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İnegöl’de yapımı yılan hikâyesine dönen Hocaköy İçme Suyu Barajı’nın bulunduğu bölge 
MTA’nın açıkladığı diri fay hattı listesinde yer alıyor.

 

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nün resmi web 

sitesinde yayınlanan diri fay hattı listesinde Hocaköy 

Barajı’nın bulunduğu bölgeden fay hattı geçmekte.

BARAJ FAY HATTI ÜZERİNDE

 

Bursa Fay hattının devamı olarak gelen İnegöl Fay Zonu olarak kayıtlara geçen fay hattı Babasultan-Yeniceköy-Esenköy-Edebey-Cerrah-Hocaköy-İsaören-Deydinler-Ortaköy- Hamitabat, Aşağıballık- Kınık istikametinden geçmekte.

12 KÖY SINIRINDAN GEÇİYOR

İnegöl Din Görevlileri Yardımlaşma Derne-
ği'nin daveti üzerine İnegöl'e gelen Ankara 

Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı'yı 
binlerce İnegöllü dinledi.

İnegöl'de 10 yıldır eşinden kalan emekli maaşıyla 
aldığı iplerden çorap örüp ülkenin dört bir yanın-

da askeri birliklere gönderen 86 yaşındaki Melek 
Şenol vefat etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan 
Dr. Mehmet Serdar Nalcı bugün; İznik, Orhangazi ve Yenişehir ilçe teşki-

latlarını ziyaret ederek istişareler gerçekleştirdi.
AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı Semih Gülerer, protokol ziyaret-

leri kapsamında MÜSİAD’ı ziyaret etti.



Mehmet Arif
SELİM

MEDENİYET DEDİĞİN
Milli şairimiz Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş; 

medeni - çağaş dünyayı,  'tek dişi kalmış canavar'  di-
yerek.

Sömürmek için öldürmek, öldürmek için terörist 
beslemek, hem terörist beslemek hem de insanları 
uyuşturmak için uyuşturucu ticaretini kontrol et-
mek medeni dünyanın eseridir. Sömürgeci çıkarları 
doğrultusunda kullanabilsin diye,  insanları kendi 
devletlerine ve kendi milli değerlerine yabancılaştırıp 
mankurtlaştırmak ve tepe tepe kullanmak çağdaşşş 
dünyanın eseridir.

Emperyal amaçlarını gizlemek, istedikleri zaman 
insanları yönlendirmek ve  kullanmak için; - insan 
hakları, özgürlük gibi - icat ettikleri üçbeş kavramın 
arkasına saklanmak, böylece kirli planlarını yuttur-
maktır medeni dünyanın bir diğer taktiği.

Değerlerine yabancılaşan, batılı değerleri hayat 
felsefesi yapan kitleler ; kendi milli menfaatlerini değil 
batılı güçlerin menfaatlerini savunur hale gelmekte, 
tavır takınırken kendi devletlerinden yana değil me-
deni = hırsız, medeni = katil, medeni = sömürgeci batılı 
devletlerden yana tavır takınmaktadırlar. İşte bu du-
rumda, medeni dünyanın çağdaş sihir ve büyüsüdür.

İnsan hakları diyerek milyonlarca insan katlet-
mek, çocuk hakları diyerek çocukları öldürmek, de-
mokrasi diyerek darbeler yapmak medeni dünyanın 
ikiyüzlülük destanıdır.

Barış kelimesini sakız yapmak fakat sürekli savaş 
üretmek, devletleri birbiriyle kapıştırmak, teröristlere 
her çeşit silahı vermek medeni batının sahtekarlığıdır. 
Ve bu sahtekarliklarını, medyayı kullanıp, işbirlikçile-
rini kullanıpta gizlemek medeni dünyanın en bariz 
özelliklerindendir.

Sanal alemin ve medyanın yönlendirmesiyle me-
deni batıya aşık edilen kitleler, batının planlarında fi-
güran olmaktan başka bir

işe yaramayan sözde liderler; bulundukları ülke-
lerde emperyalist batının askerliğini yapmaktadırlar. 
Bu batı kuklalığı  ve batı uşaklığı zihinlerine öylesine 
yerleşmiştir ki, o zihinlerinde farklı bir bakış açısına 
eya

veya farklı bir fikre asla yer yoktur. Adeta batıka-
falı olmayı kutsallaştırmışlardır. Bu nedenle de; batılı 
olmayan fikirlere, kişilere, kurumlara, medyaya hatta 
batının dediğini yapmıyor diye kendi devletlerine bile 
hakaret ederler, ağızlarından salyalar akıtarak küfre-
derler,  bunlar yetmez düşmanlık ederler.

Dünya genelinde emperyalist - medeni batıya bu 
şekilde hizmeti ibadet gibi gören tipleri hemen her ül-
kede görürsünüz. Medeni batının en büyük başarısı, 
bu gönüllü emperyalist batı hizmetkarlarını medyaya, 
siyasete, sivil toplum kuruluşlarına, akademi dünyası-
na yerleştirmek ve bunları tepe tepe kullanabilmektir. 
Böylece hedef ülkelere silah, ordu, ajan falan yollama-
ya gerek kalmamakta ve hedef ülkeyi istedikleri gibi 
şekillendirebilmektedirler.

Gönüllü batı askeri olmayanları ise karalamak, 
itibarsızlaştırmak, iftiralarla toplumun gözünden 
düşürmek de medeni batının ustaca uyguladığı bir 
başka plandır. Bu plan tutmazsa suikast, terör, darbe, 
işgal planları devreye girer.

'Tek dişi kalmış canavar" ın bazı mahereteleri 
bunlar. Daha başka marifetleri değil var tabii ki...

Bu medeni fırıldıklar dünyasında yönümüzü şa-
şırmamak, batıl batıya asker olmamak için dikkatli 
olmak ve onlarla mücadele etmek bizim tercihimize 
ve ferasetimize kalmış.

Toplumlardaki bireysel tercihlerin,  toplamda 
geleceği şekillendirdiğini unutmamak gerekir. Son-
ra ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda hiç birimizin, 
başkasını suçlama hakkı olmayacak.

Allah; bilerek veya bilmeyerek, batıla hizmet et-
mekten korusun herkesi.

MEHMET ARİF SELİM

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

28 ŞABAN 1444
Resulullah Efendi-

miz (s.a.v) buyurdular 
ki: “Bir genç, ihtiyar 
bir kimseye yaşın-
dan dolayı hürmet 
ederse, Allah da ona 
yaşlılığında kendisine 
hürmet edecek birisi-
ni hazırlar.”

(Tirmizî, "Birr", 75)

BİR AYET-İ KERİME

BİR AYET-İ KERİME: Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuru-
yor: “Biz insana anne babasına iyi davranmasını 

emrettik…”
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ULUDAĞ’DA KAR 
VAR

Meteoroloji verileri-
ne göre, dün etkisini 
gösteren kar yağışıy-
la birlikte kar kalınlığı 
15 santimetre artarak  
100 santimetreye yük-
seldi.

Hafta sonunda da 
kar yağışının devam 
ettiği Uludağ'da hava 
sıcaklığının en yüksek 
sıfırın altında 1, en 
düşük sıfırın altında 2 
derece olacağı tahmin 
ediliyor. 

