapı 
yatırımları için köy içi 
alanlar öncelik veril-
melidir" dedi.

  BÜYÜKŞEHİRLER-
DE YAŞAYANLARIN 
ÇOĞUNUN KÖYDE 

YERİ VAR
  Türkiye'de büyük-

şehirlerde yaşayan-
ların büyük kısmının 
Anadolu'da bir köy-
de evi, arsası, tarla-
sı olması da bu hızlı 
dönüşümde sağlam 
bir gerekçe teşkil edi-
yor. Yeni açılan yollar 
ve köprüler vasıtası 
ile birçok metropol-
den, köylere ulaşma 
süreleri de azaldı. İs-
tanbul'dan 3 saatte 
Çanakkale, Kırklareli, 
Edirne, Tekirdağ, Düz-
ce, Sakarya, Bolu gibi 
Anadolu vilayetlerine 
ulaşmak mümkün hale 
geldi. Bu şehirlerdeki 
düzenlemeler, emekli, 
tarım üretimine ka-
tılabilecek nüfusun 
sağlam binalarda, yeni 
köy evlerinde ikamet 
etmelerine de destek 
olabilecek. Devletin 
gençlere yönelik evini 
yapmak üzere oluştu-
racağı arsalar ve yeni 
evlerde metropollerin 
etrafında gelişen şe-
hirlere ağırlık verilerek 
hızlıca yapılabilir.

  

“DAVAYI 
KAZANDIK”

İlk açıklama Mobi-
liyum AVM yönetim 
kurulu başkanı Talha 
Timur Han’dan geldi. 
Marka, isim ve logo 
renklerinden dolayı 
tüketicilerin yanılabi-
leceği gerekçesi ile 
dava açtıklarını bu 
davayı kazandıklarını 
söyledi.

“HAKSIZ BULUN-
DULAR”

İkinci açıklama ise 
Mobilimo Mobilya 
AVM Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rıza Yıl-
maz’dan geldi. Yılmaz 
ise, Mobiliyum’un; 
Benzerlik/karıştırılma 
ihtimali; eskiye dayalı 
kullanım ve kötü ni-
yet konu başlıklarında 

haksız bulunduğunu 
ifade etti. 

Mobiliyum ile Mobi-
limo’yu karşı karşıya 
getiren davalar hak-
kında dün iki kurumun 
en yetkili ağızlarından 
açıklamalar geldi. 

Marka, isim ve logo 
renklerinden dolayı 
tüketicilerin yanılabi-
leceği gerekçesi ile 
dava açtıklarını bu 
davayı kazandıklarını 
belirten Mobiliyum 
AVM yönetim kurulu 
başkanı Talha Timur 
Han yaptığı açıklama-
da şu ifadeleri kullan-
dı; “Ortak aklı masaya 
koyarak, İnegöl’e nasıl 
daha fazla yerli ve ya-
bancı müşteri getire-
biliriz? 

Bunu konuşmak, is-
tişare etmek ve tecrü-
be paylaşımıyla ortak 
noktada buluşmak 
yerine, sadece Mobi-
liyum AVM üyelerinin 
ortaya koyduğu mad-
di ve manevi emek-
lerin karşılığında, 
İnegöl’e getireceği 
müşterilerden ben na-
sıl pay alırım üzerine 
kurulmuş.

 İsim, logo ve tabe-
la renk benzerliği ile 
yola çıkılmış, 3 yıldır 
hukuk nezdinde bık-
madan, usanmadan ve 
yılmadan vermiş oldu-
ğumuz mücadelemiz 
neticesinde T.C. Yargı-
tay Hukuk Kurulu’nun 
almış olduğu kararla 
bugün nasıl çökmüş 

olduğuna şahit olduk. 

Vicdanların, hakkın 
ve aklın kabul etme-
diği bu vb. davranış-
ların hiçbir zaman ka-
bul görmediği, algının 
değil çalışarak, emek 
vererek, maddiyat ve 
bedeller ödeyerek, 
zahmetle alın teriyle, 
mücadele karşılığında 
gelen başarı ve bere-
ketin hem Allah katın-
da, hem de kul nez-
dinde ne denli önem 
arz ettiğini bilen tüm 
emektar üretici ve ma-
ğazacı meslektaşları-
ma selam olsun.”

MOBİLİMO MOBİL-
YA AVM’NİN AÇIK-

LAMASI
Mobilimo Mobilya 

AVM Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıza Yılmaz ise 
açıklamasında şunları 
kaydetti: 28.09.2020 
tarihinde S.S Mobilya 
Kent İnegöl Toplu İş-
yeri Yapı Kooperetif-
leri (Mobiliyum AVM) 
tarafınca Artı Fayda 
İnşaat ve Alışveriş 
Merkezi İşletmecili-
ği Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi (yap 
işlet devret) tarafına 
açılan davada muhat-
tap Artı Fayda İnşaat 

ve Alışveriş Merkezi 
İşletmeciliği Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirke-
ti olmasına rağmen, 
bugün Talha Timur-
han'ın sosyal medya 
hesabından bir payla-
şım gerçekleştirdi. Bu 
paylaşımda kazandığı 
iddia ettiği davanın 
Mobilimo ile herhan-
gi bir ilgisi yoktur. 
03.09.2021 tarihinde 
Mobiliyum AVM tara-
fından yapılan başvu-
ru 27.10.2021 tarihin-
de uzman benzerlik 
araştırması yapılmış 
olup 10.11.2021-
20.11.2021 tarihlerin-
de yayın kararı yayın-
lanmış olup 

1 3 . 0 5 . 2 0 2 2 -
17.05.2022 tarihlerin-
de yayına itiraz red 
edilmiştir. 

2 4 . 1 0 . 2 0 2 2 -
27.10.2022 tarihle-
rinde YIDK itiraz sü-
resince yapılan itiraz 
bu lunmamaktad ı r. 
Türk Patent ve marka 
kurumunun Mobilimo 
marka ve renklerinin 
30.10.2022 tarihinde 
tescil edildiği belge 
ekte sunulmuştur. 

Mobilimo Avm inşa-
at halindeyken açılan 
2021 yılında inşaat 
firmasına  yapılan ve 
2022 yılında sonuçla-
nan dava sonucunun, 
bugün Talha Timurhan 
tarafından paylaşıldı-
ğı, eski bir kararın son 
alınan kararmış gibi 
kamu oyuna lanse et-
mesi iyi niyet göster-
gesi değildir. Halen 
geçerliliğini koruyan 
tüm belgelerimiz ekte 
kamuoyuyla paylaşıl-
mıştır.”

AÇILAN DAVALA-
RA VERİLEN KA-

RARLAR
“Benzerlik / karıştı-

rılma ihtimali; haksız 
bulunmuştur. Eskiye 
dayalı kullanım; haksız 
bulunmuştur. Kötü ni-
yet; haksız bulunmuş-
tur. Sosyal medyada 
yapılan paylaşımlar 
itibar zedelemesi, ka-
ralama kampanyası 
olup, tüm haklarımız 
yargı önünde arana-
caktır. Mobilimo Avm 
124 mağazası ile İne-
göl ve Dünya'ya hiz-
met vermeye devam 
edecektir.”

Deprem ile birlikte büyükşehir-
lerdeki yapı stoku ve yeni yerleşim 
tarzı yeniden gündeme geldi. Dep-
remden önce Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği 
yatay mimari ve konutlaşma ise köy 
hayatı ile kolayca gerçekleştirilebi-
lir. Ancak köylerde yeniden hayat 
kurmak, yeni bina yapmak için bü-
rokraside bir tıkanıklık yaşanıyor. @ 
Özgür Yıldırım

İnegöl girişinde bulunan Mobili-
yum ve Mobilimo AVM arasında 
gerçekleşen marka davasında dün 
iki kurum yetkilileri tarafından ardı 
ardına açıklamalar geldi. 

@ Özkan Duran
MEHMED ÂKİF’İ ANLAMAK-1

Salih
EROL



TARİHTE BUGÜN 14 MART

DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ
1921: Son Osmanlı sadrazamlarından, İttihat ve Terakki liderle-

rinden (Mehmed) Talat Paşa, suikasta kurban gitti. Berlin'de, so-
kakta bir Ermeni'nin arkasından kurşunladığı Talat Paşa, 1 Eylül 
1874'te Edirne'de doğmuştu.

