
HADİS KUŞAĞI

SAYFA
7'de

KARDEŞLİK, DAYANIŞMA 
VE DUA VAKTİ

Mehmet
Nuri MEMİŞ

Recep
AKAKUŞ

SAYFA
3'te 

İNEGÖL’ DE YETİŞMİŞ 
ÜNLÜ SPORCULAR

SAYFA
6'da

İZ BIRAKAN 
İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

İnegöl Belediyesi, afet bölgesine sevk ettiği makine 
ekipman ve personellerle depremden ciddi derecede 
etkilenen Hatay’da rutin hizmetlerin sürdürülmesine 
destek veriyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) daha önce iki 
kez ertelediği ölüm rakamlarını açıkladı. İstatis-

tiklere göre 2019 yılında İnegöl’de bin 414 kişi ha-
yatını kaybederken bu sayı 2021 yılında 1869 oldu. 
Peki, İnegöl’de 2020 yılında kaç kişi koronavirüsten 
dolayı öldü? İşte İnegöl’ün ölüm istatistikleri... 

HADİS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

“Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  “Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım; o bana bir arşın yaklaşınca ben ona 
bir kulaç yaklaşırım; o bana yürüyerek geldiği zaman, ben ona koşarak varırım.”
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 11 ilde ciddi yıkımlar meydana 
geldi. Depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu. Deprem sonrası 

İnegöl Belediyesi bölgeye sevk ettiği makine ekipman ve personellerle şehirde rutin 
hizmetlerin sürdürülmesini sağlıyor. 

BAŞKAN TABAN VE EKİBİ HATAY’DA

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana 
gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan 

motosikletteki 2 kişi yaralandı. 

Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan 
tartışmada kan aktı

Yeniceköy Mahalle-
si’nde çalınan araç, 

ilçe jandarma ekip-
lerinin takibi sonrası 
İstanbul’da bulunarak 
sahibine teslim edildi
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KEHRİBAR GEÇİDİ’NDEN 
GEÇTİM-1

Ülkemizin üzerine kabus gibi çöken asrın felaketi ismi 
ile zihinlere yazılan deprem sebebiyle okumaya ara verdi-
ğim Nazan Bekiroğlu hanımefendinin Kehribar Geçidi isimli 
eserinin son sayfasına bitirdiğim tarihi ve saati not düştüm.

Kehribar Geçidi... Tanıtımı zor bir kitap olsa da ana hat-
larıyla konusunu özetleyebiliriz. 604 sayfalık hacimli kitap 
sizi tarihi zeminde uzak bir yolculuğa çıkarırken edebi zevk 
olarak kelimelerin lezzetine doyamıyorsunuz. Yine bir Na-
zan Hoca klasiği diyesiniz geliyor. 

Kitabın kapağını açmadan önce yedi uyuyanlar Ashab-ı 
Kehf’in hikayesidir diye bir not görseydim sıkıla sıkıla Roma 
kültürünü ve romalıların yaptığı insanlık dışı davranışları 
okurken bu kadar sıkılmazdım. Neden bunları okuyorum 
ki sorusunun yanında ne için bunları yazmış sorusunu so-
rarken o detaycı bakış açısını bir kez daha yakalamış olu-
yordum.  Kelimelere en pratik şekilde ve sıradışı muamele 
ederek kurduğu cümleler kendisini asla tekrarlamıyormuş 
havası veriyor. Şairlerin sehn-i mümteni sanatını icra ediş-
leri vecize gibi sözlerle süslediği eserini her sayfada izlemek 
mümkün. 

Konusu hakkında kısa bir not düşecek olursak, henüz 
Ashab-ı Kehf makamına ermeden Roma’da dağınık dağınık 
mekanlarda farklı vazifeler yapan kahramanları tanıya-
lım: Kitabın son sayfalarında bu dünyadan daha doğrusu o 
günkü Hristiyanların yaşamış olduğu zaman ve mekandan 
ayrılmak isteyen 7 insan bir de köpekleri... Uykusuz çoban 
Fazelis, gezgin Al-Mina, senatörün azatlısı heybetli ve müziç 
Vitalis, yazıcı köle Simonides, Efesli yontucu Linus, barbar 
yüzbaşı Geta, kilise arşivcisi Sebestian, Bir de uykusuz ço-
banın köpeği Kehribar... Mağaraya giderken köpek önde, di-
ğerleri arkada yol üzerindeki geçitten geçerek zamanın de-
ğiştiği mekana ulaşıyorlar. Kitabın ismi de buradan geliyor. 

