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İnegöl’ün tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Naci 
Köseoğlu, AK Parti’den aday adaylığını açıkladı. 

AK Parti İnegöl’de iki gündür teşkilat üyelerine Ankara’dan gelen te-
lefon konuşuluyor. Telefon anketinde üyelere iki soruluk anket yapılıyor. 
Peki, anketi kim yaptırıyor? 

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarım! İşte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iâde ederim. 
Artık kim bir hayır bulursa Allah’a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın.”
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AK Parti İnegöl teşkilat üyelerin iki gündür Ankara’dan gelen telefon anketinin kıskacında. Aranan teşkilat üyelerine ilk olarak ‘Vildan Yılmaz’ hakkında görüş ve düşünceleri sorulurken ikinci soruda ise İnegöl’de AK Parti’de bir şekilde vekillik için yeni ve eski dönemde adı geçmiş kişilerin isimleri soruluyor.

YENİ VE ESKİ DÖNEMDEN İSİMLER DE VAR

 

İkinci soruda ki isimler her teşkilat üyesinde farklılık 

gösterirken; sorulan isimler içerisinde başvuru yapmamasına 

rağmen Bülent Temelli, Hüseyin Şahin, Rıdvan Kocaağa gibi 

isimler yer alıyor. Başvuru yapan isimler içerisinde ise sadece 

Semih Gülerer’in adı geçiyor. 0312 923 16 06 numaralı 

telefondan gelen aramada anketi yaptıran ise tam bir merak 

konusu. 

BAŞVURU YAPMAYANLAR DA SORULUYOR

İnegöl AK Parti’de; Sivil Toplum Halkla İlişkiler 
Başkan yardımcılığı, Sosyal Politikalar Başkan-

lığı ve son olarak Medya Tanıtma Başkanı-İlçe 
Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Dr. 
Mehmet Serdar Nalcı, milletvekili aday adaylığını 
açıklayarak yönetim kurulu üyesi görevinden 
istifa etti. 

İnegöl’de bulunan Mobiliyum ve Mobilimo arasında gerçekleşen mar-
ka tartışması ikinci günde de devam etti. 

Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkaran ilk üç ilden biri olan 
Bursa’da, TÜBİTAK’la birlikte zemin ve bina envanteri çalışmaları-

nı yapan, yine JICA ile işbirliğinde Deprem Risk Azaltma ve Önleme 
Planlama Projesi’nin startını veren Büyükşehir Belediyesi, Deprem Bilim 
Kurulu oluşturdu. 



20222 YILINDA ANKARA ZÜBEYDE HANIM KIZ 
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Televizyonda gördüğü deprem manzaraları orta 
yaşlı adam için çok anlamlıydı.Televizyonda peş peşe 
hızlı geçen her bir görüntü onun zihninde uzun süre 
iz bırakıyordu.Çünkü kendisi de küçükken bir deprem 
yaşamış,bu depremde kendisinden küçük bir kardeşi-
ni kaybetmiş,annesini de ağır yaralı olarak enkazdan 
çıkarmışlardı.

           Bundan dolayı televizyonda gördüğü her 
deprem karesini adeta yaşıyordu.Hanı anlatırlar ya, 
Nasrettin Hoca damdan düşmüş ayağı kırılmış.Onu zi-
yarete gelenler “Hocam! Önemli değildir geçer… diyen-
lere, Hoca:”Siz gidin.Daha önce damdan düşmüş ve 
ayağı kırılmış birisi gelsin.Ancak o beni anlar”demiş.

            Orta yaşlı adam her deprem görüntüsü-
nü izlerken küçüklüğünde yaşadığı ve hala zihninde 
canlı duran o manzaraları hiç unutmamıştı.Kendisi 
de çadırda kalmış, bir keresinde meydana gelen şid-
detli artçı sarsıntıyla çadırdan kaçarken ki halini de 
hiç unutmamıştı.

             Orta yaşlı adam bir insanın düzeninin bo-
zulmasının ne kadar zor olduğunu biliyordu.Normal 
hayatta her insanın bir düzeni vardır.Eve geldiğinde 
uzanacağı bir çekyat,oturacağı bir koltuk,eline ku-
mandayı alıp televizyonu açması,yemek ve evde ki çay 
saatleri,uyuma ve kalkma düzenleri v.b.Ama deprem 
bütün bu düzeni alt üst etmişti.(Allah kimsenin hayat 
düzenini bozmasın).

               Tek gözlü bir çadırdasınız,yatağınız  yer 
yatağı,tuvalet ,banyo sıkıntılı,acıktığınızda gidip ayak 
üstü atıştıracağınız bir mutfağınız yok.Zaman zaman 
sessizce dinlenebilmek için gidip uzanabileceğiniz bir 
yan odanız yok.Ve şu yok bu yok, yok,yok,yok…

               Orta yaşlı adam enkazın başında bekleyen-
lerin iç dünyasını iyi anlıyordu.Çünkü küçüklüğünde o 
da o duyguları yaşamıştı.Ömrünüzün ve hatıralarını-
zın geçtiği o güzelim eviniz  şimdi yerle bir olmuştur.
Enkazdan çıkan küçücük bir hatıra bile sizin için çok 
değerli olmaktadır.O nedenle enkazın başında bekle-
yen o gönlü kırık depremzede çekim yapan kamerala-
rı fark etmiyor bile.Oysa normal zamanda kameraları 
gördüğümüzde mutlaka hiçbir şey yapmasak bile ka-
meraya gülümser ve  el sallarız.

               Orta yaşlı adam İlahiyat alanında eğitim 
de gördüğü için Kur’an ve Hadislerin ışığında hayatı 
anlamak istiyordu.Anlamak istediği konu “Hayatta ki 
bu olayların açıklaması ne olabilir?”konusuydu.

               Deprem olduğundan beri insanları din-
liyordu.Kimi “Sağlam binalar”,kimi “Kader” üzerinde 
duruyordu.Oysa Yüce Rabbimiz her zaman bizlere 
“Tedbir ve Takdir”i birbirinden ayırmamamızı tavsiye 
etmektedir.Örneğin:

-Tevekkül konusunda “Önce deveni bağla sonra 
Allah’a tevekkül et”.

-Dua konusunda önce fiili dua (elinden geleni yap) 
sonra kavli dua (Allah’a dua et).

-İşini sağlam ve güzel yapmak zaten dinimizin 
kesin emridir:”… Şüphesiz, Allah iyi ve yararlı işleri en 
güzel şekilde yapanları sever.”(Bakara ,195).

           Orta yaşlı adam sağlam bina yapmanın elbet-
te ki birinci sırada olması gerektiğine inanıyordu.Ama 
bazıları bunu sanki “Tek şart” gibi göstermeye çalışı-
yordu.Oysa “Birinci şart” ile “Tek şart” arasında çok 
fark vardır.Takdirin payını da unutmamak gerekir.

           Takdir derken aklına durup dururken Ha-
tayspor futbolcusu  ATSU geldi.Kimin aklına   gelirdi 
ki;”Atsu ,Afrika’nın batısında binlerce kilometre uza-
ğında dünyaya gelsin ve Türkiye de Hatay da vefat et-
sin.Bitmedi.O gece biletini almış ve gidecekmiş.Ancak 
90+ da attığı golden sonra kararını aniden değiştirmiş 
ve gece depreme yakalanarak hayatını kaybetmiş.

            Ve orta yaşlı adam her şeyin düz mantıkla 
anlaşılamayacağına karar verdi ve meleklerin tesli-
miyetini hatırladı.Daha fazla ileriye gitmek istemedi ve  
meleklerin dediğini  tekrarladı:” Melekler, “Seni bütün 
eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerin-
den başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her 
şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” 
dediler.”(Bakara,32).

                                                                                         
 Abdulvasih DURAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:06 Öğlen : 13:16İmsak: 05:43

Akşam : 19:16 Yatsı : 20:34İkindi : 16:37

24 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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DR.MEHMET 
SERDAR NALCI 

KİMDİR?

Nalcı, İnegöl’ün 
önemli sivil toplum 
kuruluşlarında da üst-
lenmiş olduğu aktif 
görevlerle milletvekili 
aday adayları içerisin-
de dikkat çeken isimler 
arasında.