1989: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil 
eden Galatasaray, Monako takımı ile 12 yıl önce bugün Köln Mün-
gersdorf Stadı'nda yaptığı maçta1-1 berabere kalarak Avrupa ku-
palarında yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

1995: İstanbul'un Ümraniye ilçesinin eski adı1 Mayıs olan Mus-

tafa Kemal mahallesinde,13 Mart günü Gazi mahallesinde polisin 

ateş açması sonucu15 kişinin ölmesini protesto gösterisi yapıldı. 

Gösteriyi engelleyemeyen polis, göstericileri ateş açarak durdur-

maya çalışınca çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 20'den fazla kişi yara-

landı.İstanbul Valiliği Ümraniyede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

1996: Refah Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Menderes, Afyo'un 

Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.

GALATASARAY YARI FİNALDE

03 Yaşam 15 Mart Çarşamba

GÜÇLÜ EĞİTİM 
KADROSU

İnegöl’de kayıt kabu-
le başlayan Arı Maya 
Anaokulları, okul ön-
cesi eğitim camiasına 
tuz odalarıyla yeni bir 
soluk getirecek.  Tuz 
Terapisi (HALO-TE-
RAPHY) metoduyla, 
eğitimin yanında ço-
cukların sağlıkları da 
korunacak.

Güçlü eğitim kadro-
suyla hizmete başla-
yacak olan Arı Maya 
Anaokullarında; koz-
mik uzay çalışmaları, 
gems fen ve matema-
tik, montessori siste-
mi,  high scope atölye 
sistemi gibi metot ve 
uygulamalarla eğitim 
verilecek.

VİRAL ENFEKSİ-
YONLARA KORU-

YUCU ETKİ SAĞLA-
MAKTA

İnegöl’de ve Bur-
sa’da ilk olma özelliği 
taşıyan Tuz Terapisi 
Odalarıyla alakalı açık-
lamalarda bulunan Arı 
Maya Anaokulu kurum 
yetkilileri,“ Dünyada 
pek çok ülkede(ABD, 
Almanya, İngiltere vb.) 
anaokulları ve gündüz 
bakımevlerinde tuz 
odaları bulunmaktadır. 
Tuz mağaraları ile aynı 
özellikteki mikro iklim 
koşullarını oluşturuyo-
ruz..  Böylece Çocuk-
larımızın viral enfeksi-
yonlarda, öksürük ve 
soğuk algınlığı, Astım, 
Kronik Bronşit ve sinü-
zit, kulak enfeksiyon-
larında, uykusuzluk 
vb.) koruyucu etkiler 
sağlanmaktadır” dedi.

YÜKSEK OKSİJEN 
ALIMI..

“Corona virüsü, 
gribe yol açan diğer 
virüslerle benzemek-
tedir. Haloterapi(Tuz 
terapi)lerine devam 
ederseniz bağışıklık 
sisteminiz daha güçlü 
ve sağlıklı hale gelir. 
Bu nedenle sağlıklı in-
sanların virüslerle ilgili 
bir sorunu olmayacak-
tır. Tuz Mağaraların-
dan çıkan yüksek mi-
neralli doğal tuzların 
solunması ile solunum 
yollarının dezenfekte 

edilmesi ve güçlendi-
rilmesi ile herhangi bir 
virüsün enfekte olma 
durumu ortadan kal-
dırılır. Tuz parçacıkla-
rını elektrikli süpürge 
olarak düşünün. Tüm 
kötü bakterileri temiz-
ler, akciğerlerinizi de-
toksifiye ederler, böy-
lece her zamanki gibi 
güçlü olurlar. Sonuç 
olarak, akciğerleriniz 
daha yüksek oksijen 
alımına sahip olacaktır. 
Tuz aerosolü enfeksi-
yonlarla savaşır, anti 
bakteriyel, anti viral ve 

anti mantardır. Sağlık 
Bakanlığı ile de Tuz Te-
rapisinin bir Gelenek-
sel ve Tamamlayıcı Tıp 
olarak hastanelerde 
uygulanması için yasal 
süreç de başlatılmış-
tır.”

FARKLI KAMPAN-
YA VE UYGULAMA-

LARIMIZI YAKIN 
ZAMANDA DUYU-

RACAĞIZ
“Dünya genelinde 

yaşanan salgınlar ne-
deniyle her geçen 
gün anladık ki sağlık 
her şeyin başında geli-

yor. Eğitim sürecimize 
böyle bir şey ekleme 
kararı aldık. Yine çeşitli 
eğitim metotlarımızla 
ve iddialı kadromuzla 
okul öncesi çocukları-
mızın gelişiminde 

olumlu yönde kat-
kı sağlayacağız.  Tüm 
İnegöllü aileler rahat-
lıkla çocuklarını bizlere 
emanet edebilecekler. 
Yakın zamanda farklı 
kampanya ve uygula-
malarımızı da İnegöl 
halkına duyuracağız."

380 GRAM SADE 
RAMAZAN PİDESİ 

12,50 TL
Ramazan ayında bol-

ca tüketilen pidenin 
fiyatları merak konusu 
oldu. Pide almak iste-
yen vatandaşlar, ara-
ma motorlarında pide 
fiyatlarını araştırıyor. 
Peki, İnegöl’de pide 
fiyatları ne kadar? İne-
göl’de pide fiyatları 
belli oldu mu?

Ramazan ayının vaz-

geçilmezi olan Ra-
mazan pidesi cepleri 
yakacak gibi duruyor. 
İnegöl’de 380 gram 
sade ramazan pidesi 
12,50 TL’den, yumur-
talı susamlı ramazan 
pidesi ise 15 TL’den 
satışa çıkması bekle-
niyor.

Geçtiğimiz yıl 340 
gram ramazan pidesi 
6 TL’den satışa çıkmış-
tı.

AĞAÇ İŞLERİ 16. 
SOKAK’TA İŞ KAZASI

Olay Ağaç İşleri 16. 
Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Fabrika 
çalışanı 27 yaşındaki 
Emre Ç. isimli işçi depo 
bölümünde çalıştığı sı-
rada dengesini kaybe-
derek yaklaşık 3 metre 
yükseklikten beton ze-

mine düştü.

Yaralanan talihsiz işçi 
olay yerinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından 
İnegöl Devlet Hasta-
nesi Acil Servisi'ne kal-
dırılarak tedavi altına 
alındı.

İnegöl’de açılan Arı Maya Anao-
kulları, uygulayacağı model ile Bursa 
ve İnegöl’de ilk olma özelliği taşıyor. 
Arı Maya Anaokulları, eğitimin ya-
nında aynı zamanda geleceğe sağ-
lıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. 
@ Tamer Ekimci

Ramazan ayında sofraların vazge-
çilmesi olan, İnegöl’de ramazan pi-
desinin fiyatı belli oldu.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. 
@ Tamer Ekimci

İnegöl'de meydana gelen olay-
da yüksekten düşen işçi hastanelik 
oldu.@ Haber Merkezi

Bilecik-Şeyh Edebâli Tekke ve Zaviyesi ör-
neğinde görüldüğü üzere; önce zaviyeli mescid, 
inşa edilmiştir. Ardından Yine Bilecik’ te Orhan 
Gazi’nin inşa ettirmiş olduğu Cuma camii örne-
ğinde görüldüğü üzere müstakıl cami ve mescid 
yapımına gidilmiştir.

Osmanlının kuruluş devrinde Bilecik’te inşa 
edilmiş olan sözü edilen zaviyeli mescid ile cuma 
camii arasında orta bir yerde bağımsız olarak 
inşa edilmş bodur yapılı bir küçük minare, her iki 
mabede ait olmak üzere; “me’zene= ezan okuma 
yeri” olarak kullanılmıştır.