 BAHÇEKA-
YA’DA BULDU-

LAR
İnegöl de yaşa-

yan hayvansever 
Dilek Özsoy ve 
arkadaşları doğa 

hayvanlarını bes-
lemek için kırsal 
Bahçekaya Mahal-
lesi’ne gitti. Sokak 
hayvanlarını bes-
ledikleri sırada til-
kiyi fark ettiler. Til-

ki hiç korkmadan 
hayvanseverlerin 
yanına gelip, atı-
lan yemleri alarak 
ormana gitti. O 
anlar amatör ka-
meraya yansıdı.

İnegöl siyasetinin 
yakından tanıdığı Dr. 
Mehmet Serdar Nalcı 
geçtiğimiz günlerde 
AK Parti İnegöl İlçe 
Yönetim Kurulu üye-
liğinden istifa ederek 
Bursa 2. bölgeden mil-
letvekili aday adaylığı-
nı açıklamıştı. Nalcı, 
seçim çalışmalarına hız 
vererek bölgesindeki 
ilçeleri ziyaret etmeye 
başladı.

Bugün İznik, Orhan-
gazi ve Yenişehir AK 
Parti İlçe Teşkilatları-
nı ziyaret eden Nalcı, 
deprem felaketi ve 
yaklaşan seçimler baş-

ta olmak üzere birçok 
konuda istişareler ger-
çekleştirdi.

HEPİMİZE ÇOK İŞ 
DÜŞÜYOR

Mehmet Serdar Nalcı 
ziyaretler sonrasında 
yapmış olduğu açık-
lamada; “Öncelikle 
deprem ve sel felake-
tinde hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet ke-
derli yakınlarına bir 
kez daha başsağlığı 
dilerim. Devletimize 
ve milletimize hizmet 
etmek amaçlı çıkmış 
olduğumuz bu yolda 
çalışmalarımızı ger-

çekleştirmeye devam 
ediyoruz. Bugün ilk 
olarak AK Parti İznik 
İlçe Başkanımız Halil 
İbrahim Gökbulut ve 
yönetimini ziyaret et-
tim.  Sayın ilçe başka-
nımızla birlikte istişa-
reler gerçekleştirdik. 
Akabinde Orhanga-
zi’ye geçerek ilçe baş-
kanımız Sn. Gökhan 
Ulusu ile yaklaşan se-
çimleri ve çalışmaları-
mızı değerlendirdik. 
Yine burada kadın 
kolları başkanlığı, ana 
kademe teşkilatı ve 
skm başkanlarıyla gö-
rüşmelerimizi devam 
ettirdik. Bu süreçte 
sayın Cumhurbaşka-
nımız önderliğinde 
hepimize çok iş dü-
şüyor. Son olarak ise, 
Yenişehir ilçe başkanı-
mız olarak göreve yeni 
atanan Mehmet İleri’yi 
ve yönetimini ziyaret 
ettim. Kendilerine de 

bu vesileyle çalışma-
larında başarılar dili-
yorum.  Milletçe, hep 
birlikte yeni hedeflere 
ulaşmak için çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz.”

ÖNCELİKLİ 
HEDEFİMİZ SAYIN 

CUMHURBAŞKANI-
MIZI YÜKSEK BİR 
OYLA YENİDEN 

SEÇMEKTİR
Serdar Nalci sözleri-

ne şu şekilde devam 
ettİ; “Seçim süresince 

şu anda bir çok aday 
adayımız olmasına 
rağmen bizim için şu 
anda önemli olan tek 
aday var o da Genel 
başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız sayın 
Recep Tayyip Erdo-
ğan’dır. Cumhur İttifa-
kı olarak öncelikli he-
defimiz Allahın izniyle 
yüksek bir oy oranıyla 
sayın genel başkanı-
mızı tekrar Cumhur-
başkanı yaptırmaktır. 
Akabinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
nde yüksek bir oranda 
temsil kabiliyeti ola-
cak şekilde çok sayıda 
milletvekili çıkartmak-
tır. Biz teşkilatçı insan-
larız, bu kutlu dava-
mızda zamanı gelince 
eğer görev verilirse 
biz aksi taktirde hangi 
arkadaşımız aday ola-
rak gösterilirse onun 
arkasında sağlam bir 
şekilde durmak ve ça-
lışmak asli görevimiz-
dir.’’

Kış turizminin gözde tatil merkez-
lerinden biri olan Uludağ'da kar ya-
ğışı etkisini göstermeye devam edi-
yor.İHA

İnegöl’de  doğaya çıkan hayvanseverler, yanlarına ge-
len tilkiyi beslediler. O anlar amatör kameraya yansıdı.  
@ Haber Merkezi

AK Parti Bursa Milletvekili Aday 
Adaylığını geçtiğimiz günlerde açık-
layan Dr. Mehmet Serdar Nalcı bu-
gün; İznik, Orhangazi ve Yenişehir 
ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek isti-
şareler gerçekleştirdi.



TARİHTE BUGÜN 20 MART

1653: Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmakla tanınan 
Sadrazam Tarhoncu Ahmet Paşa, bundan rahatsızlık du-
yanların padişaha şikayeti sonucu öldürüldü.

1727: Yerçekimi yasasını bularak modern fiziğin temelle-
rini atan İngiliz bilim insanı Sir Isaac Newton öldü.

1945: Adana-Ceyhan'da meydana gelen 6.0 büyüklüğün-
deki deprem 39 can aldı, 328 ev yıkıldı.

1956: Fransa, Tunus'un bağımsızlığını tanıdı. Tunus'un ilk 
Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1971: Gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay. kalp krizi sonucu 

öldü. 
1975: Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi 

Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi "Milliyetçi Cep-
he" hükümetini kurdu. 

1996: İngiltere'de hükümet deli dana hastalığının insanla-
ra da bulaştığı açıklandı. Bu açıklama İngiliz hayvancılığı-
nın krize girmesine yol açtı.

2003: ABD'nin Irak operasyonu Bağdat'ın bombalanma-
sıyla başladı.

ORMAN HAFTASI

 ww
03 Yaşam 20 Mart 2023 Pazartesi

BURSA'NIN 2 
YIL ÖNCE FAY 

HARİTASINI 
ÇIKARAN UZMAN 

KONUŞTU
Bursa'da 7 büyüklü-

ğünde deprem bek-
lendiğini ifade eden 
Tün, bunun için zaman 
vermenin mümkün ol-
madığını kaydetti. Tün, 
"İnsanlar ve yapı sto-
ğunun yanısıra stratejik 
kamu binaları, hasta-
neler, okullar depreme 
hazır olmalıdır" dedi. 

  Bursa’da 2019 yılın-
da AFAD Ulusal Dep-
rem Araştırma Progra-
mı çerçevesinde Bursa 
ovasını Uluabat’tan Ye-
nişehir’e kadar boydan 
boya geçen tek parçalı 
fay sisteminin hala aktif 
olup olmadığını tespit 
için sismik çalışmalar 
yapan Eskişehir Tek-
nik Üniversitesi Yer ve 

Uzay Bilimleri Enstitüsü 
Yer Bilimleri ve Dep-
rem Mühendisi Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi 
Muammer Tün, uyarı-
larda bulundu. 