1983 doğumlu Dr. 
Mehmet Serdar Nalcı, 
Ankara Gazi üniversite-
si Diş Hekimliği Fakül-
tesinden mezun olduk-
tan sonra (2001-2006),  
yine Gazi üniversitesi 
Protetik Diş tedavisi 
bölümünde dokto-
ra eğitimi görmüştür. 

(2007-2011)
Akabinde askerlik gö-

revini İstanbul Gülhane 
Askeri Tıp Akademisin-
de(GATA,) teğmen diş 
hekimi olarak tamamla-
mıştır. (2011-2012)

2012 tarihinden itiba-
ren İnegöl’de kendisine 
ait olan Diş Ailesi Özel 
Ağız ve Diş Sağlığı 
polikliniğinde yönetici 
olarak çalışmaya de-
vam etmektedir.

2016-2017 yıllarında 
İnegölspor yönetim 
kurulu üyesi ve basın 
sözcüsü olarak görev 
yapmıştır.

İnegöl’de birçok 
STK’da yöneticilik yap-
mıştır. Yine birçok sivil 

toplum kurulu ve hem-
şeri derneklerinde üye-
liği devam etmektedir.

2017-2018 yılı TÜGVA 
İnegöl kurucu yönetim 
kurulu üyesi olarak gö-
rev almıştır.

2019-2021 ve 2021-
2023 yılları iki dönem 
İnegöl MÜSİAD şubesi 
yönetim kurulu üyesi 
olarak görev yapmıştı. 
İlk döneminde üye iliş-
kileri komisyon başka-
nı, ikinci döneminde ise 
sağlık komisyon başka-
nı olarak görev almıştır. 
Üyeliği aktif olarak de-
vam etmektedir.

2013 yılı itibari ile baş-
layan İnegöl Genç İş 
İnsanları üyeliği devam 

etmektedir.
2021-2023 yılları ara-

sında iki dönem boyun-
ca İnegöl Kaymakamlı-
ğı Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı mütevelli heyetin-
de hayırsever üye ola-
rak görev almıştır.

2020 senesinde baş-
lamış olduğu AK Par-
ti İnegöl İlçe Teşkilatı 
yönetim kurulu üyeliği 
boyunca;

Sivil Toplum Halkla 
İlişkiler Başkan Yardım-
cılığı,

Sosyal Politikalar Baş-
kanlığı,

ve son olarak Tanıtım 
ve Medya Başkanı ola-
rak İlçe Başkan Yardım-
cılığı görevinde bulun-

muştur.
Evli ve iki erkek çocuk 

babası olan Mehmet 

Serdar Nalcı, iyi düzey-
de İngilizce bilmekte-
dir.

AK PARTİ’DEN 
ADAY ADAYLIĞINI 

AÇIKLADI

İnegöl’de uzun yıl-
lardır sivil toplum 
kuruluşlarında da üst-
lenmiş olduğu aktif 
görevlerle kamuoyu-
nun takdirini kazanan 
Diş Hekimi Naci Kö-
seoğlu, milletvekilliği 
aday adaylığı için AK 
Parti’den başvuruda 
bulunduğunu açıkladı.

Köseoğlu açıklama-
sında şunları söyledi: 
“Hedefimiz; başta 

Bursa’mız olmak üze-
re ülkemize canla, 
başla hizmet etmek. 
Dünya lideri sayın 
Cumhurbaşkanımız 
liderliğinde 20 yıllık 
kazanımlarımızı kökü 
dışarıda bir avuç ça-
pulcu zihniyete heba 
ettirmemek. Ümmetin 
tek ümidi ve son kalesi 
olan Türkiye’mizi İslam 
aleminin lideri ve dün-
yanın süper gücü yap-
mak, bağımsızlığımızı 
korumak için bütün 
gücümüzle çalışmakta 
kararılıyız.”  

YENİ VE ESKİ 
DÖNEMDEN 

İSİMLER DE VAR
AK Parti İnegöl teşki-

lat üyelerin iki gündür 
Ankara’dan gelen te-
lefon anketinin kıska-
cında. Aranan teşkilat 
üyelerine ilk olarak 
‘Vildan Yılmaz’ hakkın-
da görüş ve düşünce-
leri sorulurken ikinci 
soruda ise İnegöl’de 
AK Parti’de bir şekil-

de vekillik için yeni 
ve eski dönemde adı 
geçmiş kişilerin isimle-
ri soruluyor.

BAŞVURU 
YAPMAYANLAR DA 

SORULUYOR
İkinci soruda ki 

isimler her teşki-
lat üyesinde farklılık 
gösterirken; sorulan 
isimler içerisinde baş-
vuru yapmamasına 
rağmen Bülent Temel-

li, Hüseyin Şahin, Rıd-
van Kocaağa gibi isim-
ler yer alıyor. Başvuru 
yapan isimler içerisin-
de ise sadece Semih 

Gülerer’in adı geçiyor.
0312 923 16 06 nu-

maralı telefondan ge-
len aramada anketi 
yaptıran ise tam bir 

merak konusu. 
Anketi kim yaptırı-

yor? 
Anketle parti teşki-

latındaki nabzı yokla-

mak isteyen kim?
Neden her telefon 

görüşmesinde aday 
adayı isimleri farklıla-
şıyor?

İnegöl AK Parti’de; Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan yardımcılığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve son olarak 
Medya Tanıtma Başkanı-İlçe Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Dr. Mehmet Serdar Nalcı, milletvekili aday 
adaylığını açıklayarak yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti. @ Özkan Duran

İnegöl’ün tanınmış isimlerinden 
Diş Hekimi Naci Köseoğlu, AK 
Parti’den aday adaylığını açıkladı. 

@ Özgür Yıldırım

AK Parti İnegöl’de iki gündür teş-
kilat üyelerine Ankara’dan gelen 
telefon konuşuluyor. Telefon anke-
tinde üyelere iki soruluk anket yapı-
lıyor. Peki, anketi kim yaptırıyor?

 @ Özgür Yıldırım



TARİHTE BUGÜN 16 MART

1920: İstanbul’un işgali
1921: Sovyetler Birliği, Ankara Hükümeti'ni resmen 

tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.
1940: Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın yazar Selma 

Lagerlöf 82 yaşında öldü.
1972: Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf As-

lan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onay-
ladı.

1978: Öğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi'nden 
çıkan kalabalık bir solcu öğrenci grubunun üzerine 
bomba atıldı, 7 öğrenci öldü, 31'i ağır olmak üzere 
100'den fazla kişi yaralandı. 

1999: Birleşmiş Milletler'in Kosova'da, 70 gün süre-
cek hava harekatı başladı. Sırplara göre 2.000 Ameri-
kalılara göre ise 5.000 kişinin öldüğü savaşın sonun-
da Sırp kuvvetleri Kosova'dan çekildi.

ÇANAKKALE ZAFER HAFTASI

03 Yaşam 16 Mart Perşembe

MOBİLYA 
İMALATHANESİN-

DE YANGIN
Yangın itfaiye ekip-

leri tarafından söndü-
rüldü. Edinilen bilgiye 
göre Mahmudiye Ma-
hallesi Mehtap Sokak 
numara 7 adresinde 

bulunan 3 katlı mo-
bilya imalathanesinin 
ikinci katında henüz 
belirlemeyen bir ne-
denden dolayı yangın 
çıktı. 

Dumanı fark eden 
çalışanların haber ver-
mesi üzerine olay yeri-

ne gelen itfaiye ekip-
leri yangına müdahale 
etti. Kısa sürede kont-
rol altına alınan yangın 
sonucunda imalathane 
maddi hasar meydana 
geldi. Yangınla alakalı 
soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLETİN 
SÜRÜCÜSÜ
 YARALANDI

Kaza Orhaniye Ma-
hallesi Yenişehir Cad-
desi üzerinde meyda-
na geldi. Sürücü Kaan 
Eren S.(23) yöneti-
mindeki 16 ATY 201 
plakalı motosiklet, 
önünde seyir halinde 
olan sürücü Seyfettin 
K.(35) yönetimindeki 
16 BAS 256 plakalı 
hafif ticari araca ar-
kadan çarptı. Aracın 
arka camına başıyla 

çarpan genç kanlar 
içinde kaldı. Yara-
lı olay yerine sevk 
edilen Ambulansla 

İnegöl Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Polis 
kazayla ilgili soruştur-
ma başlattı.