1299 Yılında Bilecik, Yarhisar’ın fethi sırasın-
da İnegöl’ de Turgut Alp eliyle fetih edilmiştir. 

Feth sonrasında günümüz Sinanbey Camii 
karşısında yer alan ada üzerinde zaviyeli bir 
mescid inşa edilmiş ve Orhan Gazi tarafın-
dan da burada görev yapacak kişinin ücretini 
karşılamak üzere; İrmiyaz =Atışalanı mevkiinde 
ve Diğrihî Çayırı’da İldenizoğlu Çiftliği, “hizmet 
dirliği” olarak tahsis olunmuştur.

Yıldırım Beyazıt tarafından 1396 Yılında 
İnegöl’ de Cuma Camii yapılarak halkın hizme-
tine açılıncaya kadar İnegöl’de dinî ve kültürel 
hizmetler, görevlisine Orhan Gazi tarafından 
“hizmet dirliği” tahsis edilmiş olan sözü edilen 
zaviyeli mescidde yapılmıştır.

İlk defa Orhan Gazi tarafından İnegöl coğraf-
yasında Geyikli Baba Karyesi’nde Geyikli Baba 
adına bir cuma camii, bir zaviye ve bir de türbe 
inşa edilerek işletilmesi ile bağlantılı olarak vakıf 
tesis olunmuştur.

Daha sonraki yıllarda Bursa’ da Orhan 
Camii başta olmak üzere; İznik’te Çandarlı Halil 
Paşa’nın inşa ettirmiş olduğu tek kubbeli Yeşil 
Camii ile Osmanlı mîmârisi, başlamış Bursa, 
Edirne ve İstanbul’ da bu mîmârî atılım, aşama 
aşama gelişerek Mîmar Sinan tarfından inşa 
edilmiş olan Edirne’ deki Selimiye Cami’inde 
zirveye ulaşmıştır.

Görüldüğü üzere; başlangıçta zaviyeli 
cami olarak ortaya konan bu yapılaşma, daha 
sonraki yıllarda kanatlı cami tipine dönüşmüş; 
İstanbul’da Sultan II. Bayezid’in inşa ettirmiş 
olduğu görkemli mabed ile Ayasofya’da görülen 
yüksek -ana kubbeli yapı aşamasına geçilmiş ve 
ardından Mîmar Sinan tarafından muhteşem 
kubbelere sahip Şehzade ve Süleymaniye cami-
leri inşa edilmiştir.

Üslûp ve mîmârî yapıları farklı olmakla 
beraber tarihî süreç içinde İslamî ibadetlerin 
yapılması ve de dinî nitelikli ritüellerin yerine 
getirilmesi için inşa edilmiş olan cami ve mes-
cidleri, küçükten büyüğe doğru şöyle sıralamak 
mümkündür:

köy camileri- mahalle camileri- çarşı cami-
leri kervansaray camileri-han camileri- tekke 
ve zaviye camileri- merkezî camiler- selâtîn ve 
cuma camileri.

Bütün bu cami ve mescidler, üstlendikleri 
fonksiyona göre farklı biçimlerde inşa edilerek 
dizaynları da üstlendikleri hizmet durumuna 
göre yapılarak tefriş ve tanzim edilmişlerdir.

Cemaat açısından konu ele alındığında 
görülecektir ki tekkemescidleri, genellikle, aynı 
tasavvufî ekole mensup kişilerden oluşmuş bir 
cemaat yapısına karşın diğer cami ve mescidle-
rin cemaatleri, anonimdir. Her mezhepten ve her 
meşrepten müslümana hizmet vermektedir.

Bu arada sözü edilen bu tür camilere; âdâp 
ve erkânına riayet edilmek şartıyla, Müslim gayri 
Müslim - her kes tarafından girile bilmektedir. 
Bunda diyeneten hiç bir sakıncada yoktur.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

SON 50 YILDA İNEGÖL’ DE 
YAPILAN CAMİLER-2
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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.



HABER HATTI : 715 30 57

YAYIN TARİHİ
15 Mart Çarşamba Sayı : 5954

NÖBETÇİ ECZANELER

 LİMON ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. EDEP ALİ CAD. NO:1/A

 0546 463 15 10

ALANYURT ECZANESİ 
ENİ MAH. MENEKŞE CAD. NO:19/B-C

 0224 719 20 30

MUSTAFA ECZANESİ 
KEMALPAŞA MAH. HOCAKÖY YOLU SOK. NO:42/BC

 0224 711 57 37

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:

05 15 Mart Çarşamba

ŞEHİT HASAN GÜREŞEN: Şehit piyade komando 
er. 1984 İnegöl doğumludur aile daha sonra İstanbul’a 
yerleşmiş. Şırnak-Akçay  6. Motorize Tugay Lojistik 
Destek Karargah Takım 
Komutanlığı emrinde 
vatani görevini yaparken 
09.06.2007 tarihinde görev 
dönüşü terör örgütü üye-
lerince döşenen mayının 
patlaması sonucu şehit 
olmuştur. İstanbul-Gazi-
osmanpaşa-Sultangazi 
Semtinde bir alt geçit ve bir 
sokakta adı yaşatılmaktadır.

 
Prof.Dr.Haluk GÜRGEN: 

16 Ağustos 1951 İnegöl doğumludur. 1963-64 Gazipaşa 
İlkokulu, 1966-67 İnegöl Ortaokulu mezunudur. 
Eskişehir Atatürk Lisesi 1971-72 ve Eskişehir İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi İşletme-Muhasebe 1976 
mezunudur. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilmleri 
Fakültesi’nde 1979'da asistan olan GÜRGEN, "Televiz-
yon Reklamlarında Yaratıcı Strateji" başlıklı teziyle 
İletişim Bilimleri Doktoru oldu (1987). 1989 yılında ABD 
San Francisco State 
Üniversitesi'nde alanıyla 
ilgili çalışmalar yaptı. 
1990 yılında İletişim 
Sanatları Doçenti, 1997 
yılında ise Profesör 
oldu. İletişim Sanatları 
Bölümünün uygulama 
birimi olarak örgütlenen 
ve yöneticiliğini yaptığı 
reklam ajansında 10 yılı 
aşkın bir süre kamu ve 
özel kuruluşlar için mes-
lektaşları ve öğrencileri 
ile birlikte reklam ve hakla ilişkiler kampanyaları 
gerçekleştirdi. Bölümünde yürüttüğü gerek akademik 
gerekse uygulamalı çalışmaları nedeniyle 1992 
yılında, IAA'nın (Uluslararası Reklamcılık Derneği) 
"IAA Reklamcılık Diploması" ile ödüllendirilmiştir. Prof.
Dr.Haluk GÜRGEN, 1982-2006 yılları arasında Anadolu 
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Reklamcılık ve 
Hakla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 1990-2006 yılları 
arasında Reklamcılık Bölüm Başkanı, 1998-2005 yılla-
rı arasında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 
görevlerinde bulunmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu 
"Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu" kurucu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
2006 Ekim ayından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı ve öğretim üyesi olarak 
devam etmektedir.

Kitap: Eskişehirde Sanayi İşçiler-Mesleki-Coğ-
rafi-Kuşaklararası Hareketlilik Araştırması (1984), 
Televizyon Reklamlarında Yaratıcı Strateji (1987), 
Reklamcılık ve Satış Yönetimi (1990), Reklamcılık ve 
Metin Yazarlığı (1990), Halkla İlişkiler Uygulamaları ve 
Örnek Olaylar (1993), Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları 
(1994), Halkla ilişkiler (1995), Örgütlerde İletişim Kalite-
si (1997), Halkla İlişkiler  (2006).