  Yaklaşık 2 yıl önce 
Bursa’daki fay hattı ile 
ilgili İçişleri Bakanlığı 
ve AFAD destekli bir 
projeyle araştırmalar 
yaptıklarını belirten 
Öğretim Üyesi Muam-
mer Tün, “Ankara Üni-
versitesi'nden Prof. Dr. 
Gürol Seyitoğlu’nun 
yürütücülüğünde saha-
da sismik araştırma ça-
lışmalarında bulunduk. 
Özellikle 1855 depre-
minde yıkıcı bir etkiye 
sebep olan depremin 
kaynağına ve fay sis-
temlerine yönelik çalış-
malarımız oldu. Acaba 
hangi fay sistem çalıştı 
da bu kadar etki oluş-
turdu. Hem sahada je-
olojik çalışmaları,  hem 

de jeofizik yöntemlerle 
detaylı sismik araştır-
malarla, örtülü fay sis-
temi dediğimiz proje 
çerçevesinde ortaya 
konulan hipotezin ger-
çekliğini test etmeye 
başladık. Araştırmanın 
sonucunda da örtülü 
fay sistemlerinden bir-
çoğunu görmüş olduk. 
Özellikle Prof. Dr. Gü-
rol Seyitoğlu’nun orta-
ya koyduğu fay sistemi 
modeli vardı. Uluabat 
Gölü’nden Yenişehir 
havzasına kadar olan 
geniş bir coğrafyada 
sismik çalışmalar yap-
tık. Bu sismik çalışmalar 
sonucunda da birçok 
fay segmentinin ger-
çekten o bölgede var-
lığı noktasında belirtiler 
ortaya çıkardık” dedi.

  "YAPI 
STOKLARININ ACİL 
PERFORMANSLARI 

BELİRLENMELİ"
  Bu çalışmanın de-

vam etmesi gerektiğini 
ifade eden Tün, “Bunu 
destekleyici sahadaki 
araştırmaların devam 
etmesi gerekiyor. Tek-
rar o fayların hangi 
periyotlarla çalıştığını, 
yaşlandırılması gibi ça-
lışmaların yerinde ya-
pılması gerekiyor. Ama 
gelinen noktada, bizim 
ortaya koyduğumuz 
proje çerçevesinde bu 
belirtilerin afete dirençli 
kent, afete dirençli top-
lum özelinde daha üst 
ölçekte 1/5000 1/1000 
ölçeğinde detaylı araş-
tırılarak bu faylanma 
sonucu kuvvetli yer ha-
reketine maruz kalacak 
yerleşim hedefli yapı 
stoğunun, kritik tesis-
ler dediğimiz hastane, 
okul, diğer kamu bina-
larının dayanıklılığının 
araştırılması gerekiyor. 
Yollar, köprüler, bunla-
rın görülen fay segmet-
lerine karşı dayanıklılığı 
test edilmesi gerekiyor. 
Özellikle kritik binaların 
deprem performansı 
değerlendirmelerinin 
yapılması gerekiyor. Bu 
noktada mevcut yapı 
stoğunun hızlı bir şekil-
de taranması gerektiği-
ni düşünüyoruz” diye 

konuştu.

  "BUGÜN VEYA 
BİN YIL SONRA 
YİNE DEPREM 
OLACAKTIR"

  Bursa'yı afette di-
rençli hale getirmenin 
yollarını da açıklayan 
Tün, "Fay sistemlerin-
den kaynaklı olabilecek 
en yüksek yer hareketi 
ve bunların ortaya ko-
nulmasına yönelik bir 
deprem master plan 
çalışması, detaylı mic-
ro bölgeleme çalışma-
sı Bursa’yı muhtemel 
bir afette daha dirençli 
hale getirecektir. Dep-
rem tehlikesi tüm Tür-
kiye’nin her bölgesinde 
var. Ama bunun tekrar-
lanma periyodu önem-
li. 1855 yılında meyda-
na gelen büyük Bursa 
depremi var. Bunların 
tekrarlanma periyotları 
belli ortaya konmuştur. 
Ama şunu belirtmek 
istiyorum ki, böyle bir 
fay sistemi bölgede 
varsa mutlaka büyük 
depremler üretecektir. 
Bin yıl sonra olacağını 
düşünsek bile, bugün-

den hazırlanmamız ge-
rekiyor. Bunu şuanda 
olacağını düşünürsek 
de hemen hazırlıklara 
başlamamız gerekiyor” 
dedi.

  "Bursa 7 büyüklü-
ğündeki depreme ne 
kadar hazır"

  Bursa’daki 1855 yılın-
daki depremlerin çeşitli 
kaynaklara göre 7 bü-
yüklüğünün üzerindeki 
depremler olduğunu 
ifade eden Tün, "Büyük 
oranda can kaybına ve 
yangınlar meydana gel-
diğini biliyoruz. Kadın 
ve çocukları daha fazla 
etkileyen kayıplar oldu-
ğu kayıtlarda yer alıyor. 
Dolayısıyla 1855 yılında 
olan bu deprem tekrar 
o bölgede yeniden 7 
büyüklüğünde bir dep-
rem üretebilecek fay 
sistemine sahiptir. Yani 
ne zaman olacağından 
çok ne kadar hazırlıklı-
yız. Eksiklerimiz neler-
dir. Bugünden itibaren 
giderme noktasında 
afete dirençli kent ça-
bası içerisine girmemiz 
gerekmektedir" şeklin-
de uyardı.

AK Parti yönetim ku-
rulu üyeliğinden istifa 
edip milletvekili aday 
adaylığı için başvuru 
yapan Semih Gülerer 
protokol ziyaretlerine 
devam ediyor. Semih 
Gülerer, geçtiğimiz 
Ocak ayında gerçek-
leşen kongre sonrası 
MÜSİAD İnegöl Şube 
başkanlığa seçilen Bah-

ri Sinan Yazaroğlu’nu 
ziyaret etti.

Gayet samimi ortam-
da geçen ziyarette İne-
göl’ün ekonomik po-
tansiyeli ve ticari hayatı 
konuşuldu.

Ziyaret hakkında bil-
giler veren AK Parti 
Bursa Milletvekili Aday 
Adayı Semih Gülerer 

“Kıymetli başkanımız 
Bahri Sinan Yazaroğ-
lu, Genel Sekreterimiz 
Emin Sükût ve yöne-
tim kurulu üyeleri sağ 
olsun bizleri çok güzel 
bir şekilde ağırladılar. 
İnegöl’ümüzdeki tica-
retindeki sorunlar ve 
İnegöl’de MÜSİAD’ın 
önemini konuştuk. Bili-
yorsunuz bir seçim ari-
fesindeyiz ve bu seçim 
gerçekten çok önemli 
bir seçim haline geldi. 
Ülkemiz zor bir dönem-
den geçmekte, 20 yıllık 
AK Parti iktidarımızın 

tecrübesi ile bu zorlu 
süreci de atlatacağız. 
Türkiye’mizi ikinci yüz-
yıla hazırlayacağız. Bu 
yüzyıl Türkiye’mizin 
yüzyılı olacak. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve 
liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı 
Türkiye’nin yüzyılın-
da 1 milyon istihdam 
projemiz var. Bu proje-
nin gerçekleşmesinde 
MÜSİAD gibi iş dünya-
sında önemli bir yere 
sahip olan sivil toplum 
kuruluşlarımız önemli 
bir yer tutacaktır. Açık-

ladığımız bu hedeflerin 
gerçekleşmesinde biz-
ler gibi iş insanlarımıza 
da önemli görevler dü-
şüyor.  Ben tekrardan 

misafirperverlikleri için 
başta başkanımız Bahri 
Sinan Yazaroğlu’na ve 
yönetimine teşekkür 
ederim” dedi.