Mahmudiye mahallesi Mehtap Sokak üzerinde bulu-
nan mobilya imalathanesinde yangın çıktı. 

@ Haber Merkezi

Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada hafif 
ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yara-
landı. @ Haber Merkezi

Coğrafî konumu itibariyle İnegöl coğrafyası, 
Kuzeybatı Anadolu’da ve Marmara Bölgesinde 
yer almıştır. İklim itibariyle de Akdeniz iklimi ile 
karasal iklimin kesişim noktasında yer aldığı 
için zaman zaman her iki ikliminde etkisi altında 
kaldığı görülmektedir.

Genel hatları ile İnegöl coğrafyası, güneyden 
Uludağ ve Domaniç dağları ile kuzeyden ise Ahî 
Dağı tarafından çevrilmiş; doğu-batı istikametin-
de uzanan münbit bir ova ile Uludağ ve Domaniç 
dağlarının kuzeye bakan platolarından oluşmuş-
tur. İnegöl Ovası’nın en geniş yeri, Hocaköy-Ko-
zulca Köyü arasında 9 kilometreyi bulurken 
Uzunluğu da Kurşunlu Beldesi ile Akıncılar Köyü 
arasında 24 kilometreye ulaşmıştır. 

Uludağ ve Domaniç dağlarında bitki örtüsü, 
çok çeşitli ve de zengindir. Başta çam, gürgen, 
meşe ve kestane olmak üzere; bir çok ağaç türü, 
bu dağlarda yetişmektedir. İnegöl Ovası’nın kuze-
yinde yer alan Ahî dağı’nda ise-genellikle- baltalık 
adı verilen meşe cinsi ağaç çeşidi yoğunluktadır.

Uludağ ve Domaniç dağlarından İnegöl 
Ovası’na inen akar sular, debisi –oldukça yüksek 
akar sular olduğu halde Ahî Dağı’ndan İnegöl 
Ovası’n inen akar sular, debisi çok düşük akar 
sulardır ki yaz mevsiminde bunların suları, 
tamamen kesilmektedir. Uludağ ve Domaniç dağ-
larından İnegöl Ovası’na inen debisi yüksek akar 
sular, batı cihetinden doğu cihetine doğru:

Kara Dere - Kavaklı Dere – Akdere / Cerrah 
Deresi –Hocaköy Dersi /Ali Ağa Deresi – Bedre 
Deresi – Akçasu Deresi- Çamlık Deresi ve Mezid 
Deresi isimlerini alarak İnegöl Ovası’nı bir 
başatan diğer başa geçerek kuzeyde Hamzabey 
Boğazı’nda buluşurlar ve Gökçe Su adını alarak 
Yenişehir Ovası’na geçerler.

Ancak İnegöl Ovası’ndaki zemin ve tabandaki 
meyil, çok yüksek olmadığından kış ve bahar 
mevsimlerinde Hamzabey Boğazı’nda buluşan 
bu dereler, yeterli drenaj olmadığı için geçmiş 
yıllarda geri tepmiş ve İnegöl Ovası’nı kış ve ba-
har mevsimlerinde tabiî bir göl haline getirmiştir. 
Bu sebepten 1299 yılında Turgut Alp tarafından 
gerçekleştirilen fetih sonrasında bu coğrafya, 
“İnegöl =Anagöl” adını almıştır.

Diğer yandan fetih sonrasında İnegöl coğ-
rafyası ile Domaniç coğrafyası, ekonmik yönden 
uzun yıllar, bir arada değerlendirilmiş ve bu 
coğrafya, derbentler ve yayla yolları aracılığı ile 
İnegöl coğrafyası ile irtibatlandırıl- mıştır. Tarihî 
ipek yolunun Bursa ayağını oluşturan “Ulu Yol” ile 
bu derbent ve yayla yollarının İnegöl-ekonomi-
sinde son derece önemli yeri olmuştur.

Zira İnegöl coğrafyası, bu yollar ve de bu 
derbentler aracılığı ile dış dünyaya açılabil-
miştir. Söz konusu derbent ve ulaşım yollarını, 
tarihî ipek yolunun geçtiği “Ahî Derbendi” nden 
başlamak suretiyle saat yelkovanı istikametinde 
şöylecece sıralayabiliriz: Ahî Derbenddi-Sınırbeli 
Derbendi /Mezit Boğazı- Domaniç Derbendi- Mî-
zali Derbendi / Kazmıt Deresi – Ağıllı Kaya Geçidi 
– Boğazova Geçidi-Kıran Geçidi-Ulular /Aktarma 
Geçidi-Ermeni Beli/ Akbıyık / Delikli Kaya ve de 
Hamzabey Boğazı… İşte bu bu derbentleri aşarak 
İnegöl coğrafyasında yaşayanlar, dış dünya ile 
irtibat kurmuşlardır.

İnegöl coğrafyasında yer alan madenler, 
kaplıca, menba ve maden suları, av ve besi 
hayvanlarına ilaveten yetiştirilen çeşitli meyve, 
sebze, tarım ve ziraat ürünleri de bu coğrafyanın 
ekonomik değerleri arasında önemli yer tutmuş-
tur. Tarihî süreç içinde söz konusu ürünlerin 
üretiminin yanı sıra satışı ve de işlenmesi ile ilgili 
tesislerin kurulması cihetine gidilmiş ve daha 
sonraki bölümlerde görüleceği üzere; bu konuda 
çok büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir.

İlgili bölümlerde zikredildiği üzere mîlattan 
önce iki bin yıllarında Digrîhî Çayırı üzerinde 
“Modra” adıyla ve bir korsan yatağı olarak 
kurulan İnegöl, mîlattan sonra iki bin yıllarında 
hem nüfus ve hem de ekonomik yapısı itibariyle; 
“il “olmaya namzet bir şehir olma hüviyetini 
kazanmıştır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

TARİHSEL BOYUTTA İNEGÖL’ 
DE EKONOMİK DEĞERLER

7 YARALI   
Alınan bilgiye göre, 

aynı istikamete git-
mekte olan Muam-
mer Dursun yöneti-
mindeki 16 ATB 660 
plakalı otomobil ile 
Semiha Tunç’un kul-
landığı 43 ACP 562 
plakalı otomobil, 
Jandarma kavşağın-
da çarpıştı. 

Kazada sürücüler 
ile araçlarda yol-
cu olarak bulunan 

M.N.Y., E.C., F.N.K., 
B.D. ve A.C. yaralan-
dı. 

Yaralılar, 112 Acil 

Servis ekiplerince 
Domaniç İlçe Hasta-
nesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 

İnegöl-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen 
kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yara-
landı. @ Haber Merkezi

YAŞLI ADAM DEN-
GESİNİ KAYBEDE-
REK DÜŞTÜ

Olay Suyolu Cad-
desi üzerinde bulu-
nan bir kıraathanede 
meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre kı-

raathanede çay içen 
79 yaşındaki Yaşar Ç. 
isimli yaşlı adam den-
gesini kaybederek 
düştü.

Başından yaralanan 
talihsiz adam kanlar 

içinde yerde kaldı. 
Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen ambulansla acil 
servise kaldırılan Ya-
şar Ç. burada tedavi 
altına alındı.

İnegöl'de meydana gelen olayda yaşlı adam kıraat-
hanede çay içerken kanlar içinde kaldı.

 @ Haber Merkezi
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Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

HALK EĞİTİM MERKEZİ 
ÜRETİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ali Doğru ve AK Parti İlçe 
Yönetim Kurulu üyeleri ile 
birlikte İnegöl Halk Eğitim 
Merkezini ziyaret eden 
AK Parti Bursa Milletvekili 
Vildan Yılmaz Gürel, kursi-
yerlere depremzedeler için 
yaptıkları çalışmalar nede-
niyle teşekkür etti. 

Deprem bölgelerinden 
gelen istekler üzerine ça-
lışmalar yapan Halk Eği-

tim Merkezi yönetimi, son 
olarak şalvar üretimine 
başlamıştı. Bir tekstil fir-
ması tarafından bağışlanan 
binlerce metrelik kumaşlar, 
bir süredir kursiyerler ta-
rafından işleniyordu. Önü-
müzdeki günlerde çadır 
ve konteynerlerde kalan 
vatandaşlara gönderilecek 
ürünler, yöresel kıyafetlere 
uyumlu bir şekilde tasar-
landı. 