Kitap Editörlükleri : İletişim Bilgisi (1993), Davranış 
Bilimlerine Giriş (1993), Dil ve Anlatım Bilgisi (1994), 
Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci (1955) Halkla 
İlişkiler (2006-Yeni Basım)

 

YAKUP GÜREL: Karate antrenörü, hakemi, sporcu. 
1969 Erzurum doğumludur. Memur olan babasının 
tayini dolayısı ile 1981 yılından itibaren İnegöl’de ika-
met etmektedir. İnegöl Ortaokulu ve 1985-86 öğrenim 
dönemi İnegöl Lisesi mezunudur. Yükseköğrenimi-
ni  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde yaptı. 
Karate sporuna 1984 yılında başladı. İl düzeyinde ve 
bölgesel birçok başarının ardından ulusal başarılar 
da geldi. 1989 yılı Kumite Genç Erkekler 70 Kg Türkiye 
Şampiyonu oldu. Aynı yıl milli takımın sporcusu 
olarak Almanya’da ülkemizi temsil etti. 1989 yılından 
itibaren antrenörlük 
yapmaya da başladı. 
1992-97 yılları Bursa İl 
Spor Müdürlüğü Fahri 
Karate Antrenörlüğü 
yaptı. 1998-2002 yılları 
Karate Milli  Takımları 
Antrenör Ekibi içerisin-
de yer aldı. 2002 yılında 
Bursa’da Karate İhtisas 
Kulübünü, sonrasın-
da da İnegöl Karate 
Gençlik ve Spor Kulübü 
antrenörlüğünü yaptı. 
Gülbahar Bakır, Derya Ayrancı, Berna Aslan,  Eyüpcan 
Akbulut, İlhan Keskin gibi ulusal ve uluslararası başa-
rılara ulaşmış sporcuların antrenörüdür.  Bursa’da 
1995 yılından itibaren ulusal hakem lisansına sahip 
olan Güler 2002 yılından günümüze kadar da Bursa 
İl Hakem Komitesi Başkanıdır. 2013 yılından itibaren 
İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü 
bünyesinde antrenör olarak görev yaptı. Kaynakça : 
20.02.2017 tarihinde kendisi ile görüşüldü.

 
    KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

İNEGÖL BÜYÜYOR
Hızla büyüyen ve ge-

lişen İnegöl’de yeni 
imar ve yaşam alanları 
oluşturulması adına 
çalışmalar sürüyor. Bu 
kapsamda Huzur Ma-
hallesinde 6 yeni sokak 
açılması için çalışmalara 

başlandı. Konut adala-
rıyla ticari işletmelerin 
bulunduğu bölgede 
başlatılan çalışmayla 
toplamda 2 km uzun-
luğunda 6 sokak olu-
şacak.Devam eden 
çalışmaları Belediye 
Başkanı Alper Taban 

bugün beraberindeki 
heyetle birlikte yerin-
de inceledi. İnceleme 
sırasında açıklama da 
yapan Başkan Taban, 
“Huzur Mahallemizde-
yiz. Özellikle bu mobil-
ya kümelenmelerinin 
olduğu alan, berabe-

rinde hemen gördüğü-
müz sağ taraf Yeni İne-
göl Bölgemiz. Burada 
devam eden ham yol 
çalışmalarını incelemek 
üzere geldik. Biliyorsu-
nuz İnegöl büyüyor. 

2022 yılı içerisinde nü-
fusumuza yaklaşık 7 bin 
500 vatandaşımız dahil 
oldu. İnegöl nüfusu da 
şu anda 294 bin 485 
kişiye yükseldi. Dolayı-
sıyla yeni imar adaları 
içerisinde de yolların 
açılması, altyapıların 
yapılması gibi gerekli 
çalışmalar yürütülüyor. 
Bizler bugün İnegöl 
Belediyesi olarak yaptı-
ğımız çalışmayı hem ye-
rinde görelim hem de 
açılan 6 yeni sokağın 
ne aşamada olduğu-
nu göstermek istedik” 
dedi.

2 KM’LİK 6 SOKAK 
AÇILIYOR

“Huzur Mahallemizin 
batı kısmında 6 yeni so-
kak açılıyor” sözleriyle 
konuşmasını sürdüren 
Başkan Taban, şöyle 
devam etti: “Burada 
bundan sonraki gelişi-

mi sağlamak adına Fen 
İşeri Müdürlüğümüz 
tarafından Bahçeliev-
ler Sokak ile Bedirhan 
Sokak ve henüz isim 
verilmeyen 4 ayrı soka-
ğın yol açma çalışmaları 
devam ediyor. 6 sokak-
ta toplam 2 bin metre 
uzunluğunda bir alan 
işleniyor burada. 19 bin 
200 m3 kazı çalışma-
sıyla 23 bin ton dolgu 
malzemesi kullanılarak 
yaklaşık 2 milyon 667 
bin liralık bir çalışma 
gerçekleştiriliyor. 

Tabi bunların her biri 
ihtiyaç. Bu ihtiyaçlara 
da gerek İnegöl Beledi-

yesi olarak bizler gerek 
Büyükşehir Belediye-
miz, BUSKİ işletmemiz 
gibi tüm unsurlarla ça-
lışmaya devam ediyo-
ruz. Burada yapılacak 
olan konut adalarının, 
bu bölgedeki ticari iş-
letmelerin ihtiyaçlarını 
gidermek üzeredir. Ben 
emeği geçen çalışma 
arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. İnşallah 
kısa sürede bu çalışma-
yı tamamlayıp ham yol 
haliyle hizmete almış 
olacağız. İlerleyen za-
man içerisinde de bun-
ların altyapı ve kaplama 
çalışmaları da yapılıyor 
olacak.”

VERİLEN 
CEVAPLAR BİR KEZ 
DAHA DİKKATİMİZİ 

ÇEKTİ
Cerhal, “İnegöl’de 

yaşayan vatandaşların 
yüzde 74’ü, olası dep-
remlere karşı gerekli 
önlemin alınmadığını 
düşünüyor” diyerek 
olası bir deprem duru-
munda toplanma alan-
larının yerini bilmeyen 
vatandaşların oranının 
ise yüzde 69 olduğu-
nun altını çizdi.

İnegöl Belediyesini 
mobil afet çantası uy-
gulaması üzerinden 
eleştiren Cerhal, “Ola-
sı bir depremde mo-
bil çantanın işe yara-
madığını bir kez daha 
görmüş olduk. Hızlı 
bir şekilde konunun 
paydaşlarıyla birlikte 
istişare edilip yerel yö-
netimin radikal kararlar 
alması ve uygulaması 
gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Saadet Partisi Mahalli 
İdareler Başkanı Resul 
Cerhal açıklamasının 
tamamında şu ifadeleri 
kullandı; “Ülkemizde 
yaşanan deprem fela-
keti ve kaybettiğimiz 
binlerce can sonrasında 
İnegöl'ümüzle alakalı 
geçtiğimiz yıl yaptırdı-
ğımız bir anketin veri-
lerini kamuoyuyla pay-
laşmak istiyorum. Bu 
vesileyle bir kez daha 
depremde hayatını 
kaybeten vatandaşları-
mıza Allah'tan rahmet 
yakınlarına da sabırlar 
diliyorum. 

Geçtiğimiz yıl İne-
göl'ümüzde yaşam ile 
alakalı merkez 24 ma-
hallemizde kapsamlı bir 
anket yaptırmıştık. Bu 
anketin dönem dönem 
verilerini de kamuoyuy-
la paylaşmıştık. Yaşadı-
ğımız deprem felaketi 
sonrasında anketimizin 
içinde yer alan ve İne-
göllü vatandaşlarımıza 
sorulan deprem ile ala-

kalı sorular bir kez daha 
dikkatimizi çekti.”

YÜZDE 74 
İNEGÖL'DE OLASI 

BİR DEPREME 
KARŞI ÖNLEM 
ALINMADIĞINI 
DÜŞÜNÜYOR

"İnegöllü vatandaşla-
rımıza sormuş olduğu-
muz 'Olası bir depreme 
karşı ilçemizde yeterli 
önlemlerin alındığını 
düşünüyor musunuz?' 
sorusuna yüzde 74 ha-
yır cevabı, yüzde 17 
evet cevabı verilmiş. 
Yüzde 9'luk bir kesim 
ise soru karşısında ka-
rarsız kalmış."

İNEGÖLLÜLER 
AFET DURUMUNDA 

TOPLANMA 
ALANLARINI 

BİLMİYOR
"Bir diğer sorumuz ise 

'Olası bir deprem duru-
munda gidebileceğiniz 
toplanma alanlarının 
yerini biliyor musunuz?' 
olmuş. Bu sorumuza da 
İnegöllü vatandaşları-
mız'ın yüzde 69 hayır, 
yüzde 29'u evet ceva-
bı vermiş. Yüzde 2'lik 
küçük bir kesim ise 
kararsız kalarak net bir 
cevap verememiş."