Bursa'nın 2 yıl önce fay haritasını 
çıkartan Eskişehir Teknik Üniversite-
si Yer ve Uzay Bilimleri Entitüsü'n-
den Yer Bilimleri ve Deprem Mü-
hendisi Muammer Tün, 1855 yılında 
yıkıcı etki oluşturan fayın geniş coğ-
rafyada varlığı noktasında belirtiler 
ortaya çıkardıklarını söyledi. 

@ Özkan Duran

AK Parti Bursa Milletvekili aday 
adayı Semih Gülerer, protokol ziya-
retleri kapsamında MÜSİAD’ı ziya-
ret etti.

İnegöl coğrafyasında tarihî süreç içinde işletilmiş 
maden yataklarının bulunduğu görülmektedir. 
Bunların başlıcaları demir, kurşun, bakır, nikel ve 
benzeri madenlerdir. Tahrir defterlerinde “Cevher 
Lala Karyesi” olarak Maden Emîni’nin ikamet ettiği 
yörede geniş ölçüde demir, kurşun ve nikel madeni 
çıkartıılarak, işlenmek üzere, Bursa Darphanesi’ne 
gönderilmiştir.

Bizans döneminde işletilmeye başlanan bu maden 
yatakları 1299 yılında Turgut Alp eliyle İnegöl fetih 
erdildikten sonra da işletilmsine devam edilmiştir. 
Fetih sonrasında Domaniç Derbendi’nden Ulular Der-
bendi diye anılan Aktarma / Kozören Köyü’ne kadar 
uzayan Uludağ ve Domaniç dağlarının kuzeye bakan 
yamaç ve plato bölümü, Osman Gazi tarafından 
Turgut Alp’e dirlik olarak verildiğinden bu geniş yöre, 
tarihî belgelerde “Turgut-Eli” diye isimlendirilmiştir.
Kütahya coğrafyası’nda yer alan “Harlak Ilıcası “ile 
İnegöl coğrafyasında yer alan “Oylat Ilıcası”, Osman 
Gazi’nin oğlu Pazarlu Bey ile Turgut Alp’in oğlu İlyas 
Bey tarafından işletilmiştir.

Bol akar suya sahip ve bitki örtüsü zengin olan 
bu yöre, meyva çeşitleri ve av hayvanları açısından 
da çok zengin olduğu için bu yörede –özellikle- tahrir 
defterlerinde padişah hassı olarak tescil edilmiş olan 
“Çoban Karyesi =Yenic Beldesi” yöresinde de beylik 
koyunları yayılmış ve bu yöre ile de Osman Bey’in 
oğullarından Çoban Bey, yakınen ilgilenmiştir.

Açıkça görülmektedir ki İnegöl coğrafyasın-
da Turgut Alp’e dirlik olarak tahsis olunan ve de 
“Turgut-Eli ” diye isimlendirilen yöre, hem akar suları 
ve hem de bitki örtüsü bakımından çok zengin bir 
yöredir. Başta kestane ve ceviz olmak üzere; meyve 
çeşitleri de bu yörede çok boldur.Oylat Ilıcası, maden 
yatakları ve İnegöl tekfuru Nikola’nın inşa ettirmiş 
olduğu Kızıl Saray, evet bunların hepsi, “Turgut-Eli” 
yöresinde yer almıştır. İnegöl fatihi Turgut Alp, fetih 
sonrasında, kendisine dirlik olarak tahsis olunan bu 
yöreye aşireti ile birlikte yerleşmiştir.

Günümüzde yerli ve manav köyü olarak bilinen 
başta Maden Köyü olmak üzere; Kirles / Paşaören – 
Köçekler / Doğanyurdu - Genci / Turgutalp – Sırnaz / 
Sarıpınar - Gelene / Kayapınar köyleri, yerli köylerdir. 
İlk yerleşik düzene geçen göçebe Türklerden olduk-
ları için kendilerine, ev sahibi olan kişiler anlamına 
gelmek üzere; “Men-Ev = Manav” denmiştir. Osman-
lı’nın ilk kuruluş dönemini oluşturan 1299-1402 yılları 
arasında İnegöl coğrafyasına Osman Gazi’nin oğul-
larından Pazarlu Bey ve Çoban Bey ile Turgut Alp’in 
oğlu İlyas Bey’in gölgesi düşmüştür.

” Turgut –Eli” nde yaşayan ve ağırlıklı olarak 
Turgut Alp’in aşiretine mensup olan kişiler, Bursa 
Darphanesi’nde kullanılacak odunları temin etme im-
tiyazına sahip oldukları için bu yörede ikamet edenler, 
“Tekâlîf-i Divâniyye” adı verilen devlet vergisinden 
muaf tutulmuşlardır. Bu sebepten de İnegöl’den 
ziyade Baba Sultan üzerinden Bursa ile irtibatlı yaşa-
mışlardır.

Turgut Alp, İnegöl coğrafyasında Bâbî Gelene-
ği’nin temsilcisi olan Geyikli Baba’ ya karşı derin 
sayğı duyduğundan kendisi, Genci Köyü’nde ikamet 
etmekle birlikte sık sık Geyikli Baba Karyesi’ne inerek 
Geyikli Baba’yı ziyaret etmiş ve Orhan Gazi’nin, Geyikli 
Baba’yı ziyeret etmesine vesile olmuştur. Orhan 
Gazi’nin, Geyikli Baba’ya karşı duyduğu samimî ilgi 
ve yakınlık, Orhan gazi’nin İnegöl coğrafyası ile daha 
yakından ilgilenmesine vesile olmuştur.

Bu yakın ilgi nedeniyle Orhan Gazi, ilk mîmârî 
yatırımlarını Babasultan Köyü’ nde yapmış ve Geyikli 
Baba adına bir türbe, bir Cuma mescidi ve bir de 
tekke inşa ettirmiştir ki bu mîmârî eserler, günümüze 
kadar orijinal yapıları ile aynen intikal eylemiştir. 
Turgut Alp’in oğlu İlyas Bey’in etkinliği de Bursa coğ-
rafyasında uzun yıllar devam etmiştir. 

Yıldırım Bayezid devri sonrasında ; Bursa’da 
Ulu Cami yakınında inşa edilmiş olan “Hâce-İlyâs 
Külliyyesi” ile İlyas Bey’in etkinliği, Bursa‘ da Ulu Cami 
çevresinde görülmektedir .Noktacı kasım Efendi’nin 
Antakya’ dan Bursa’ ya geldiklerinde bu zât, Hâce 
İlyas Külliyyesi’nde kalmış ve “Cevhirü’l-Ahbâr” isimli 
Arapça kaleme almış olduğu eserini Hâce İlyas Külliy-
yesi’nde Türkçe’ye aktarmaya başlamıştır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

MADEN YATAKLARI VE BURSA 
DARPHANESİ

İnegöl Din Görevli-
leri Yardımlaşma Der-
neği(DİNGÖRDER)'in 
daveti üzerine İne-
göl'e gelen Ankara 
Melike Hatun Camii 
imamı Halil Konakçı'yı 
binlerce İnegöllü din-

ledi. İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi Cami-
inde Yatsı namazının 
ardından düzenlenen 
programda 3 bin ki-
şilik cami İnegöllüler 
tarafından hınca hınç 
doldu.