AK Parti Bursa Milletve-
kili Vildan Yılmaz Gürel, 

“Kahramanmaraş Veki-
limiz Habibe Öçal beni 
aradı. “Sizin orada tekstil 
gelişmiş, hayırseverler bir 
memleketsiniz. Köyde-
ki depremzedelerimizin 
şalvar ihtiyacı var, temin 
edebilir misin?” dedi. Ka-
rakoç sağ olsun kumaş ver-
di. Halk Eğitimde dikiyor. 
Halk Eğitim Merkezimiz 
depreminin ilk gününden 
bu yana eşofman, çocuk 
kıyafeti dikip göndermiş-
ti. Emeklerine sağlık. Gün 

birlik günü, gün yaraları 
sarma günü. Hep birlikte 
Türkiye’yiz.” diye konuştu. 

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Ömer Göktürk, 
“Bilindiği üzere ülkemizin 
11 ilini yaklaşık 13,5 mil-
yon insanımızı etkileyen 
büyük bir deprem felaketi 
yaşadık. Bizde İnegöl Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
olarak ilk günden itibaren 
yöre insanının ihtiyaçları-
nı karşılamak üzere; polar 
battaniyelerden, eşofman-

lardan tutun çocukların te-
mel ihtiyaçları ve pike, çar-
şaf, yastık gibi çok çeşitli 
malzemelerin dikimini ya-
parak hızlı bir şekilde böl-
geye ulaştırdık. Milletve-
kilimiz sayın Vildan Yılmaz 
Gürel'in talepleri doğrul-
tusunda Kahramanmaraş 
ilimizde yöre insanının, ha-
nımlarımızın ihtiyacı olan; 
yöreye özgü şalvar ihtiyacı 
kurumumuza iletildi. 

Bizde gönüllü kursiyerle-
rimiz ve öğretmenlerimizle 
birlikte bu ihtiyacı karşı-
lamaya yönelik çalışmalar 
başlattık. İlk etapta 100 
adet şalvar üretimi hedef-
liyoruz. İleriki zamanlarda 
bu hedefi 1000 adete ka-
dar çıkarmayı düşünüyo-

ruz. Gönüllü olarak katılan 
öğretmenlerimize ve kur-
siyerlerimize bu çalışma-
larından ötürü teşekkür 
ediyorum” dedi. Kursiyer 

Fidan Dönmez Arslan ise, 
“Ben İnegöl Halk Eğitim 
Merkezi dikiş kursundan 
Fidan Dönmez Arslan. Bu-
rada deprem bölgesindeki 

vatandaşlarımıza gönüllü 
olarak şalvar dikimi yaptık 
şu anda. Oradaki herkese 
geçmiş olsun diyorum” 
dedi.

İnegöl’de bir tekstil firmasının bağışladığı binlerce metre kumaş, Halk 
Eğitim Merkezinde işlenerek şalvar haline getirildi. AK Parti Bursa Millet-
vekili Vildan Yılmaz Gürel, kursiyerler tarafından üretilen şalvarların Kahra-
manmaraş’a gönderileceğini açıkladı. @ Özkan Duran

Yeni imarlı alanların açılmasının yatay mimariyi destekleye-
ceğini belirten Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, dep-
remden korkan vatandaşların yüksek kattan kaçıp arazide 
yaşamak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

@ Özkan Duran
 YÜKSEK 

KATTAKİLER 
DAİRELERİNİ SATIP 
ARAZİDE YAŞAMAK 

İÇİN HAREKETE 
GEÇTİ  

  Bursa'nın çok hızlı 
büyüyen bir il konu-
munda bulunduğunu 
ifade eden  Elfi Gay-
rimenkul Broker'ı Öz-
kan Aydemir, "Bursa, 
geçmişten bugüne 
fazla göç alan illerin 
arasında yer alıyor. 
Bununla birlikte hem 
yüksek kat hem de 
çarpık yapılaşmanın 
yaşandığı bir il oldu. 
Biran önce kentsel 
dönüşümlerin hızlan-
ması gereken bir dö-
nemdeyiz. Bölgedeki 
imarlı alanların ya da 
plana girecek bölgele-
rin biran önce açılması 

gerekiyor. Çünkü da-
ire fiyatları çok yukarı 
çıkmaya başladı. Yeni 
imarlı bölgelerin olma-
ması sektörü ve vatan-
daşları sıkıntıya sok-
muş durumda. Her yıl 
konut ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Deprem 
bölgelerinde toplan 1 
milyon üzeri konutun 
kaybedilmesiyle birlik-
te bu sayı daha da yu-
karı çıkacaktır" dedi.

  Yüksek hızlı tren 
inşaatının devam et-
tiğini belirten Ayde-
mir, "Bursa’dan geçip 
Bandırma’ya gidecek. 
Bu bölgelerde de ha-
reketlilik var. Bazı böl-
gelerde kamulaştırma 
kararı alındı. Karaca-
bey Bursa arasında 
ileri teknoloji sanayi 
bölgesi yükseliyor. 
TEKNOSAB tamam-

landığı za-
man ise Bur-
sa’nın nüfus 
yoğunluğunun arta-
caktır. Yüksek kat ye-
rine yatak mimari için 
imar alanlarının biran 
önce açılması gereki-
yor. Bursa’da en son 
imara açılmış bölgeler, 
Balkan, Hasanağa ve 
Kayapa oldu. İmarın 
açılmaması, yüksek 
katlı binaların inşaatı-
na teşvik ediyor. Yük-
sek katın olması da 
deprem bölgesi olan 
Bursa’da vatandaşları 
tedirginliğe sürüklü-
yor. Yatay mimari için 
önümüzdeki 1 yıl içe-
risinde belediyelerimi-
zin mutlaka bölgeleri 
değerlendirmesi ge-
rekiyor" diye konuştu.

  Son 1 yıl içerisinde 

tarla ve arsa satışları 
yükseldiğine de deği-
nen Aydemir, "Dep-
remle birlikte Balıkesir 
ve Bursa bölgesinde 
daha fazla satışların 
olduğunu görmekte-
yiz. Bunun sebebi ise 
insanların yüksek kat 

değil, yatay mimari 
için kendine kontey-
ner koyup yaşam alanı 
oluşturacakları doğal 
ortamlardır. İnsanlar 
dairelerini satarak 
böyle bir yaşama ayak 
uydurmaya çalışıyor. 
Hem toprağa ulaşıp 

hem de hayatlarını 
idame ettirmek için 
girişimlerde bulunu-
yorlar. Bursa’nın batı 
bölgesinin önümüz-
deki 10 yıl içerisinde 
hızlı büyüyeceğini dü-
şünüyoruz" ifadelerini 
kullandı.

ÇANAKKALE 
GEÇİLMEZ

Ali Ziya
YILMAZ

Mart 1915.Yer Çanakkale.
Yedi düvel Boğazlardan geçip
Vatan topraklarını işgal etmek için
Sırtlan sürüsü gibi saldırıyor kalleşçe
Öldürme hırsı bürümüş alçak gözler
Seher vaktinde denizden süzülüyor
Düşman gemileri tüm ihtişamı ile
İkindi vaktinde; Kahve içmek için şehirde
Gökyüzünde tayyare sesleri
Top mermileri yağıyor siperlere
Mehmetçik pür dikkat! Hazır
Tarihe bir destan yazmak için
Bataryalar hiç susmuyor, Kulaklar sağır
Mevzilere bombalar yağıyor
Ölüm; ansızın geliyor bedenlere
Şehit olabilme hayali ile 
Yanıp tutuşuyor masum kalpler
Düşman gemilerinden gözükmüyor 
Masmavi muhteşem deniz
İlk kapı; Denizin kilidi, Kilitbahir.
Mehmetçik şaha kalmış, dillerde tekbir.
Bir büyük gemi geçmek üzere Boğazdan
Mehmetçikte görülmemiş bir panik
Mecidiye bataryası ise yerle bir
Koca Seyyid ayakta dimdik
Top mermisi çok ağır! Haydi Yiğit
Ya Allah, Bismillah Mermi namluda
Muhteşem bir direniş var, Gelibolu’da.
İngiliz Zırhlısının bacasından İçeri
Manevra yerlerine mayın döşüyor
Cevat Paşa emriyle; Nusret Mayın Gemisi
Batmazlar batıyor! Allahuekber ileri
Boğaz da yerle bir oluyor şimdi!
 Kendinden emin; Düşman gemileri
 İlk şehitler! Denizin seddi. Seddülbahir
 Mehmetçik ayakta, Acze ve celle Allah bir  
 Düşman; Bayrak, Vatan, Namus nedir bilmez
Mirastır vatan,  Bayrak kandır, Namus ise Çiğnetilmez
Tüm Dünya anladı ki; Çanakkale Boğazı ASLA  geçilmez!!! 