DEPREME 
DAYANIKLILIK 
VE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM…

"Vatandaşlara bina 
dayanıklılığıyla ilgili so-
rulan, 'Oturduğunuz 
binanın depreme daya-
nıklı olduğunu düşünü-
yor musunuz' sorusuna 
ise yüzde 51 evet, yüz-
de 42 hayır görüşünde 
bulunmuş. Yüzde 7 ise 
oturduğunu binanın 
deprem dayanıklığıyla 
ilgili görüş beyan ede-
memiş. Aynı sorunun 
devamında ise kentsel 
dönüşüm projeyerini 
destekliyor musunuz? 
şeklinde vatandaşları-
mıza soru yöneltmişiz 
ve yüzde 81 gibi büyük 
bir çoğunluk destekli-
yoruz şeklinde cevap 
vermiş. Bu sorular yine 
bizlere gösteriyor ki 
şehrimizde büyük bir 
kitle, binasının depre-
me dayanıksız olduğu-
nu düşünüyor ve kent-
sel dönüşüm projelerini 
de destekliyor."

 
KONUYU 

DEFALARCA 
GÜNDEME GETİRDİK

“Saadet Partisi İne-
göl İlçe Teşkilatı olarak, 
deprem bölgesinde 
yaşadığımız için afetler 
noktasında geçtiğimiz 
aylarda ve yıllarda bir-
çok basın açıklaması 
gerçekleştirerek çalış-
malar hazırladık. De-
falarca İnegöl'e doğal 
afet merkezi kurulması, 
mahalle afet gönüllüleri 

oluşturulması, yapıların 
dönüştürülmesi şeklin-
de konuları gündeme 
getirdik.”

KRİZ YÖNETİM 
DOSYAMIZDA 

BİRÇOK ÖNEMLİ 
KONU VARDI

“Yine bunların yanın-
da kriz yönetim dosyası 
hazırlayarak belediye 
başkanımıza ve ilgili 
STK'lara teslim ettik. 
Kriz yönetim dosyasını 
da kamuoyuyla  pay-
laşmıştık. Hatırlatmak 
isterim ki dosyamızda 
afet eğitim merkezi 
oluşturulması, ilçe kriz 
merkezi binası, acil 
yardım konteynerleri, 
çadır kent alanları, in-
san organizasyonuyla 
alakalı süreçler gibi 
pek çok konuya vurgu 
yaparak krizin yaşadığı-
mız anda gündemimize 
girmemesi gerektiğini 
savunduk.”

MOBİL AFET 
ÇANTASI İLE 

DEPREM GERÇEĞİNİ 
GEÇİŞTİRDİLER

“Tabi geçen bu sü-
reçte elle tutulur gözle 
görülür hiç bir gelişme 
yaşanmadı. Mevcut ye-
rel yönetim mobil bir 
afet çantası programıy-
la afet gerçeğini geçiş-

tirmeye çalıştı. Yaşanan 
deprem mobil deprem 
çantasının bir işe ya-
ramayacağını bir kez 
daha ortaya çıkardı.

GÜNDEMDE 
TUTMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ
“Kıymetli İnegöllüler, 

Saadet Partisi olarak 
deprem gerçeğini ve 
depremle ilgili gerçek-
ten atılması gereken 
adımları her zaman 
gündemde tutmaya 
devam edeceğiz.  Çün-
kü tek gayemiz “Yaşa-
nabilir bir İnegöl” inşa 
etmektir. Afet konu-
sunun paydaşlarıyla 
birlikte yerel yönetim 
radikal kararlar almalı 
ve adımlar atmalıdır. Bu 
duygu ve düşüncelerle 
bugüne kadar deprem 
ve diğer doğal afetler-
de vefat eden vatan-
daşlarımızı rahmetle 
anıyor, hepinize saygı-
lar sunuyorum.”

İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde konut adaları ve ticari işletmelerin bulunduğu bölgede 6 yeni sokak açıl-
ması için çalışmalara başladı. @ Özgür Yıldırım

Saadet Partisi Mahalli İdareler Baş-
kanı Resul Cerhal, 2022 yılında yap-
tırmış oldukları bir anketi gündeme 
getirerek, İnegöllü vatandaşlara so-
rulan deprem ile alakalı sorulara ve-
rilen cevapları kamuoyuyla paylaştı. 
@ Özgür Yıldırım İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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YAPI SAHİPLERİ BAŞ-
VURABİLECEK

Asrın felaketinde 11 ilde 
büyük yıkımlara yol açan 
depremlerin yaralarını sar-
mak için ilk günden baş-
latılan seferberlik devam 
ederken, tüm Türkiye acı 
da olsa bir kez daha dep-
rem gerçeği ile yüzleşti. 
Afet bölgesinde hum-
malı çalışmalar sürerken, 
deprem kuşağındaki tüm 
illerde gözler, riskli yapı 
stoklarına çevrildi. Birinci 
derece deprem kuşağında 

bulunan Bursa’da da mev-
cut binaların risk durumla-
rının belirlenmesi amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından önemli bir adım 
atıldı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde 
Osmangazi Belediyesi, Yıl-
dırım Belediyesi ve Nilüfer 
Belediyesi, Uludağ Üniver-
sitesi, Bursa Teknik Üniver-
sitesi, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası ve 
Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı arasında yapılan işbirliği 
protokolü ile binaların risk 

durumlarının belirlenmesi 
için ‘Gözlemsel Bina De-
ğerlendirme Yöntemi’ dev-
reye alındı. Başvuruların 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
www.bursa.bel.tr adresli 
resmi internet hesabından 
ya da binatespit.bursa.bel.
tr adresinden yapılabilece-
ği ücretsiz uygulama için 
başvurulan 13 Şubat 2023 
(BUGÜN) tarihi itibariyle 
başladı.

  
  Uygulama ilk olarak 

Osmangazi, Yıldırım, Nilü-
fer ilçe sınırları içerisindeki 
binaları kapsayacak. Bina 
özelliklerini ve deprem 
tehlikesini dikkate alan 
gözlemsel yöntemde in-
celeme esnasında binalar-
dan herhangi bir numune 
alınmayacak. Bölgesel risk 
durumunun belirlenmesin-
de kullanılacak bu yöntem, 
tekil binada risk değerlen-
dirilmesi olarak kabul edil-
meyecek.

  Başvuru yapının maliki 
(mal sahibi/malikleri) veya 
apartman yönetim kurulu 
kararı alınması şartıyla site 
yönetimi tarafından yapıla-
bilecek ve tek bir yapı ma-
likinin başvurması yeterli 
olacak. 

Ücretsiz olarak sunula-
cak çalışmada; en yüksek 
nüfusa sahip 3 merkez il-
çede yer alan (Osmangazi, 
Nilüfer, Yıldırım) 2004 yılı 
öncesi 15 kata kadar ruh-
satlı, betonarme ve yığma 
yapılar öncelik çerçeve-
sinde olacak. Çalışmanın 
ilerleyen evrelerinde tüm 
ilçelerdeki yapılar değer-
lendirmeye alınacak. 2004 
yılı öncesi yapıların ince-
lenmesi tamamlandıktan 
sonra 2004 yılı ve sonrası 
yapılara ilişkin çalışmalar 
başlatılabilecek.

  GENİŞ DEĞERLEN-
DİRME

  Oluşturulan teknik ekip-

ler binayı; yapısal sistem 
türü, serbest kat adedi, 
bina görsel kalitesi, yumu-
şak kat/zayıf kat, düşeyde 
düzensizlik, ağır çıkmalar, 
planda düzensizlik, kısa ko-
lon etkisi, yapı nizamı, biti-
şik binalarla döşeeme sevi-
yesi, tabii zemin eğimi ve 
zemin sınıfı parametreleri-
ne göre değerlendirecek. 
İnceleme, bina özelliklerini 
ve deprem tehlikesini dik-
kate alan gözlemsel yön-
tem ile yürütülecek ve 
inceleme esnasında bina-
lardan herhangi bir numu-
ne alınmayacak. Çalışma 
sonucunda il bütününde 
yapı envanteri içerisinde, 
değerlendirme yapılan 
yapının risk kıyaslamasına 
göre öncelik durumu talep 
sahibine bildirilecek.