İnegöl Din Görevlileri Yardımlaş-
ma Derneği'nin daveti üzerine İne-
göl'e gelen Ankara Melike Hatun 
Camii imamı Halil Konakçı'yı binler-
ce İnegöllü dinledi.
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

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.

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

OFİS DEPARTMANINDA
 ÇALIŞACAK ;

MOBİLYA 
SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

BAY - BAYAN 
SSH

PERSONELİ 
ALINACAK

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

ÇANAKKALE 
ZAFERİNİN 108.

 YILINDA 
ŞEHİTLERİMİZ 
TÖRENLERLE 

ANILDI

18 Mart Çanakka-
le Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü kutlama-
ları, tüm yurtta oldu-
ğu gibi şehrimizde de 
düzenlenen törenlerle 
gerçekleştirildi. Garni-
zon Şehitliğinde baş-
layan törenler, Beşinci 
Mevsim Kültür Merke-
zinde düzenlenen gös-
terilerle devam etti.

09.30’da Garnizon 
Şehitliğinde ilk olarak 

çelenk töreni yapıldı. 
Kaymakam Eren Ars-
lan, AK Parti Bursa Mil-
letvekili Vildan Yılmaz 
Gürel, Belediye Başka-
nı Alper Taban ile bir-
likte ilçe protokolünün 
yoğun katılım gösterdi-
ği törende, Kaymakam-
lık ve İnegöl Belediye 
Başkanlığı çelenkleri 
Kaymakam Eren Ars-
lan ve Belediye Başkanı 
Alper Taban tarafından 
tören alanına sunul-
du. Ardından yapılan 
dualar ve okunan Ku-
ran-ı Kerimlerle devam 
eden anma töreninde, 
başta Çanakkale şehit-
leri olmak üzere tüm 

şehitlerimiz rahmet ve 
minnetle anıldı.

Törenler şehitliğin 
ardından 10.30’da Be-
şinci Mevsim Kültür 
Merkezinde hazırlanan 
programla devam etti. 
Burada da Naire Çi-
kayeva Anadolu Lisesi 
öğretmen ve öğren-
cileri tarafından farklı 
gösteriler sunuldu. 18 
Mart Çanakkale Des-
tanını tiyatro ve Çanak-
kale orotoryosu,  şehit-
lerimizden bir demet 
portre sunumu gibi 
gösterileri ile günümü-
ze taşıyan öğrenciler, 
tüm salona duygu dolu 
anlar yaşattı.

18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. @ Özgür Yıldırım

MOBİLYA İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA KAPASİTE ARTIRIMINDAN 
DOLAYI GÖREVLENDİRİLMEK İÇİN ;

YATAR 
OPERTÖRÜ

MONTAJ USTA 
ELEMAN

SEVKİYAT
TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR

TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR
ADRES : MESUDİYER MAH. YILDIRIM CAD. NO 45 AVARAR KAVSAĞI 

İNEGÖL / BURSA
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NÖBETÇİ ECZANELER

 ÇINARALTI ECZANESİ 
SÜLEYMANİYE MAH. FURKAN SOK. NO:5/B

 0224 715 10 92

KOZLUCA BULVAR ECZANESİ 
ERTUĞRULGAZİ MAH. KOZLUCA BULVAR CAD. NO:51/53

 0553 461 89 38

DEVA ECZANESİ 
SÜLEYMANİYE MAH. GÖNÜLAÇAN SOK. NO:5/B

 0224-7119111

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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Sünnet Dünyada en sık uygulanan cerrahi 
işlem olarak kabul edilmekte olup Müslüman ve 
Yahudi erkekler inançları gereği sünnet olmak-
tadırlar. İslamlaşma sonrası Türk toplumunda 
da sünnet olma işlemi, sünnetçiliği meslek edi-
nen kişiler tarafından yerine getirilmiştir.

Cumhuriyet dönemi 11.04.1928 tarih ve 1219 
sayılı “Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair 
Kanun” la sünnetçilerin sünnet yapmaları yasal 
izne bağlanmış. Bu yasaya uygun olarak da 
sünnetçiliği meslek edinenler bu görevi yerine 
getirmişlerdir. 

Konu insan sağlığı ve de cerrahi bir işlem 
olunca konunun tarafları da doğal olarak sıkıntılı 
oluyor. Sünneti yaptıran aile, sünnet olan çocuk, 
sünneti yapacak olan sünnetçi için gergin bir 
süreç demektir. 

Aile doğru sünnetçiyi bulacak, aynı günde 
birden fazla sünneti olabileceği için düğün 
programı doğal olarak sünnetçiye göre belirle-
necek. Sünnet çocuğu yaşı çok küçük değilse o 
sünnetçinin daha önce sünnet ettiği çocukların 
sünnet hikayeleri ile sünnet gününe kadar kafa 
yoracak. 

Sünnetçi, bir sonra-
ki sünnet için kendisini 
sabırsızlıkla bekleyen 
bir başka düğün ahalisi 
olduğunu bildiğinden 
acele edecek, berabe-
rinde kendisine teslim 
olmuş bir çocuğun sağ-
lığı ile ilgili işini doğru 
yapacak. Sünnetçilik 
mesleği böyle zorlu bir meslek olunca da toplu-
mumuzda az sayıda kişinin yaptığı bir meslek 
olarak süregelmiştir.

İlçemizde dört kuşak sünnetçilik yapmış 
olan Sünnetçioğlu ailesinden Fahri Sünnetçioğlu 
Amcamız ile sünnetçiliği konuştuk. Amcamızın 
dede babası Halil Efendi, dedesi Yusuf Efendi, 
dedesinin kardeşleri İsmail, Mustafa ve Rıfat 
Efendiler de ilçemizde sünnetçi imişler.

Dede Yusuf Sünnetçioğlu iki oğlu Ahmet ve 
Mehmet Sünnetçioğlu de ilçemizde sünnetçilik 
yapan üçüncü kuşağın temsilcileri olmuşlar. 
Ahmet Sünnetçioğlu’nun oğlu Varol Sünnetçioğ-
lu, Mehmet Sünnetçioğlu’nun oğulları Hüseyin ve 
Fahri Sünnetçioğlu dördüncü kuşak sünnetçiler 
olarak ilçemizde görev yaptılar.

Görüşmeyi yaptığımız amcamız 1930 doğum-
lu, Askerden geldiği 1951 yılında babası ve ağabe-
yi ile başlamış sünnetçiliğe 1995 yılına kadar yani 
44 yıl mesleği sürdürmüş. 1920 doğumlu ağabeyi 
Hüseyin Sünnetçioğlu’da 1990 yılına kadar mes-
leği sürdürmüş. 

Aynı günde 9-10 sünnet yaptığı oluyormuş. Bu 
düğünlerin hepsi şehir merkezinde olmuyordu 
tabii ki. Her hafta birkaç ayrı köye de gidildiği 
oluyormuş. Toplu sünnetlerde sünnetçi başına 
40 sünnet yapabildiklerini hatırlıyor.