 22.01.2015  ALİ ZİYA
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ŞEHİT İDRİS GÜZEN: Şehit jandarma er. 1968 
Artvin-Şavşat doğumlu olup Mardin-Midyat İlçe 
Jandarma Komutanlığı askeri olarak vatani 
görevini yaparken 
28.06.1989 tarihinde 
Mardin-Dargeçit 
Kuşluca Köyü’nde 
teröristlerce pusuya 
düşürülerek şehit ol-
muştur. Adı Turgutalp 
Mahallesinde bir so-
kakta yaşatılmaktadır.

 
GÜVEN, ADİL CAN: 1953 İnegöl doğumlu. İlk, 

orta ve lise eğitimini İnegöl'de aldı. 1974-75 İnegöl 
Lisesi mezunu. 1970'li yıllardan itibaren dayısı 
Abdurrahman Özer'den usta çırak geleneği 
çerçevesinde seramik eğitimi aldı. 1986 yılında 
eşi Nursan Güven ile birlikte İnegöl Akhisar'da 
seramik atölyelerini açtılar. Prehistorik çağdan 
başlayarak, İyon, Helenistik, Roma, Bizans, Sel-
çuklu, Beylikler ve Osmanlı seramikleri üzerine 
incelemelerde bulundu. Atölyesini 1998'de İznik'e 
taşıdı. İlk sergisini İznik'te, 1992, 1993, 1994, 1996 
yıllarında İnegöl'de 
kişisel sergiler açtı. 
1993 yılı Bursa Kültür 
Bakanlığı ve UNESCO 
sergisi, 1994-1995-
1996 yıllarında Türk 
Dünyası Sempozyumu 
Sergiler, 1998 Bursa, 
2000 Söğüt, 2000 
İznik, 2001 Yunanis-
tan-Larissa, 2001 
İstanbul, 2002 Paris'te sergilere katılmışlardır. 
2004 yılında GESAY (Geleneksel El Sanatları Vak-
fı) Şükran Plaketi almışlardır. 1997 İnegöl Rotary 
Kulübü tarafından seramik ve çini çalışmala-
rından ötürü "Şükran Plaketi" ile ödüllendirildi. 
1995 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi İznik 
Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. Orijinal çalışmalar dışında 
eski teknikleri de uyguladıkları eserler ortaya 
koymaktadırlar. Eserleri imzalıdır. Kültür Ba-
kanlığı tarafından da Sanat Eseri Statüsünde 
onaylanmıştır. 1974 yılından itibaren gönüllü av 
müfettişi olan Güven İnegöl’de bulunduğu zaman 
diliminde İnegöl Avcılar Atıcılar Derneği’nde 
uzunca süre başkanlık ve yöneticilik görevlerin-
de bulundu. İnegöl Atış poligonu onun başkanlığı 
döneminde yapılmıştır.

 

GÜVEN, AYSUN: Sinema sanatçısı. 1976-77-78 
yılları eşinin işi gereği İnegöl’de yaşadı. 1954 
Eskişehir doğumludur. Daha sonra ailesi Yalova 
ve İstanbul’a taşındılar. 1971 yılında Şerif Gören’in 
yönettiği Yılmaz Güney ve Fatma Karanfil’in 
oynadığı “Kaçaklar” filmi ilk filmidir. 1979 yılına 
kadar birçok filmde oynadı. Uzun bir aradan 
sonra 2000’li yıllardan itibaren televizyon dizisi 
ve filmleri ile sinema 
filmlerinde de yeniden 
görev almaya başladı. 
Doktorlar (2008), 
Fatmagül’ün suçu Ne 
(2010), Elif (2014) gibi 
televizyon dizileri, 
Yıkılan Yuva (2009), 
Cennet vadimin Ses-
siz Çığlığı (2008), Kanlı 
Pınar (2004) gibi sinema filmleri görev aldığı 
projelerden bir kaçıdır.

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

42 GENÇ ÇİFTÇİ 
KATILDI

İnegöl Belediyesi, 
tarım şehri İnegöl’ün 
genç çiftçilerine yö-
nelik düzenlediği fuar 
gezileri ile tarımda ge-
lişime katkı sunuyor. 
Bu düşünceyle 14-18 
Mart 2023 tarihlerinde 
TÜYAP Konya Ulusla-
rarası Fuar Merkezinde 
düzenlenen 19. Konya 
Tarım Fuarına ücretsiz 
gezi düzenlendi. Ve-
rimli toprakları ve be-
reketli tarım arazileri 
ile bu alanda önemli 
bir potansiyele sahip 
olan İnegöl’de özellikle 
gördüğü teknolojileri 

şehre uyarlayabilecek, 
tarımdaki gelişmeleri 
görüp uygulayabilecek 
40 yaş altı çiftçilerin 
katıldığı fuar gezisi ile 
genç çiftçiler tarımdaki 
yenilikleri ve teknolo-
jileri inceleme fırsatı 
buldu.

5 günlük fuarın ikinci 
gününde gerçekleşti-
rilen gezi için İnegöl-
lü çiftçiler Salı gecesi 
03.00’da İnegöl Beledi-
yesi önünden yola çıktı. 
Sabah saatlerinde Kon-
ya’ya ulaşan çiftçiler, 
İnegöl Belediyesi Muh-
tarlık İşleri Müdürlüğü 
organizasyonunda Be-

lediye Başkan Yardım-
cısı Durmuş Aydın’ın da 
katılımıyla fuarı gezdi. 
Geziye 42 üretici katıl-
dı.

Belediye Başkanı 
Alper Taban, yapılan 
ücretsiz geziye ilişkin 
açıklamasında; “İne-
göl’ümüz ticaret ve sa-
nayi şehri olduğu kadar 
verimli topraklarıyla 
bereketli bir tarım şehri 
aynı zamanda. Biz ge-
rek tarım gerek hayvan-
cılık noktasında şehrin 
bu değerinin geliştirile-
rek sürdürülmesini arzu 
ediyoruz. Ne yaptığını 
bilen, kendisini sürekli 

geliştiren, yenileyen 
bir şehir haline dönüş-
mek istiyoruz. Bunu 
da bu alanda uğraş 
veren paydaşlarımızla 
yapacağız. Nerede bir 
yenilik varsa, nerede 
yeni model, bir çalışma 
varsa gelişmeleri takip 
etme adına bunları izle-
meliyiz. Bu düşünceyle 
İnegöl’ümüzdeki 40 
yaş altı çiftçilerimizle 
Konya’da düzenlene-
cek Konya Tarım Fu-
arına gezi düzenleme 
kararı aldık. 42 çiftçimiz 
bugün ekip arkadaşla-
rımızın nezaretinde fu-
arı geziyorlar. Özellikle 
genç çiftçilerin tarım-
daki yenilikleri görüp 
keşfederek İnegöl’e 
kazandırılmasına katkı 

sunmasını hedefledik. 
Konya’da sektör lider-
lerini bir araya getiren 
bu fuara 42 üreticimiz 
katılım sağladı. Burada 
en önemli nokta insa-
na olan yatırım. İnsanın 

ufkunu, vizyonunu gö-
zünü açabilecek olan 
ve yeni bir şeyler yapa-
bilme kabiliyetini geliş-
tirecek olan o gelişim 
hususu” ifadelerinde 
bulundu.

“BU KARAR
 NİTELİĞİ

İTİBARİYLE 
KESİNDİR”

Mobiliyum AVM yö-
netim kurulu Başkanı 
Talha Timur Han “Yaptı-
ğım açıklamalar akabin-
de tarafıma cevaben 
görsellerini gerek basın 
gerekse sosyal medya 
hesaplarından paylaş-
tıkları, alınan marka 
patentlerinin Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu 
kararı sonrası bir hük-
mü kalmadı.”dedi.