  FARKINDALIK OLUŞ-
TURMAK

  Herhangi bir yasal yap-
tırımı olmayan çalışma ile 
tamamen bilgilendirme 
maksatlı bir farkındalık 
oluşturulması hedefleni-
yor. 

Bir yapı ancak 6306 sa-
yılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun çerçe-
vesinde riskli olarak tespit 
edilmesi halinde yıkılabilir. 
Uygulama olmadığından 
herhangi bir yıkım kara-
rı veya farklı bir yaptırım 
söz konusu değil. Protokol 
paydaşları tarafından yü-
rütülen bu çalışma; 6306 
sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun çerçe-
vesinde olmayıp bir ön in-
celeme niteliği taşıyor.

DEVLET-VATANDAŞ 
ORTAKLIĞINDA BİR 
ÇALIŞMA YAPMALI
  Yapı denetim uz-

manlığının 1999 Mar-
mara Depremi sonrası 
alınan kararla faaliyete 
geçtiğini belirtenYapı 
Denetim ve Deprem 
Mühendisliği Derneği 
Bursa Temsilcisi Serkan 
Işık, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin 
etkilediği 11 ilde tar-
tışma konusu olan yapı 
denetim sistemine dair 
önemli açıklamalarda 
bulundu. Işık,

 "Yapı denetim uz-
manlığı ilk olarak 2000 
yılında aralarında Bur-
sa'nın da olduğu 19 
pilot ilde uygulanmaya 
başlanmıştı. Daha son-
ra 2011 yılında ise 81 
ildeki yapılarda zorunlu 
kılındı. Yüzyılın felaketi-
ni yaşayan 11 ilimizden 
sadece 3’ü 2011 öncesi 
yapı denetim sistemine 
tabi oldu. Bu iller Ada-

na, Gaziantep ve Hatay. 
Yaşadığımız son fela-
kette Hatay hariç diğer 
illerimizde yapı deneti-
me tabi olan binalarda 
can kaybının neredeyse 
yok denecek seviyede 
olduğunu görüyoruz. 
Bunun nedeni Hatay’ı 
incelediğimizde doğru 
planlama yapılmayan 
bir şehirle karşılaşma-
mızdır. İmar planlarının 
şehrin jeolojik yapısına 
göre düzenlenmesi ge-
rekirken, Hatay'da tam 
tersine bir uygulama 
yapıldığını gördük. 

Şunu net bir şekilde 
söyleyebilirim ki; bu yı-
kımlarda yapı denetim 
uzmanlarının sorumlu-
luğu en az seviyededir. 
Burada asıl sorumluluk, 
fay hattı üzerine planla-
rı oluşturan yerel yöne-
timler ve hazırlanan bu 
planlardaki fay hattını 
görmezden gelen jeo-
loji, jeofizik ve geotek-
nik uzmanlarının verdiği 

raporlardır. Bu raporlar 
yıkımın baş kaynağıdır. 
Yapı denetim uzmanları 
olarak bizler, sistemin 
zemin değerleriyle ilgi-
li planların nerede ve 
ne şekilde yapılacağıy-
la alakalı hiçbir karar 
mekanizmasında yer 
almıyoruz. Ayrıca bu 
konuda herhangi bir 
yaptırımda da buluna-
mıyoruz. Bizler dene-
timlere, mevcut planlı 
alanlarda yapılar yükse-
lirken başlıyoruz" dedi.

  Bursa'daki yapı sto-
kuyla alakalı da bilgiler 
veren Işık, "Bursa'da, 
denetime tabi olan 
2000 yılından sonra ya-
pılmış ve yapı denetim 
sistemine kayıtlı resmi 
106 milyon metrekare, 
işyeri ve konut bulunu-
yor. Bu yapıların yüzde 
40'ı ticaret ve sanayi 
alanı, geri kalan kısım 
da konut alanlarından 
oluşmaktadır. Bu ra-
kamlar, Bursa’da şu 
anda sağlıklı binalarda 
nüfusun yaklaşık 1 mil-
yon 800 bininin oturdu-
ğunu gösteriyor. 

Bu da Bursa nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 
60'ına tekabül etmek-
tedir. Geriye kalan 
yüzde 40'ının güvenli 
yapı olmadığını hesap-
larsak, Bursa'da acil bir 
eylem planının hayata 

geçirilmesi gerektiği 
aşikardır. 1960'lı yıllar-
dan itibaren yoğun göç 
alan Bursa'nın kentsel 
dönüşümü sağlaya-
bilmesi için devlet-va-
tandaş ortaklığında 
bir çalışma yapılması 
gerekiyor. Bizler yapı 
denetim uzmanları ola-
rak, 2000'den sonraki 
denetime tabi olan her 
binanın zemin etüdü ve 
doğru projeyle tasar-
lanması durumunda, 
şiddetli bir depremde 
can kaybına yol açma-
yacağını rahatlıkla söy-
leyebiliriz" ifadelerini 
kullandı.

  Yapı denetim uz-
manlarının çalışma 
şartları ve sıkıntıların-
dan da bahseden Işık, 
"Her şantiyede kağıt 
üzerinde şantiye şefi 
olsa da, inşaatların yüz-
de 90'ında aktif şantiye 

şefi görev yapmamak-
tadır. Şantiye şefleri, 
yapıların projelerine 
göre incelenmesiyle, 
bu incelenen projeler-
de doğru aplikasyonu 
yaptırmakla ve doğru 
malzemelerin kullanıl-
masını sağlamakla mü-
kelleftir. Bu uygulama 
sonunda olabilecekler 
veya eksikliklerin gide-
rilmesi konusunda da 
yetkinliğe sahiptir. Ama 
sahada şantiye şefi yok 
ise bunların doğru bir 
şekilde sentezlenme-
si mümkün değildir" 
dedi.

  “DARP
 OLAYLARINA

 MARUZ 
KALIYORUZ”

  Açıklamalarını sür-
düren Işık, "İnşaatlar-
da çalışan ustalar veya 
işçilerin hiçbirinin yapı 
güvenliği konusunda 

yetkinliği yoktur. Yapı 
denetim uzmanları ola-
rak; bu yetkinliğe sahip 
olmayan insanların eski 
alışkanlıklarına doğru 
bilgiyle karşı çıktığı-
mızda ise sahada çalı-
şan personellerin kötü 
muamelelerine, küfür-
lerine hatta darp olay-
larına maruz kalmakta-
yız. Bunun haricinde, 
sadece parası var diye 
müteahhitlik yapan ve 
inşaatın sadece görsel-
liğinden anlayan kişile-
re de işin önemini anla-
tamıyoruz. Bu noktada 
müteahhitlerimizin de 
insan hayatını dikkate 
alması ve yarın yaşa-
nacak deprem felake-
tinde binanın ayakta 
durmasını sağlayacak 
yapı denetimcilerin iş-
lerini kolaylaştırması 
gerekmektedir" diye 
konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üç 
merkez ilçe belediyesi, üniversiteler 
ve ilgili akademik odalarla işbirliğin-
de hayata geçirdiği ve vatandaşla-
rın oturdukları binaların risk durumu 
hakkında bilgi sahibi olabileceği üc-
retsiz ‘Gözlemsel Bina Değerlendir-
me Yöntemi’nde uygulama başladı.  
@ Tamer Ekimci

Yapı Denetim ve Deprem Mü-
hendisliği Derneği Bursa Temsilcisi 
Serkan Işık, “Bursa’da şu anda nü-
fusun yüzde 60’ı sağlıklı binalarda 
oturmaktadır. Geriye kalan yapı sto-
kunun yüzde 40'ının güvenli olma-
dığını hesaplarsak, Bursa'da acil bir 
eylem planının hayata geçirilmesi 
gerekmektedir” dedi.  