İlçemizde bilinen en eski sünnetçi 1847 tarihli 
İnegöl Vergi Defteri’nde ismi yazılı “Sünnetçi 
Ahmed Usta”. Kent Müzesi Arşivi’nde 1928 
yılına ait Sünnetçilik Diploması bulunan Kadir 
Sarıoğlu Amcamız da ilçemizin bilinen bir başka 
sünnetçisidir. Daha yakın dönemde Lütfi Günay, 
Muzaffer Çeçen, Salih Yılmaz gibi değerli isimler 
de mesleğin ilçemizdeki akılda kalanlarındandır. 

2013 yılında yapılan bir yasal değişiklikle 31 
Aralık 2015 tarihinden itibaren, sünnetin klinik 
ortamında yapılması gereken bir cerrahi işlem 
olduğu açıklanınca sünnetçilik mesleği de deği-
şikliğe uğramış oldu. Saygılarımla.

 İKİ ARACA ÇARPIP 
HAYATINI KAYBETTİ  
 Kaza, saat 21.30 sıra-

larında Burhaniye Ma-
hallesi Şahin Sokak'ta 
meydana geldi. 16 AVJ 
757 plakalı otomobi-
liyle seyir halinde olan 
Adnan Geylan (64), di-

reksiyon başında kalp 
krizi geçirdi. Kontrol-
den çıkan otomobil 
park halindeki 51 AN 
452 ve 16 KHZ 40 pla-
kalı otomobillere çarp-
tı. Kazada yaralanan sü-
rücü olay yerine gelen 
ambulansla kaldırıldığı 

İnegöl Devlet Hastane-
sinde yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kur-
tarılamadı. Hastaneye 
gelen yakınları gözyaşı 
döktü.

  Morga kaldırılan 
adamın cenazesi sav-

cılık incelemesinin 
ardından kesin ölüm 
sebebinin belirlenmesi 
için Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi.

  Polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı.

Kemalpaşa Ma-
hallesi Kartal so-
kaktaki annesi 
Ayşegül Demir-
ci'nin evinden İs-
taş-Kentaş orta-
okuluna gitmek 

üzere dün sabah 
8'de evden çıkan 
7. Sınıf öğrenci-
si Dila'dan haber 
alınamıyor. Üze-
rinde Yeşil pan-
tolon kapüşonlu 

gri sweet ve siyah 
mont bulunan 
genç kızın, aniden 
ortadan kaybol-
ması ailesini üzün-
tüye boğdu

İnegöl’de direksiyon başında kalp 
krizi geçiren ve otomobiliyle park 
halindeki 2 araca çarpan sürücü ha-
yatını kaybetti. @ Haber Merkezi

Kemalpaşa mahallesindeki annesinin evinden 
İstaş-Kentaş ortaokuluna gitmek üzere çıkan 13 
yaşındaki Dila'dan haber alınamıyor.

FENNİ SÜNNETÇİLİK 
VE İLÇEMİZDEKİ 

SÜNNETÇİOĞLU’LAR

Turhan
ŞAHİN

2015 yılında projesi 
kabul olan 2016 yılında 
temeli atılan ve yılan 
hikâyesine dönen Ho-
caköy içme suyu barajı 
için 2023 yılı bütçesin-
den 25 milyon TL’lik 
pay ayrılmıştı. 2027 yı-
lında bitirilmesi hedef-
lenen Hocaköy Barajı 

için yeni bir tehlike söz 
konusu oldu.

BARAJ FAY HATTI 
ÜZERİNDE

Maden Teknik Arama 
Genel Müdürlüğü’nün 
resmi web sitesinde 
yayınlanan diri fay hat-
tı listesinde Hocaköy 
Barajı’nın bulunduğu 

bölgeden fay hattı 
geçmekte.

12 KÖY 
SINIRINDAN 
GEÇİYOR

Bursa Fay hattının 
devamı olarak gelen 
İnegöl Fay Zonu ola-
rak kayıtlara geçen fay 
hattı Babasultan-Yeni-

ceköy-Esenköy-Ede-
bey-Cerrah-Hocaw-
köy-İsaören-Deydin-
ler-Ortaköy- Hamita-
bat, Aşağıballık- Kınık 
istikametinden geç-
mekte.

BURSA’YA DİKKAT 
ÇEKTİ

Japon deprem uzma-

nı Yoshinori Moriwaki 
“Marmara Bölgesi’nde 
4 yerde tehlikeli nok-
ta var. Birinci Bursa, o 
da fay hattını kırmadı. 
İkincisi Marmara boğa-
zının 20 kilometre gü-
neye gittiği noktada. 
Bu ikisi de 7,5’e kadar 
gelebilir. Üçüncüsü Si-

livri tarafında. Ondan 
sonra ise Çanakkale 
adaların güneyi. Bura-
da da 6,8-7,5 olarak 
gelebilir. Tarih vermek 
mümkün değil ama 
bana göre önce Doğu 
Anadolu Fay Hattı, on-
dan sonra diğer taraf.” 
diye konuştu.

İnegöl’de yapımı yılan hikâyesine dönen Hocaköy İçme Suyu Barajı’nın bulunduğu bölge MTA’nın açıkladığı 
diri fay hattı listesinde yer alıyor.
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Doğum gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir ömür dileriz.
NOT: Yayınlanmasını istediğiniz doğum günleri için facebook listenize

bayraktarayhan@hotmail.com adresini ekleyebilirsiniz.

LİSTEDE İNEGÖL 
DE VAR

Osmangazi ilçesinde 
10, Nilüfer 4, İnegöl’de 
2, Mustafakemalpaşa 
2, Yıldırım 2, Gemlik, 
Kestel, Mudanya, İznik, 
Orhaneli, Karacabey, 
Yenişehir ve Gürsu'da 
1 camide olmak üzere 
toplam 13 ilçe ve 28 ca-
mide hatimli teravih na-
mazı kılınacak. Hatimli 
teravihler Ramazan ayı 
boyunca devam ede-
cek. 22 Mart Çarşamba 
gecesi ilk teravih nama-
zıyla başlayacak hatimli 
teravih namazlarında 
her akşam bir cüz oku-
nacak.

Camiler Bursa İl Müf-
tülüğü tarafından be-
lirlenirken, hatimle te-
ravih kılınacak camiler 
şöyle:

İnegöl’de Hacı Bahat-
tin Arslan Camii, Çar-
dak Camii, Yenişehir'de 

Çınarlı Camii, Osman-
gazi ilçesinde Orhan 
Camii, Demirtaş Orga-
nize Sanayi Camii, Nak-
kaş Ali Paşa Mescidi, 
Çiftehavuzlar Mh. Sü-
leymaniye Camii, Hü-
davendigar Mh. Lami 
Çelebi Camii, Celal 
Karakaş Camii, Emek 
Adnan Menderes Park 
Camii. Demirtaşpaşa 
Mh. Timurtaşpaşa Ca-
mii, Karaağaç Camii, 
Başcıibrahim Cami, Ka-
racabey Pazaryeri Ök-
temler Camii

Mustafakemalpaşa 
Vıraca Camii, Atatürk 
Camii, Mudanya Ha-
sanbey Camii, İznik 
Hacı Hamza Camii, Ni-
lüfer Demirci Eski Ca-
mii, Şinasi Yürek Camii, 
Ticaret Merkezi Camii, 
Nilüfer Yeni Camii, Yıl-
dırım Zeyniler Camii, 
Mimar Sinan Hicret Ca-
mii, Gürsu Orta Camii, 
Orhangazi Muhamme-
dül Emin Camii, Gemlik 
İbrahim Karsaklı Camii, 
Kestel Hacı Selahattin 
Yıldız Camii.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının yaklaş-
masıyla birlikte hatimle teravih namazı kılınacak camiler 
belli oldu. İnegöl’de 2 Bursa’da ise toplam 28 camide 
hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak. 