Mobiliyum AVM’nin 
arşı kısmında faaliyet 
gösteren ismi, logosu 
ve tabela renk görseli 
bile Mobiliyum’a ben-
zetilen Mobilimo AVM 
yönetiminin dün yaptı-
ğı açıklama sonrası Mo-
biliyum Avm Yönetim 
Kurulu Başkanı Talha 
Timur Han bir açıklama 
yaptı.

Türk adalet sistemin-
de Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’ndan 
daha bir üst kurul ve 
karar merci olmadığını 
belirten Talha Timur 
Han “Yapılan açıkla-
ma kesinlikle gerçeği 
yansıtmamaktadır. Adli 

Yargılamanın en üst ka-
rar mercii olan Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu 
tarafından verilen kara-
rın tarihine bakıldığın-
da 28.12.2022 olduğu 
görülmektedir. Verilen 
karar 18 Yüksek haki-
min oybirliği ile alınmış 
olup, bu karar niteliği 
itibariyle kesindir. “ 
dedi.

Yargıtay hukuk kurulu 
kararı sonrası Mobilimo 
ismi marka patentinin 
düşeceğini ve kullanı-
lamayacağını söyleyen 
Talha Timur Han “Ka-
rar içerisinde açık bir 
şekilde “Mobilimo” 
markasının tescilli mar-
kalarımız ile iltibas oluş-
turduğu ve ihlal teşkil 
ettiği hiç bir şüpheye 
yer vermeyecek şekil-
de ortaya konmuştur. 
Bu onama kararı neti-
cesinde “Mobilimo” 
markası Türk Patent ve 
Marka Kurumu sicilin-
den terkin edilecektir.”

Mobilimo markası 
hakkında ortaya sunu-
lan patent örneklerinin 
bir hükmünün kalma-
dığını iddia eden Talha 
Timur Han “Karşı taraf-
ça ileri sürülen görüş 

ve kanaatler Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu 
kararından önceki ta-
rihli olup, şu an itibariy-
le herhangi bir hükmü 
kalmamıştır. Kötü ni-
yetli bir şekilde gerçek-
leştirilen bahse konu 
işlemler ile ilgili olarak 
da gerekli adli ve idari 
işlemler yapılmaktadır. 
“

Hukuka aykırı işlem-
lere müsaade etmeye-
ceklerini belirten Talha 
Timur Han “Kamuoyu-
nu yanıltmaya yönelik 
bu tür açıklamalara iti-
bar edilmemesini, ko-
operatifimizin hukuka 
aykırı iş ve eylemlere 
bundan önce müsaade 
etmediği gibi bundan 

sonra da müsaade et-
meyeceği önemle du-
yurulur.”

AVUKAT ALİ 
DOĞAN’DAN 

AÇIKLAMA GELDİ
Talha Timur Han’ın 

açıklamalarının ardın-
dan bu kez de Mo-
bilimo AVM Avukatı 
Ali Doğan’dan bir 
açıklama geldi Doğan 
açıklamasında şunları 
söyledi: “14.03.2023 
tarihinde Mobiliyum 
Yönetim Kurulu Başka-
nı tarafından Mobilimo 
AVM'yi suçlayan açık-
lamalar yapılmıştır. İne-
göl MOBİLİMO Avm ve 
MOBİLİMO markaları-
nın kullanım hakları mü-
vekkilim Rıza Yılmaz'a 

aittir. Mobiliyum Avm 
yönetimi, markanın sa-
hibi olmayan ilgisiz bir 
tarafa dava açmış olup, 
davalı taraf davaya ce-
vap vermeyip kendini 
savunmadığı için böyle 
bir karar çıkmıştır. Rıza 
Yılmaz davadan ve so-
nuçtan 14.03.2023 tari-
hinde haberdar olmuş-
tur. Mobilimo marka 
sahibi Rıza Yılmaz' dır. 
Onun muvaffakatıyla 
kullanan ise müvekki-
lim AVM’dir. 

Ne avm' mize ne de 
Rıza Yılmaz'a karşı açıl-
mış herhangi bir dava 
yoktur. Karşı karşıya 
2 komşu avm' yiz. Bir 
hak iddiası varsa bize 
bildirilebilirdi. Gelip 

bize bildirebilecekken 
sosyal medya yoluyla 
bizleri, AVM'yi ve AVM 
esnafımızı rencide ede-
cek gayri ahlaki bir tu-
tum sergilenmiştir. Mo-
biliyum AVM İnegöl'ün 
değerlerinden kişilerin 
üstünde bir markadır 
bu tarz bir uslup ile ida-
re edilmeye layık değil-
dir. Mobilimo, İmotim 
ve Mobiliyum birlikteli-
ğinden doğan mobilya 
vadisi Türkiye'de hatta 
Dünya'da bilinir olmuş-
tur. Mobilya vadisi bu 
sorunları basitçe görü-
şerek çözebilecekken 
sosyal medya yoluyla 
hakaret edebilen yöne-
ticilerden daha iyilerine 
layıktır.”

İnegöl Belediyesi, tarımdaki yeni-
likleri yerinde görmeleri adına 40 
yaş altı çiftçilere yönelik Konya Ta-
rım Fuarı gezisi düzenledi. 42 genç 
çiftçi fuar gezisine katıldı. 

@ Özgür Yıldırım

İnegöl’de bulunan Mobiliyum ve 
Mobilimo arasında gerçekleşen 
marka tartışması ikinci günde de de-
vam etti. @ Özkan Duran İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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    "BİZİM MAÇTA 
KİMSENİN BURNU 

KANAMADI"
Bursaspor Başkanı 

Ömer Furkan Banaz, 
Özlüce İbrahim Yazıcı 
Tesisleri’nde açıklama-
larda bulundu. Videolu 
görsellerle açıklamalar 
yapan Banaz, Ame-
dspor maçı ile ilgili 
olarak, özellikle maç 
bitimi sonrası yapılan-
lara dikkat çekti. Banaz 
şunları söyledi: “So-
yunma odasına doğru 

gidilirken Amedsporlu 
futbolcuların sergiledi-
ği tavır, tahrik noktasını 
ve o andaki atmosferi 
tırmandırıyor. Bu du-
rumda Bursasporlu bir 
futbolcu yok. Taraftarla 
galibiyet sevincini pay-
laşıyor. Bu görüntüler 
öyle bir seviş ediliyorki, 
Bursasporlular, futbol-
culara saldırmış gibi 
Sahanın içinden yaban-
cı maddeleri taraftara 
atıyorlar ve bu tahrik 
farklı noktalara gidiyor. 

Olan Bursaspor’a olu-
yor" dedi..

  Bursaspor Başkanı 
Ömer Furkan Banaz, 
Amedspor maçı son-
rası alınan 9 maçlık 
cezanın 7’ye inmesiyle 
alakalı da dikkat çeken 
örnekler verdi. Banaz, 
“Tahkim Kurulu’na 
da benzeri bir sunum 
yaptım. 60 yıllık mazisi 
olan, Süper Lig şampi-
yonu kulübün düştüğü 
durumu görüyoruz. Bir 
tarafta verilmiş 2 maç 
ceza, bir taraftara 9 
maç ceza veriliyor. ‘Biz 
itirazlarımızda buluna-
lım, bu yanlıştan dö-
nülür’ dedik. 6+1 yani 
toplamda 7 maç se-
yircisiz oynama cezası 
Daha önceden alınmış 

olan emsal kararların 
değerlendirilmesini 
talep ediyorum” ifa-
delerini kullandı. Daha 
sonra Beşiktaş-Kon-
yaspor, Galatasa-
ray-Fenerbahçe, Erzu-
rumspor-Sakaryaspor, 
Diyarbakırspor-Bur-
saspor, Ankaragü-
cü-Konyaspor, Be-

şiktaş-Galatasaray, 
Trabzonspor-Fener-
bahçe, Göztepe-Altay 
maçlarından videolu 
örnek gösteren Başkan 
Banaz, “Bizim maçta 
taraftar sahaya inme-
di, kimsenin burnu 
kanamadı, hakeme sal-
dırılmadı Bursa’da ne 
oldu Allah aşkına da 9 

maç ceza aldık? Biz bu 
durumu kamuoyunun 
vicdanına bırakıyoruz” 
dedi. Banaz ayrıca, 
“Elimizden gelen tüm 
gayretleri gösterdik. 
Bursaspor’un menfaat-
leri doğrultusunda tüm 
savunmalarımızı yaptık. 
Gelinen sonuç bu” şek-
linde konuştu.