@ Özgür Yıldırım

Salih çok küçük yaşta yetim kalmıştı. Salih’in babası 
Ali güçlü, kuvvetli, haksızlığın karşısında dağ gibi durandı. 
Ali’nin bu özelliğini bilen yakınları onu sayar, öfkesinden ka-
çınmak için daha bir dikkatli davranırlardı. Köye hırsızlar 
dadanmıştı, bir ineği, bir atı, ya da başka bir hayvanı veya her 
hangi bir eşyası çalınmamış ev kalmamıştı. Yalnızca Ali’nin 
evinden bir şeyler çalmaya cesaret edememişlerdi. Hırsız-
lar, Ali’nin evine girmek istemişlerdi ama o, gece gündüz de-
meden geceleri uykusuz kalma cabasına bekçilik yaparak 
hırsızlara karşı direnmişti. Bu bekçilik ömür boyu sürecek 
değildi ya, bir gün Ali’nin hanımı Durdu Kadın hastalandı, 
hanımını alelacele doktora götürdü. İki gün hastanede kal-
mak zorunda kaldı. Hastaneden köyüne döndüğünde ahır-
da bağlı olması gereken Zeytin adlı atının olmadığını gördü. 
Ali, köylerde hırsızlık yapanları ve nerede saklandıklarını 
biliyordu. Hanımının sağlığa kavuşmasına mı sevinsin, atı-
nın çalındığın mı üzülsün, bilemedi, iki zıt duyguyu aynı anda 
yaşıyordu. Tevekkül etti, ya sabır çekti ama atının çalınması-
nı içi kaldıramıyordu. Gerisin geri dönmek istedi şehre ama 
hanımının telkinleriyle sabırlı olmaya çalıştı, sabahı zor etti. 
Yatak, yorgan çivilerle doldurulmuş gibi adeta ona battı, ge-
cesini sabaha zor bağladı. Gün ışır ışımaz atının saklandığını 
tahmin ettiği hana vardı. 

Ali gözünü karartmış, Hasan’ın mekânına baskın yap-
mıştı. Hasan ağa, Hasan ağa diye hanın içine doğru bağırdı. 
Hasan’ın adamları dışarıdan gelen ulumaya benzer bağır-
tıya çıktılar, belli ki rahatsız olmuşlardı.  Hasan’ın adamları 
çok sert ses tonuyla Ali’nin bağırtısına cevaben ne o kuyru-
ğu yanmış itler gibi bağırıyorsun? Burası senin babanın evi 
mi, çocuklarına bağırır gibi böğürüyorsun! Var git buradan, 
belanı bizden bulma! Ali köyden beri kurgulanmıştı, adam-
ların çokluğuna aldırmadan, onların üzerine doğru yürüdü. 
Hasan’ın mekânına bu zamana kadar böyle bir karşı duruşu 
hiç kimse göstermeye cesaret edememişti. Hasan’ın adam-
ları Ali’nin üzerine çullandılar, kırılmadık kemiği kalmama-
casına adam akıllı dövdüler, handan uzak bir yere çuval gibi 
yolun kenarına attılar. 

Salih 7 yaşındayken Ali kim vurduya gitti. Salih evin 
ikinci erkek çocuğuydu, ağabeyi evi terk etmiş, evin geçimi 
Salih’in küçücük omuzlarına kalmıştı. Salih sabah erken 
kalkar tarlalardan toklubaşı bitkisini toplar, evde temizliği-
ni yaptıktan sonra şehir merkezine götürür satardı. Bu işi 
yapmak zorundaydı, evin geçimini sağlamak için. Yine bir 
gün toklubaşı bitkisini topladı, evde temizliğini yaptıktan 
sonra pazara götürmek üzere geceden yola koyuldu. Kışın 
ayazı suratına doğru çarpıyor, kanının akışını etkiliyordu. 
Elleri, ayakları sanki buz tutmuş, kanı çekilmiş gibiydi. Kışın 
ayazında sabahı nasıl getireceğini düşünerek yoluna devam 
ederken ışıkları yanan ev sandığı bir yapı gördü. Tanrı mi-
safiri olarak sabahlayayım, güneşin doğuşuyla birlikte yola 
çıkarım diye kapıyı çaldı, kimse buyur etmeden içeri girdi, 
sırtında ki torbayı ağaç sütunun yanına koydu, başını da tor-
banın üzerine koyarak uyuya kaldı. 

Yediği sert tekmenin sersemliği ile gözünü açtı, nerede 
olduğunu anlamaya çalışacaktı ki, uzun boylu, geniş omuzlu, 
çakır gözlü boğuk sesiyle “Burası anne kucağı mı? Ne güzel 
de uykuya kalmışsın. Çabuk han ücretini öde sonra da defol, 
nereye gidersen git” 

Ne olduğunu anlamaya çalışan Ali kekeleyerek “A a abi 
ben buranın ücretli olduğunu bilmiyordum, param yok.”

“Ülen burası hayrat kapısı mı? Çabuk ücreti öde.”
Ali’nin yanında sermayesi olarak sadece toklubaşı otu 

vardı. Torbada ki otları göstererek “Abi pazarda bunları sa-
tayım ne kadar istiyorsan getirip vereyim.” 

Hancı, Ali’nin tavrından hoşlanmamışı. Bir hışımla 
Ali’nin başucunda olan torbayı aldı avlunun ortasına döktü, 
ayakkabısıyla hem çiğniyor hem de dişlerinin arasında söy-
leniyordu.  “Ülen senin bir haftalık ot paran buranın ücretini 
ödeyemez, sakın bir daha buralara gelme.” Ali’nin kolundan 
tutuğu gibi dışarı attı. 

Ali, hancının ayakkabısının altında ezilen otları yerden 
topladı torbaya koydu, dışarı çıktı ezilmeyen otları ayrıştıra-
rak pazara gitti.  Pazarda sattığı otların parasıyla annesinin 
söylediği şeyleri almaya parası yetmeyecekti. Kırtasiye mal-
zemesinin satışının yapıldığı bir dükkânın önünden geçiyor-
du, dükkânın vitrininde, köy öğretmeninin elinde ki kırmızı 
kurşun kalemin benzerini gördü. Onu almak çok istiyordu 
ama annesinin istediği malzemeleri almadan nasıl köye 
gidecekti. Düşüncelerini toparladı, bir cesaret kırtasiyeye 
girdi, kırmızı kurşun kalem ile birlikte ince bir defter aldı. 
Ali  acaba kaderini mi satın almıştı? (Devam edecek) ÖZER 
YILMAZ

KIRMIZI KURŞUN KALEM

Özer
YILMAZ
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07 Gündem

 KURAKLIK
 TEHLİKESİ

 Son dönemlerde 
mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden sı-
caklık nedeniyle Bur-

sa'da kuraklık alarma 
sebep oldu. Son iki 
gündür devam eden 
sağanak yağış ve Ulu-
dağ'a yağan kar ile 
birlikte içme suyunu 

karşılayan en önemli 
barajlarından biri olan 
40 milyon metreküp 
kapasiteli Doğancı Ba-
rajı'nın doluluk oranı, 
yüzde 35'e kadar ulaş-

tı. Nilüfer Barajı'nın ise 
doluluk oranı yüzde 5 
seviyelerinde. Yağışla-
rın olmadığı takdirde 
Bursalıların 45 günlük 
suyunun kaldığını belir-

ten yetkililer, vatandaş-
lardan sağduyulu olma-
sını istedi.

Barajların doluluk 
oranları ise dron ile ha-
vadan görüntülendi.

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 40 milyon metreküp kapasiteli 
Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 1 seviyelerinden 35'e kadar yükseldi. Barajların su se-
viyesi dron ile havadan görüntülenirken, bugün itibarıyla yağış olmazsa Bursa'nın sadece 45 
günlük suyu kaldı. @ Tamer Ekimci  

SEMİH GÜLERER SI-
RADA

İnegöl Belediye Baş-
kan Yardımcısı ve İne-
göl Belediyesi AK Parti 
meclis üyesi Oğuzhan 
Uslu milletvekilliği aday 
adaylığı için belediye 
başkan yardımcılığı ve 
İnegöl Belediyesi Mec-

lis üyeliğinden istifa 
edecek.Uslu’nın istifası 
sonrası İnegöl Belediye 
Başkan Yardımcılığı içiz 
henüz bir isim netleş-
mezken, gözler İnegöl 
Belediye meclis üyeliği-
ne çevrildi.