@ Özgür Yıldırım

BAŞKAN AKTAŞ, BA-
ŞARININ

 MİMARLARIYLA BU-
LUŞTU  

 Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) iş 
birliğinde, 3 ay önce An-
kara’da yapılan ‘Belediye 
Su Kayıpları Çalıştayı’nda, 
yüzde 20’ler seviyesindeki 
kayıp-kaçak oranı ile BUS-
Kİ, Türkiye’deki en iyi su 
ve kanal idaresi seçilmişti. 
Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş 
da bu alandaki başarıları 
nedeniyle ‘Suda verimlilik 
ödülünü’ geçtiğimiz ay Ta-
rım ve Orman Bakanı Vahit 
Kirişci’nin de katıldığı tö-
rende Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın elinden 
almıştı. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa’ya bu haklı 
gururu yaşatan başarının 
mimarı BUSKİ’nin yönetim 
kadrosu ve çalışanlarıyla 
bir araya geldi.

  3.3 MİLYAR LİRALIK YA-
TIRIM

  BUSKİ binasında düzen-
lenen, Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreteri ve 
Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetimler Politikalar Ku-

rulu Üyesi Hayri Baraç-
lı’nın da katıldığı törende 
konuşan Başkan Aktaş, 
bu başarının altında alın 
teri, emeği olan tüm BUS-
Kİ personeline teşekkür 
etti. Büyükşehir’de göreve 
geldiği Kasım 2017’den iti-
baren Bursa için yılmadan, 
usanmadan, canla başla 
çalışmaya başladıklarını ha-
tırlatan Başkan Aktaş, “Bu 
süreçte, 1 milyon 500 bine 
yakın abonemize hizmet 
veren 2 bin 616 BUSKİ per-
sonelimizle birlikte şehri-
mizin su ve kanal işlerini en 
iyi şekilde idare ettik. Ve-
rimlilik açısından bin abone 
başına düşen yaklaşık 1,80 
çalışanımızla su ve kanal 
idareleri arasında en önler-
de yer alıyoruz. Scada yö-
netim sistemiyle su kayıp 
kaçaklarını kontrol altına 
aldık. Kayıp kaçak oranları-
mızı Avrupa standartlarına 
getirerek merkezde yüzde 
20’ler seviyesine indirdik. 
Bunun yanında görünme-
yen yatırımlar olarak tabir 
edilen altyapı çalışmalarına 
hız verdik. Yine bu dönem-
de; altyapıya yaklaşık 3 mil-
yar 300 milyon lira yatırım 
yaptık” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK
  İnşa ettikleri HES, GES 

ve çamur yakma tesisi ile 

kendi enerjini üretmede 
bütün su idarelerine ör-
nek olduklarını hatırlatan 
Başkan Aktaş, TSE’den 
8 adet ile en fazla kalite 
belgesi alan su ve kanal 
idaresi olduklarının altınız 
çizdi. Bütün su ve kanal 
idareleri arasında 3 kalite 
belgesini Türkiye’de ilk, 
1 tanesini de Bursa’da ilk 
BUSKİ’nin aldığını ifade 
eden Başkan Aktaş, “Mev-
cut laboratuvarlarımız ulus-
lararası yeterliliğe sahip. 
Laboratuvarda akredite 
olduğumuz 299 parametre 
sayısı ile bütün su ve kanal 
idareleri arasında birinci-
yiz. Görevde olduğumuz 5 
yılda belirli mevsimlerde su 
sıkıntısı çeken kırsal bölge-
lerimizi sağlıklı içme suyu 
ile buluşturduk. Vatandaş 
memnuniyetini her zaman 
ilk sıraya koyarak 185 çağrı 
merkezi, online abonelik, 
e-Buski, e-devlet ve Buski 
mobil uygulamalarını va-
tandaşlarımıza ulaştırarak 
bütün işlemlerini şubeye 
gitmeden yapabilmelerine 
imkân tanıdık” diye konuş-
tu.

  SUSUZ
 BIRAKMADIK

  DSİ kayıtlarına göre 
son 30 yılın en kurak mev-
simlerinin yaşandığı 2019 

yılında bile Bursalıları bir 
gün susuz bırakmadıklarını 
hatırlatan Başkan Aktaş, 
iklim değişikliği ve kuraklı-
ğı sadece Bursa’nın değil, 
bütün dünyanın konuştu-
ğunu, bu süreci 7-24 çalışa-
rak çok iyi idare ettiklerini 
vurguladı. Bursa’ya 2 bin 
60 yılına kadar su sorunu 
yaşatmayacak yaklaşık 150 
milyon Euro’luk Çınarcık 
Barajı suyunun Bursa’ya 
getirilmesi projesine hız 
verdiklerini dile getiren 
Başkan Aktaş, sadece Bur-
sa’da değil, BUSKİ ekipleri-
nin asrın felaketinin yaşan-
dığı deprem bölgesinde 
de ilk günden beri insanüs-
tü bir gayretle çalıştığını 
belirtti.

  HİZMET ORDUSU
  BUSKİ’nin su tasarrufu-

na yönelik eğitim çalışma-
larına da ağırlık verdiğini, 
anaokulu ve ilkokullarda 
eğitim çalışmaları da yap-
tıklarını dile getiren Baş-
kan Aktaş, “Durmadık, 
yılmadık, dinlenmedik, 

Bursa’mıza canla başla 
hizmet ettik. Bütün bunla-
rı sizlerin desteği, alın teri 
ve emeği olmadan başa-
ramazdık. Su kayıp kaçak-
larında sizin başarılarınızla 
beraber Türkiye birincisi 
olduk. Gösterdiğimiz azim, 
çalışma aşkı ve yaptığımız 
yatırımların karşılığını çok 
şükür aldık. Allah’ın izniyle 
su kayıp ve kaçaklarında 
gösterdiğimiz başarıyı 
daha da ilerilere taşıyaca-
ğız. Her zaman olduğu gibi 
işin plaket kısmı, ödül kısmı 

bana nasip oluyor ama ar-
kamda çok güçlü, samimi, 
işini heyecanla ve aşkla ya-
pan bir ordunun olması gü-
vencesiyle ben bu ödülleri 
alıyorum. Her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. İyi 
ki varsınız” dedi.