  DEPREM BİLİM 
KURULU

Birinci derece deprem 
kuşağında yer alan Bur-
sa'da, 1999 Marmara 
depreminin ardından 
‘zemin etütleri araştırma 
birimini kurarak’ Bursa ili 
Sismik Zemin Tehlike De-
ğerlendirme Projelerini 
hayata geçiren Büyük-
şehir Belediyesi, TÜBİ-
TAK Marmara Araştırma 
Merkezi ile imzalanan 
protokol çerçevesinde 
başlayan Bursa Sismik 
Tehlike Değerlendirmesi 
ve Zemin Sınıflandırması 
Projesi çerçevesinde ise 
‘15 istasyon ile 9 fayın 
ayrı ayrı segmentlerini 
tespit ederek’ oluşabile-
cek maksimum deprem 
büyüklüklerini belirle-
di. Proje çerçevesinde 
gerçekleştirilen jeofizik 
ve sondaj çalışmaları 
sonucunda; 3 Boyutlu 
Anakaya Derinlik Ha-
ritası, 1/100.000 ve 
1/25.000’lik jeoloji hari-

taları ile Sismik Tehlike 
Haritası hazırlandı. Bir 
taraftan kentsel döşüm 
projeleri ile riskli yapı 
stokunu sürekli azaltan 
Büyükşehir Belediyesi, 
yıllardır sürdürdüğü ola-
bilecek depreme hazırlık 
çalışmalarına son olarak 
Japonya Uluslararası 
İşbirliği Ajansı (JICA) ile 
Deprem Riskini Azaltma 
ve Önleme Planlaması 
Projesi’ni ekledi.

  
    Asrın felaketi olarak 

nitelendirilen ve 11 ilde 
büyük yıkımlara yol açan 
depremlerin ardından, 
Bursa’yı depreme karşı 
daha dirençli hale ge-
tirme çalışmalarına hız 
veren Büyükşehir Bele-
diyesi, şimdi de Deprem 
Bilim Kurulu oluşturdu. 
Bilim Kurulu; Uludağ 
Üniversitesi’nden İn-
şaat Mühendisi Prof. 
Dr. Adem Doğangün, 
Mimar Prof. Dr. Murat 
Taş ve Sosyolog Doç. 

Dr. Berkay Aydın, Bursa 
Teknik Üniversitesi’nden 
İnşaat Mühendisi Prof. 
Dr. Beyhan Bayhan, Ko-
caeli Üniversitesi’nden 
Jeofizik Mühendisi Prof. 
Dr. Şerif Barış,  Zon-
guldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi’nden Hari-
ta Mühendisi Prof. Dr. 
Hakan Kutoğlu ve An-
kara Üniversitesi’nden 
Jeoloji Mühendisi Prof. 
Dr. Gürol Seyitoğlu yer 
alıyor. Bilim Kurulu’ndaki 
akademisyenler, uzman-
lık alanları çerçevesinde 
deprem öncesi, anı ve 
sonrası ile ilgili yapılması 
gerekenlerle ilgili bir yol 
haritası hazırlayacak.

    CANLA BAŞLA ÇA-
LIŞACAĞIZ

  Büyük depremlerin ilk 
gününden beri mesai-
sinin büyük bölümünü 
afet bölgesinde geçiren 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Ak-
taş, Deprem Bilim Kuru-
lu’nu kamuoyuna tanıttı. 

Bursa’nın depreme karşı 
dirençli bir şehir haline 
getirilmesi adına kurulun 
önemli çalışmalara imza 
atacağını kaydeden Baş-
kan Aktaş, “Şehrimizi di-
rençli hale getirmek için 
zaten daha önce Dep-
rem Risk Yönetimi ve 
Kentsel Dönüşüm Daire 
Başkanlığı’mızı oluştur-
muştuk. Ama bu süreç-
te çalışmalarımızı daha 
da hızlandırdık. JICA ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz 
Deprem Risk Azaltma ve 
Önleme Planlama Proje-
si ile muhtemel bir dep-
remde hasar riski yüksek 
alanları belirleyeceğiz. 
Bir taraftan bu projemiz 
devam ederken, bilim 
insanlarımızı bir araya 
getirerek depreme ha-
zırlık çalışmalarımızı hız-
landırmak için Deprem 
Bilim Kurulu oluşturduk. 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak bilimsel verilerin 
ışığında, şehrimizi,  hal-
kımızın güvenle yaşaya-
bileceği dirençli bir kent 
haline getirmek için can-
la başla çalışacağız. Tabii 
ki bu yol haritası istika-
metinde şehrin tüm kat-
manlarıyla, artık bunu 
bir yaşam kültürü haline 
dönüştürüp, şehrimizde 
canlı ve diri tutmak gibi 
bir hayalimiz var.  Bu tek 
bir kurumun üzerine yı-
kılacak bir konu değil. 

İnşallah yol haritamızı 
Nisan sonu gibi açıkla-
yacağız. Bu noktadaki 
çalışmalar için değerli 
hocalarıma ve ekip ar-
kadaşlarıma yürekten 
teşekkür ederim” diye 
konuştu.

    ZARAR AZALTMA
  Afetlerin önleneme-

yeceğini ancak alınan 
tedbirlerle ve hazırlık-
larla zarar azaltmanın 
mümkün olduğunu dile 
getiren Kocaeli Üniver-
sitesi’nden Jeofizik Mü-
hendisi Prof. Dr. Şerif 
Barış da, “Zarar azalt-
mak anlamında bu yapı-
lacak çalışmalar Bursa'ya 
ve Bursa halkına çok fay-
dalı olacak. Bu konuda 
gerek Japonların JICA 
kuruluşu ile yapılacak 
çalışmalar, gerekse biz 
akademisyenlerin ve 
belediyenin kentsel dö-
nüşüm ve diğer çalış-
malarla bütünleşmesi, 
Bursa halkını depreme 
dirençli hale getirecek. 
Bu nedenle bu çalışma-
yı özellikle destekleyen 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi'ne teşekkür edi-

yorum” dedi.
  BURSA’NIN FARKI

  Bursa Teknik Üniver-
sitesi’nden İnşaat Mü-
hendisi Prof. Dr. Beyhan 
Bayhan da Büyükşehir 
Belediyesi’nin başlattığı 
hızlı tarama testinden, 
kamu binalarında sismik 
izolasyon uygulamasına 
kadar pek çok konuyu 
ilk toplantıda ele aldık-
larını kaydetti. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
bu güne kadar yaptığı 
depreme hazırlık çalış-
malarının çok önemli 
olduğunu ifade eden 
Bayhan, “Yaklaşık 2 yıl-
dır Japon Uluslararası 
İşbirliği Ajansı (JICA) ile 
çalışma yürütüyordu, bu 
olumlu bir gelişmedir. 
Bu konuyla ilgili süreç ar-
tık başladı. JICA ile be-
raber toplantılar yapıla-
cak. Bursa için gereken 
rapor umarım 6 ayda 
bir şekil alacak ve daha 
sonra iki sene içinde 
tamamlanacak. Bu çok 
önemli bir şey. Bursa'nın 
diğer şehirlerden farkı 
budur” diye konuştu.

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan 
Banaz, 9 maçlık cezanın 7’ye inme-
sine karşılık, daha önce Türkiye’de 
gerçekleşen olaylı maçları örnek 
gösterdi. Banaz, “Bursa’da ne oldu 
da 9 maç ceza aldık Allah aşkına?” 
dedi. @ Tamer Ekimci 

Türkiye’de zemin tehlike haritaları-
nı çıkaran ilk üç ilden biri olan Bur-
sa’da, TÜBİTAK’la birlikte zemin ve 
bina envanteri çalışmalarını yapan, 
yine JICA ile işbirliğinde Deprem 
Risk Azaltma ve Önleme Planlama 
Projesi’nin startını veren Büyükşe-
hir Belediyesi, Deprem Bilim Kurulu 
oluşturdu. @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi tarafından kardeş şehir Mit-
roviça’da açılan iftar çadırında Arnavut ve Türk 
Müslüman kardeşlerimizle bir arada olma, on-
larla aynı sofrayı paylaşma, Ramazan coşkusunu 
beraber yaşama adına Cumartesi ve Pazar gün-
leri Kosova’daydık. 