Oğuzhan Uslu’nun 

istifası sonrası meclis 
üyesi aday listesinde 
Semih Gülerer yer al-
makta. Gülerer’in gö-
revi kabul etmeyece-
ği, milletvekilliği aday 
adaylığı için AK Parti’de 
mevcut yönetim kurulu 
üyeliğinden istifa etme-
si bekleniyor.

TASARRUF ÇAĞRISI
BUSKİ'den yapılan 

tasarruf çağrısının ar-
dından İnegöl'de içme 
suyu sıkıntısı yaşanıp 
yaşanmayacağı merak 
konusu oldu. 

Konu hakkında açık-
lama yapan Belediye 
Başkanı Alper Taban 
şunları söyledi; "Şu 
anda içme suyu barajı-

mız yok ve doğal kay-
nak sularımızı kullanı-
yoruz. Yetmediği yerde 
zeminden su çekerek 
içilebilir su olarak va-
tandaşlarımıza eriştir-
miş oluyoruz. Şu an için 
tedbirli gitmekte fayda 
var. Suyu israf etmenin 
doğru olmadığını bili-
yoruz. Gelecekte içme 
suyu depolayacağımız 

Hocaköy Barajı'nda 
çalışmalar devam edi-
yor. Tamamlandığında 
İnegöl uzun yıllar o ba-
rajı kullanmaya devam 
edecek. Şu anda İne-
göl'ün içme suyu prob-
lemi yok. Zemin suları 
ve kaynak sularımız tü-
kenmediği sürece suyu 
vermeye devam ede-
ceğiz."

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu mil-
letvekilliği aday adaylığı için istifa edecek. Gözler mec-
lis üyeliği için Semih Gülerer’e çevrilirken, Gülerer’in 
görevi kabul etmeyeceği Milletvekili aday adaylığı baş-
vurusunda bulunacağı öğrenildi. @ Özkan Duran

Son 30 yılın en kurak kış ayını geçiren İnegöl'de içme 
suyu sorunu yaşanır mı sorusu akıllara geldi.

@ Özkan Duran
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Rengimiz, kokumuz farklı kalsa da,
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.
Balımızda farklı tatlar olsa da,
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Yeşili, mavisi, alı moruyla
Koyu eflatunla, açık sarıyla,
Kim huzur bulmuş ki kavgalarıyla
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Rengarenk oluşta, güzelliğimiz.
Farlılıkta, tekmil özelliğimiz.
Aynı topraktandır ezelliğimiz.
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Her fikir bir çiçek, her insan bir can.
Kimi inci sever, kimisi mercan
Kırk yıllık kahveyi içtiğim fincan,
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Bir toprak düşleyin, cennet köşesi,
Her koku, her renkten çiçek bahçesi
Çiğdemi, sümbülü, mor menekşesi,
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Her farklılık, ayrı zenginlik demek,
Her fikir, manada enginlik demek.
Hoşgörü ki ruha dinginlik demek.
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Aynı yurdun insanıyız canıyız.
Bir bedenin damarıyız, kanıyız.
Türkiye'nin geleceği, dünüyüz.
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Bir bahçede ağaç gibi kol kola,
Farklı meyve yakışmaz mı her dala?
Hasretiyle yandığımız yer, sıla.
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.

Emin'im kökümüz, gövdemiz birdir.
Kin, nefret, ayrılık, kanda zehirdir.
Anlamsız ön yargı, vicdana, kirdir.
Biz aynı toprağın çiçekleriyiz.
Emin YILDZ   30.08.2021

Vareste

AYNI TOPRAĞIN ÇİÇEKLERİ

DOĞAYA İLGİ ARTTI
  Pandemi ile birlikte 

vatandaşların balkonları 
ve bahçelerinde sebze, 
meyve ve süs bitkisi ye-
tiştiriciliği artış göste-
rirken, deprem felaketi 
ile birlikte bir kez daha 
doğaya ilgi arttı. Tarla, 
bahçe, bağ imkânı bulu-
nan vatandaşlar, sebze 
fideleri ile süs bitkilerini 
şimdiden araştırmaya 
başladı. Tohumdan fi-
deye dönüşecek olan 
ürünler ise 10-15 gün 
arasında dikime hazır 

hale gelecek. Girdi ma-
liyetlerinin artması, bu 
yıl fiyatlara yansıyacak 
olsa da insanların hobi 
maksatlı bu üretimlerini 
etkilemesi beklenmiyor.

  Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde fide ve süs bit-
kileri yetiştiriciliği yapan 
Deniz Dörtkardeş: “Bit-
kilere sebzelere olan ilgi 
son yıllarda epey arttı. 
Son zamanlarda yaşanan 
depremden sonra da in-
sanlar bağ evlerine, kır-
sal kesimlere yaşam alanı 

oluşturmaya başladılar. 
Bu vesile ile de bitkilere, 
sebzelere rağbet arttı.  
İnsanlar kendi sebzele-
rini az da olsa yetiştirip 
dalından kopartıp yeme-
yi tercih ediyorlar” diye 
konuştu. Girdi maliyetle-
rinin geçen yıla göre art-
tığını aktaran Dörtkar-
deş, vatandaşların kendi 
sebzesini yetiştirmenin 
pazardan alışverişe göre 
daha avantajlı olduğu-
nun altını çizdi.

Deprem felaketinin ardından bağ, bahçe ve tek 
katlı evlere yönelen vatandaşların fide ve süs bitki-
lerine ilgisi arttı.  @ Özkan Duran



PAMUKKALE 
BELEDİYESİ'Nİ 3-1 

YENDİLER
Normal sezonu li-

der olarak tamam-
layarak play-off eta-
bına katılmaya hak 
kazanan Başarı Si-
gorta Orhaniyespor, 
2. maçında Pamuk-

kale Belediyesi'ni 
3-1 yenerek yarı fi-
nale yükseldi.

1. Lig hedefine 
adım adımk yürüyen 
temsilcimizin yarı fi-

naldeki rakibi diğer 
gruplarda oynana-
cak olan maçların ar-
dından belli olacak.

Setler: (24-26) (27-
25) (22-25) (21-25)

MENEMEN FUTBOL 
KULÜBÜ’NÜ 
SAHAMIZDA 

AĞIRLAYACAĞIZ
İnegölspor Basın Söz-

cüsü Korhan Kaynakçı, 
çarşamba günü ertele-
me maçında İnegöl’de 
oynanacak Menemen 
FK maçına gelmek is-
teyen gençlerin ve ba-
yan taraftarların bilet 

bedellerinin yönetim 
kurulu tarafından karşı-
lanacağını söyledi.

Maça tüm taraftarla-
rımızı davet eden Kay-
nakçı, şunları söyledi: 
“Hafta sonu sahamız-
da ağırladığımız zorlu 
Arvanutköy maçından 
3 puan ile ayrılmanın 
mutluluğu içerisinde-

yiz. Yarında yine zorlu 
bir rakip olan Mene-
men Futbol Kulübü’nü 
sahamızda ağırlayaca-
ğız. Bu önemli maçta 
hedefimiz her zaman 
olduğu gibi 3 puan. 

İnşallah sahadan gali-
biyet ile ayrılacağız. Bu 
manada yönetim kuru-
lu olarak, gençlerimizin 
ve bayan taraftarlarımı-

zın müsabakayı ücret-
siz izlemeleri yönünde 
bir karar aldık ve maça 
gelmek isteyen genç 
kardeşlerimiz ile bayan 
taraftarlarımızın bilet 
bedellerini bizler kar-
şılayacağız. Tüm taraf-
tarlarımızı maça bek-
liyoruz. İnşallah güzel 
oyun sonucu sahadan 
hep beraber mutlu ay-
rılacağız.”

Kadınlar Voleybol 2. Lig'i play-off-
larında üst lige yükselme müca-
delesi veren Başarı Sigorta Orha-
niyespor, Pamukkale Belediyesi'ni 
3-1 yenerek yarı finale yükseldi. @ 
Tamer Ekimci

İnegölspor yönetimi bugün oynanacak Menemen karşılaşmasında gençlerin ve bayanların 
tribünleri doldurması için tüm bilet bedellerinin yönetim tarafından karşılanması kararı aldı. 

@ Tamer Ekimci
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