  Başkan Aktaş, törenin 
sonunda Bursa’nın altya-
pısına değer katan gay-
retli çalışmaları nedeniyle 
tüm BUSKİ çalışanları adı-
na BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç’e teşekkür 
plaketi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz-
de 20’ler seviyesindeki içme suyu kayıp-kaçak oranı ile 
Bursa’yı, Türkiye’de liderliğe taşıyan BUSKİ ekibiyle bir 
araya geldi.  ‘Suda Verimlilik Ödülünü’ Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Başkan 
Aktaş, “Arkamda çok güçlü, samimi, işini heyecanla ve 
aşkla yapan bir ordunun olması güvencesiyle ben bu 
ödülleri alıyorum” dedi.  @ Tamer Ekimci

Yağı 'Hurra!' deyip hücum edende,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
Yüz bin değer yıkılırken bir günde,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

Kâfir oku hedef döğer uzaktan
Haber gelmez Kırgız, Tatar, Kazaktan.
Kurtulmadan içerdeki tuzaktan,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

Göğümüzden mavi rengi çaldılar,
Tanrıdağ`da tuğumuzu yoldular,
Yurdumuzu bölük bölük böldüler,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

'Üzerinde gün batmayan' ilin yok!
Yandı Asya, tutunacak dalın yok!
Sarp dağları açmak için dalın yok!
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

Kalın ordu nerde olsa görülür.
Ülkülere birlik ile varılır.
Yoldaşlarımız, gök pusatlar darılır.
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

Hey şahinler, cılasınlar, alperler!
Yiğitliği muştulaşmış askerler!
Soğuk yaman, bulut kara, gök gürler,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mrdır?

Dilaver CEBECİ

BİRLİK ÇAĞRISI

Yavuz
TURHAN

İnegöl
ŞİİRLERİ

DOMANİÇ DAĞLARINDA YAYLI
Senin çağla gözlerinde bahar
Sıra sıra elma ağaçlarıdır, çiçeğe durmuş
Yürüdüm gökyüzü görünmüyor
Çiçekten görünmüyor gökyüzü

Yeşil kadifesinde gözlerinin,
El değmemiş güzelliği çiçeklerin
Çiçekler kiraz çiçekleri, çiçekler şefali
Kalbimin üstünde bir çini Kütahya’dan

Domaniç dağlarına vurduğunda yaylı
Bir yıldız gibi açılmıştı gözlerin
Dağ akşamında pırıltı
Bir bir yıldızlar indi gözlerinden

Seher çeşmesine
Domaniç hanı yüzüme baktı avluda
Bir de baktım aralıktan yeni açmış
Taze leylaklar gibi sen !

Yaylıda sorgu sual ettim gözlerinden
Kaçamak sevimizin yaylasında
Bir dağ çeşmesinde durduk su içtik
Pırıldamaya başladı baktım her şey

Bir yanım İnegöl’de İnegöl de bahçende
Bir yanım yalnız garip Aşık Han’da
Bir yanım akar gider gözlerinde
Bir yanım çiçeklenir gökyüzüne baksam

Senin çağla gözlerinde bahar
İki sıra açmış elma ağaçları
Yürüdüm kadife mavisi gökyüzünde
Yeni yeşermiş taze otlara basarak

Baktım yanı başımda sen yürümüşsün
Domaniç dağlarında bir çeşme
Şırıl şırıl akan bizim türkümüz
Bizim aşkımız derin mavi Kütahya çinisi

Ceyhun Atuf KANSU
Sakarya Meydan Savaşı Kitabı 1974

Kemalpaşa Mahal-
lesinde ikamet eden 
86 yaşındaki Melek 
Şenol, 10 yıl önce 
eşinin vefat etmesi 
üzerine kendisine ka-
lan emekli maaşıyla ip 
alıp çorap örmeye ve 

askere göndermeye 
başladı.

10 senedir aralıksız 
askeri birliklere çorap 
gönderen Melek tey-
ze vefat etti. Merhu-
menin cenazesi öğlen 
namazına müteakip 

Hürriyet Camisi’nde 
kılınan cenaze nama-
zının ardından Mah-
mudiye Mezarlığı’na 
defnedildi.Merhume-
ye Allah’tan rahmet 
kederli ailesine baş-
sağlığı dileriz.

İnegöl'de 10 yıldır eşinden kalan emekli maaşıyla 
aldığı iplerden çorap örüp ülkenin dört bir yanında 
askeri birliklere gönderen 86 yaşındaki Melek Şenol 
vefat etti.



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

Şavşat doğumlu; 
ŞEVKET AKDEMİR (90)

Trabzon doğumlu; 
TEMEL TURAN (72)

Şavşat doğumlu; 
YAŞAR  SÜKÜT (75)

Posof doğumlu; 
TEMEL BİLİCAN (75)

Mutki doğumlu;
 VAHDETTİN BİRLİK (74)

Alfatlı doğumlu; 
HÜRÜ VATANSEVER (76)
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İnegöl Doğal Afet-
ler Arama Kurtarma 
(İNDAK), yeni eği-
tim dönemi çalış-
malarını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Önceki 
akşam Beşinci Mev-
sim Kültür ve Sanat 
Merkezi Konferans 
Salonu’nda yaklaşık 
200 kişinin katılımı 
ile gerçekleştirilen 
eğitimde “Temel 
Arama Kurtarma” ve 
“Temel Arama Kur-
tarma Ekipmanları” 
başlıklarında bilgiler 
verildi.

İnegöl Doğal Afet-
ler Arama Kurtarma 
(İNDAK) Başkan Yar-
dımcısı Eyüp Köksal 
tarafından gerçek-
leştirilen eğitimde 
afet öncesi alınması 
gereken tedbirler ile 
afet esnası ve afet 
sonrası yapılması 
gerekenler hakkında 
detaylı bilgiler veril-
di.

Köksal’ın akabin-
de sahneye çıkan 
İNDAK Görevlisi 

Bahadır Volkan Şe-
nol, arama kurtarma 
çalışmalarında kul-
lanılan ekipmanları 
tanıttı. Şenol, ekip-
manların kullanım 
alanlarını ve nasıl 
kullanılacağını akta-
rırken kullanım es-
nasında hassas bir 
çalışma gerçekleşti-
rilmesi gerektiğini, 
afet esnasında yaşa-
nacak bir ekipman 
hasarının çalışmaları 
ciddi manada sekte-
ye uğratabileceğini 
de sözlerine ekledi.

 “DİRENİŞTE 
BEN DE VARIM”
 Amed Sportif 

Faaliyetler maçı 
sonrası aldığı ceza 
sonrası 7 maç saha-
sında seyirci maç-
lara çıkacak olan 

Bursaspor’a des-
tek büyüyor. Son 
olarak da Bursa 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Alinur 
Aktaş, yeşil-beyazlı 
kulüp çıkarttığı ‘Ya-
digar Hatıra Bilet’ 

kampanyasına cid-
di bir katılım sağ-
ladı. Aktaş, 1963 
adet bilet atın ala-
rak kampanyaya 
58 bin 890 TL’lik 
yardımda bulundu.
 Alinur Aktaş 

sosyal medya he-
sabından yaptığı 
açıklamada, “Bur-
saspor ’umuzun 
başlattığı Yadigar 
Hatıra Bilet kam-
panyasına şahsım 
olarak 1963 bilet 
alarak destek ol-
dum. Direnişte ben 
de varım" ifadeleri-
ni kullandı.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yeni dönem eğitimlerini; “temel arama kur-
tarma” ve “temel arama kurtarma ekipmanları” başlıklarında sürdürdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Di-
renişte ben de varım” diyerek, ‘Yadigar Hatıra Bilet’ 
kampanyasına 1963 adet bilet alarak katkı sağladı.  

@ Tamer Ekimci
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