Gezimize ilişkin tüm notları yarın gazetemiz-
de okuyacaksınız. Kosova ve Mitroviça’ya ilişkin 
tüm ayrıntıları yarına saklıyorum.

Osmanlı’nın 500 yıldan fazla hüküm sürdüğü 
topraklarda, I.Murad Han’ın kabrinin bulunduğu, 
hala bizden birilerinin yaşadığı ve bize hayranlık-
la baktığı Kosova’da gerçekten kusursuz bir or-
ganizasyonla çok güzel 2 gün geçirdiğimizi ifade 
edeyim. 

Osmanlı ile başlamışken şunu da aktarayım. 
Osmanlı, 600 yıl 3 kıtada at koşturmuş ve belki de 
72 değil 172 farklı milletin huzur içerisinde yaşa-
dığı bir medeniyet olmuştur. 

Bu medeniyet, sadece kendi topraklarına de-
ğil, kendi insanına değil, kendi dininden olanlara 
değil olmayanlara da mazlum olan bütün millet-
lere kol kanat germiştir. 

Bugün ‘Somali’de neden Türkiye var, bura-
da açlıktan kırılan insanlar yok mu’ tarzındaki 
anlayışın gerçek sebebini öğrenmek isteyenler 
mutlaka ama mutlaka Osmanlı Tarihini doğru 
kaynaktan okusunlar. Bizim ecdadımız 1492’de 
İspanya’dan kovulan Yahudilere kucak açmıştı.

 Doğal olarak Osmanlı misyonu özellikle zor 
durumda bulunan başta kardeşlerine sonra da 
tüm dünyaya el uzatmaktır. 

Ben bugün genelde Türkiye Cumhuriyetinin, 
yerelde de Bursa, Osmangazi ve İnegöl Belediye-
lerinin bu misyonu devam ettirme adına önemli 
çalışmalara imza attıklarını görüyorum.

Balkanlarda yıllarca komünist düzende inim 
inim inletilen bu halka, dininden geçmişinden 
uzaklaştırılan bu insanlara el uzatanlara teşek-
kür etmek istiyorum. O iftar anında sıraya girmiş 
bine yakın insanın size bakışını, sizinle konuşma, 
bir şeyler ifade etme, hiç olmazsa teşekkür etme 
iştiyakını görmeliydiniz. 

2 milletvekili, Belediye Başkanı, AK Parti İlçe 
Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, sponsor iş 
adamları ile birlikte sofralarını paylaştığımız, du-
alar ettiğimiz, ellerini sıktığımız, gönüllerini okşa-
dığımız bu insanlar için yapılması gereken daha 
çok şey var. 

Bizim Osmanlı’nın gerçek mirasçısı olma ha-
sebiyle ciddi sorumluluğumuz var. İnegöl Beledi-
yesi bu sorumluluğunu Mitroviça’da açtığı 700 
kişilik iftar çadırı ile gösterdi. Daha farklı projeleri 
daha var.

Dönüp tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmaya, 
aynı cümleleri kurmaya sanırım gerek yok. 

Keşke oralar görülse, keşke o insanlarla ya-
rım saat dahi olsa aynı sofra paylaşılsa hem ci-
hana hüküm sürmüş ecdadımız hem de bizlerin 
bu noktadaki sorumluluğu daha iyi şekilde anla-
şılacaktır. 

Daha fazla ayrıntıya girmeden artık yarını 
bekleyin diyerek köşemize son verelim. 

CEM TAŞKINER
ARŞİVDEN DÜŞÜNCELER
23 AĞUSTOS 2011

Arşivden
DÜŞÜNCELER

KOSOVA VE OSMANLI-2011
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VELİLER TATLIYLA 
GELDİ

A takım oyuncularla 
hatıra fotoğrafı çekilen 
minik sporcular, daha 
sonra yönetim kuru-
lunu toplantı salonda 
ziyaret ettiler. Ziyaretin 
ardından minik spor-
culara yönetim kurulu 
tarafından kitap hediye 
edildi.

Ziyaretlerle ilgili açık-
lama yapan Teknik 
Direktör Bahaddin 
Güneş, ziyaretleri için 
minik sporcularımıza 
ve velilerine teşekkür 
ederek, “Geleceğimiz 
olan gençlerimizin zi-
yaretleri bizi ziyadesiy-
le memnun etti. Minik 
sporcularımıza ve çok 

değerli velilerine teşek-
kür ediyorum.”dedi.

Kulüp Başkanı Kani 
Ademoğlu ise “Önce-
likle tesislerimizi ziyaret 
eden geleceğimiz olan 
U10 ekibimizin sporcu-
larına ve velilerine çok 

teşekkür ediyorum. 
U10 ekibimiz geçtiği-
miz ay Antalya’da dü-
zenlenen turnuvada 
ilimizi ve ilçemizi ba-
şarılı bir şekilde temsil 
ederek final oynama 
başarısı göstermişlerdi. 

Elde ettikleri başarılar 
için geleceğimiz olan 
sporcularımıza, onları 
yetiştiren çok değerli 
anne ve babalarına ve 
Gençlik Gelişim Prog-
ram Sorumlumuz Öz-
gür Şahin ile altyapı ho-

calarımıza çok teşekkür 
ederim. 

İnşallah bu evlatları-
mız ilerleyen yıllarda 
hem kulübümüze hem 
de Türk futboluna uzun 
yıllar hizmet ederler.”i-
fadelerini kullandı.

MENEMEN 
FUTBOL 

KULÜBÜNÜ 2-0 
MAĞLUP ETTİ

TFF 2. Lig Beyaz 
Grupta sıkıntı bir se-
zon geçiren İnegölspor 
uzun bir zaman sonra 
üst üste ikinci galibiye-
tine Menemen FK kar-
şısında elde etti.

İnegölspor elde etti-
ği bu galibiyetle pua-
nını 26’ya yükseltirken 
düşme potasından bir 
adım daha uzaklaşırmış 
oldu.

STAT: İnegöl İlçe Stadı
HAKEM: Doğu Yıl-

maz
YARDIMCI HAKEM-

LER:  Zafer Gayretli, O. 
Burak Akduman

İNEGÖLSPOR:  Bekir 
Sevgi, Niyazi Batuhan 
Salman(Dk.58 Ersel 
Aslıyüksek), Furkan 
Özyapı(Dk.46 Bahadır 
Taşdelen), Metincan 
Cici(Dk.65 Yasin Palaz), 
Sefa Durmuş(Dk.86 

Gökhan Meral), Yılmaz 
Özeren, Orhan Aktaş, 
Erman Bulucu, Uğur 
Utlu(Dk.65 Alperen 
Pak), Volkan Altınsoy, 
Ömer Faruk Ermeç

MENEMEN FUTBOL 
KULÜBÜ:  Bora Göy-
men, Oktay Kancı, Fer-
hat Çulcuoğlu (Dk.69 
Fuat Duran), Ziya Al-
kurt, Emre Keskin, 
Oğuzhan Aydoğan(-
Dk.63 Atalay Gürel), 
Muhammed Enes Yıl-
maz, Bedirhan Altun-

baş, Mertcan Açıkgöz(-
Dk.86 Gençar Cansev), 
Abdulkadir Öksüz, Ka-
dir Yazıcı(Dk.69 Oğuz-
han Açıl)

SARI KARTLAR: 
Dk.29 Uğur Utlu, 
Dk.76, Bahadır Taşde-
len, Dk.82 Alperen Pak 
(İnegölspor)

GOLLER: Dk. 20 N.
Batuhan Salman, Dk.67 
Ö.Faruk Ermeç (İne-
gölspor)

İnegölspor U-10 ekibi ile velileri kulüp tesislerini ziya-
ret ettiler. İnegölspor antrenmanını ziyaret eden minik 
oyuncular ve velileri Teknik Direktör Bahaddin Güneş, 
takım kaptanları Bahadır Taşdelen ile Yılmaz Özeren’e 
çiçek ve tatlı takdim ettiler. @ Tamer Ekimci

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, 
ligin 26. haftasında evinde ağırladığı Menemen Futbol 
Kulübünü 2-0 mağlup etti. @ Tamer Ekimci

08 16 Mart Perşembe