Roma kralının aldığı bir kararla sunaklara kurban kes-
meyenlerin Hristiyan olduğuna hükmedilecek ve krallığın 
emrine bağlı kalmadığından dolayı hapsedilecekti...

Bu hacimli kitaba kısa bir not hükmündeki bu tanıtım 
sanırım yetersiz kalacak. Fakat yazarın yapmak istediği şeyi 
biraz daha derinden hissediyorsunuz. Nasıralı İsa’nın getir-
diği dinin nasıl zaman içinde tahrif olduğunu gözler önüne 
seriyor. 

309 yıl mağarada uyuyan bu insanlar, şehirden yiyecek 
alması için gönderdikleri gezgin Al-Mina'nın elindeki sikkeyi 
uzattığında fırıncıya, maceranın ikinci kısmı başlar. Mağa-
radan ayrıldığında "daha dün gece burada yoktu, ne zaman 
bu kadar büyüdü ağaçlar, otlar..." gibi cümle ile yeni vaktin 
fotoğrafı çekilmeye başlar. 

Gezginin yaşadığı şaşkınlığı okuyucu da deneyimler 
sanki. Sonra Roma’nın güçlü kuvvetli binalarını, insanların 
kıyafetlerini, büyük bir endişe ile izler. Bakışlarında koca-
man bir soru işareti her şeyin önüne düşer. Bu değişim akıl 
alabilecek bir şey değildir. Kilise arşivcisi Sebastian ile karşı-
laşması bir nebze olayı çözmeye vesile olur. “Daha dün böyle 
değildi!” cümlesi bile dinleyeni şaşırtmaya değecek kadardı. 

Bir gecede bir şehir, bir medeniyet bu kadar büyük bir 
değişimi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Lakin olayı bi-
len insanlar bu hakikatin karşısında Allah’ın kudretini de 
görmüş oluyorlar. 

Kitapta Nasıralı İsa'nın getirmiş olduğu hristiyanlığa 
inanan yedi insan Roma’nın daha önce çalıştıkları mekan-
lara gidip gözlem yapmak isterler. İşte bu arada kitap geri 
dönüşüm tekniğini kullanarak 3 asır öncesi ile sonrası ara-
sında ki farkı görmeye çalışır. Bir bilet numarası romanda 
3-4 defa karşımıza çıkar. Birlikte çalıştıkları efendileri ile ko-
nuşmaları yaşadıkları mahkeme süreci hepsi tek tek bir kez 
daha satırlarda yerini alır. 

Lakin dikkatimizi çeken en büyük şey Nasıralı isa’ya 
iman eden bu 7 genç, Başpiskoposun elindeki kutsal kitabın 
yanlışlarını söylemeye çalışırlar, yapılan davranışların hata-
larını haykırmak isterler. 

Beni ürkütten kurumsallaşmış ve kabul edilmiş Hris-
tiyanlığın kaynaklarına kilisenin sahip çıkışı. Başpiskopos 
ağzından baklayı çıkarır “Nasıralı İsa bile gelse bunu değişti-
remez artık.” AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:38 Öğlen : 13:20İmsak: 06:15

Akşam : 18:53 Yatsı : 20:11İkindi : 16:22

03 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 24 Şubat 2023 Cuma

 BURSA İTFAİYESİ
 HATAY’DA

 Hatay’ı ikinci kez art 
arda vuran depremler, 
zaten durma noktasına 

gelen sosyal hayatı iyice 
aksattı. İkinci depremle-
rin ardından yeniden ge-
niş çaplı elektrik arızaları 
yaşanırken, bu durum be-

sicilik yapan çiftçileri de 
olumsuz etkiledi. Antakya 
merkez Narlıca Mahallesi 
Alparslan Caddesi’nde 
iki katlı evinin yanındaki 
ahırda besicilik yapan 67 
yaşındaki Mehmet Öz-
kan’ın da son depremde 
evi kullanılamaz duruma 
geldi. Bahçeye kurduğu 
çadıra taşınan Özkan, za-
rar görmeyen ahırındaki 
inekleri sağmak için gitti-
ğinde, sağım makinesini 
çalıştıracak elektrik bula-
madı. Kendisinde bulu-

nan jeneratörün de arızalı 
olması yüzünden çaresiz-
lik içinde Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Koordinasyon 
Merkezi’ne gelen Özkan, 
jeneratör desteği istedi.

 Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi itfaiye ekipleri de 
hemen bir jeneratörle Öz-
kan ailesinin ahırına gitti. 
Jeneratör ‘itfaiye ekipleri 
tarafından’ çalıştırılırken, 
Özkan’ın eşi Esma Özkan 
da sağımı yaptı. Ayrıca 
Özkan’ın arızalı olan je-
neratörü de tamir edil-

mek üzere itfaiye ekipleri 
tarafından alındı.  Gece 
yangında gündüz ahır-
da Hataylıların yardımı-
na koşan Bursa itfaiyesi, 
böylelikle bir yaraya daha 
merhem oldu. Peş peşe 
gelen depremlerle bü-
yük bir afet yaşadıklarını 
belirten Mehmet Özkan, 
“Evimiz kullanılamaz hale 
geldi. Günlendir çadırda 

kalıyoruz. İneklerimiz var, 
onları da sağmamız ge-
rekiyor. Son depremden 
sonra elektrikler de gitti. 
Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nden yardım istedik. 
Sağ olsun hemen geldiler, 
sorunumuzu çözdüler. Al-
lah hepsinden razı olsun” 
dedi.

İNEGÖLLÜ MOBİL-
YACILAR İMAL ETTİ

K a h r a m a n m a r a ş 
merkezli meydana ge-
len ve 10 ili etkileyen 
depremin ardından 
yaraların sarılması için 
başlatılan seferberlik 
devam ediyor. 

Mobilyacılar tarafın-
dan yapımı tamam-
lanan 90 adet seyyar 
tuvalet, deprem böl-
gesine gönderildi.

BAŞKAN TABAN 
VE EKİBİ HATAY’DA
K a h r a m a n m a r a ş 

merkezli yaşanan iki 
büyük depremde 11 
ilde ciddi yıkımlar 
meydana geldi. Dep-
remden en fazla etki-
lenen şehirlerden biri 
de Hatay oldu. Dep-
rem sonrası İnegöl Be-
lediyesi bölgeye sevk 
ettiği makine ekipman 

ve personellerle şehir-
de rutin hizmetlerin 
sürdürülmesini sağlı-
yor. 

ÇÖP TOPLAMA VE 
TEMİZLİK HİZMETİ

Bu çalışmalar kap-
samında Hatay’da 
İnegöl Belediyesi; 2 
çöp arabası ve 6 per-
sonel ile Hatay’ın İs-
kenderun ilçesinde 

bölgedeki Temizlik 
İşleri Müdürlüğü koor-
dinesinde İskenderun 
şehir merkezi Bekbe-
le Mahallesinde çöp 
toplama ve temizlik 
faaliyetlerini gerçek-
leştirdi.

VAR GÜCÜMÜZLE 
HER ALANDA 

DESTEK
 SAĞLIYORUZ

İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban, ça-
lışmalara ilişkin yaptığı 
açıklamada şu ifadele-
re yer verdi: “Deprem 
anından itibaren var 
gücümüzle bölgede 
elimizden gelen kat-
kıyı sunmaya gayret 

ediyoruz. Bir yandan 
arama kurtarma çalış-
maları, bir yandan ye-
mek tırımızın her gün 
11 bin kişiye yemek 
çıkartması, bir yandan 
çadır kentlerin oluştu-

rulması, bir yandan ya-
pıların hasar tespitleri 
devam ederken aynı 
zamanda bölgede ru-
tin belediyecilik hiz-
metlerinin de sürmesi 
gerekiyor. Özellikle 

temizlik önemli. Ya-
şam bir şekilde devam 
ediyor. Ekiplerimiz de 
deprem bölgesinde 
her alanda elinden 
gelen çalışmayı ortaya 
koyuyor.”

Hatay’da arama kurtarma yapan, 
yangınlara müdahale eden ve yardım 
malzemesi dağıtımlarına büyük destek 
veren Bursa itfaiyesi, elektrik olmadığı 
için ineklerini sağamayan çiftçilerin de 
imdadına yetişti. İtfaiyenin getirdiği 
jeneratörle sağımı yapan çiftçiler, Bü-
yükşehir Belediyesi ekiplerine teşek-
kür etti.  @ Özkan Duran

İnegöl'de mobilyacılar tarafından imal edilen 90 adet 
seyyar tuvalet tıra yüklenerek bölgeye sevk edildi. 

@ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi, afet bölgesine 
sevk ettiği makine ekipman ve per-
sonellerle depremden ciddi derece-
de etkilenen Hatay’da rutin hizmet-
lerin sürdürülmesine destek veriyor. 
@ Özgür Yıldırım

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

YATIRIMLIKTA OLSA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR

FİYAT : 1.200.000 /ARAÇ İLE TAKAS OLABİLiR 
TEL : 0552 897 16 77
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YENİCEKÖY’DE 
ÇALINDI

Edinilen bilgiye göre 
20 Şubat 2023 tarihin-
de İnegöl’e bağlı Yeni-
ceköy Mahallesi’nde 
bir mobilya mağazası 
önünde park halinde 
bulunan E.Y isimli şah-
sa ait araç çekici yardı-

mı ile çalındı.

Jandarma ekipleri-
nin yaptıkları inceleme 
sonrası aracın çalınma-
sında kullanılan çekici-
nin F.D’ye ait olduğu 
tespit edildi. Jandar-
ma ekipleri tarafın-
dan yapılan çalışmalar 

sonrası F.D gözaltına 
alındı. Gözaltında sor-
gusu tamamlanan F.D 
çıkartıldığı mahkeme-
ce adli kontrol şartı ile 
serbest kaldı.

İSTANBUL’DA
 BULUNDU

Yapılan detaylı çalış-
ma sonucunda; aracın 

İstanbul’da olduğu 
tespit edilmiş, araç 22 
Şubat 2023 tarihinde  
İstanbul’dan getirtile-
rek İnegöl Cumhuri-
yet Savcısının talimatı 
doğrultusunda araç 
sahibinin akrabasına  
hasarsız bir şekilde 
teslim edildi

Yeniceköy Mahallesi’nde çalınan araç, ilçe jandarma ekiplerinin takibi 
sonrası İstanbul’da bulunarak sahibine teslim edildi. @ Haber Merkezi

      

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın :ILN01785682

Örnek No:55* T.C.
İNEGÖL İCRA DAİRESİ2021/236 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2021/236 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli 
vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, 57 Ada, 56 Parsel, 5 Nolu Bağımsız 
Bölüm Tapu kayıtlarında Bursa İli İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi, elektrik sokak no:18 4. kat 5 
nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmazın 1/1000 ölçekli inegöl revizyon uygulama imar planı 
kapsamında konut alanında kalıp olup bitişik nizam 3 kata kadar izinli olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz 
üzerinde zemin kat +4 normal kattan oluşan betonarme karkas nitelikte bina bulunmaktadır. Binanın 
dış cephesinde mantolama yapılmış binanın giriş kapısı demir doğramadır. Binada asansdör yoktur. 
Dava konusu taşınmazın bulunduğu yapının 29/09/1993 tarih 429 ruhsat nolu yeni yapı ruhsatı 
25/01/1195tarih ve 7 ruhsat nolu tadialat ruhsatı bulunmaktadır. Yapının 23/03/1995 tarih 106 
numaralı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. 5 nolu bağımsız bölüm olan daire hol,salon,3 
oda, mutfak banyo WC-lavabo ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Salon ve 1 oda bölümlerinin 
zeminleri ahşap geçmeli parkeli diğer 2 odanın zemini marley kaplamadır. Hol ve balkonların zeminleri 
seramik kaplamadır. Dairenin duvarları sıva üstü boyalıdır. Banyonun duvarları seramik kaplamadır. 
Banyonun zemini ve duvarlarının 2/3 ünde seramik kaplama olup duşakabin klozet ve lavabo 
bulunmaktadır. WC-lavabo bölümünde zemin ve duvarların 1/20 si seramik kaplama olup alaturka 
tuvalet taşı ve lavabo bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı ve iç kapıları ahşap kapıdır. Pencereler 
PVC doğramadır. Mutfak zemini seramik kaplı olup mutfak tezgahın mermerit olup tezgah altı ve 
üstü dolapları mdf kaplamadır. Balkonlardan biri PVC olarak kapatılmış olup diğerti açık balkondur. 
Dairenn ısınması doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Dairenin kullanım alanı 99,00 m2 dir. 
Taşınmazın yakınlarında bitişik nizam 3-4 katlı binalar bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaza 190 
m mesafede İnegöl Kymakamlığı, 310 m mesafede Gazipaşa Ortaokulu bulunmaktadır. Taşınmaz 
ulaşımı kolay bir noktada bulunmakta olup sürekli toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşım 
sağlanmaktaır. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde 
elektrik, telefon ve doğalgaz şebeke sistemi tesis edilmiştir.
Adresi : 57 Ada 56 Parsel 4 Kat 5 Bağımsız Bölüm İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 99,00 m2
İmar Durumu : Bursa İli İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi, elektrik sokak no:18 4. kat 5 nolu bağımsız 
bölüm mesken vasıflı taşınmazın 1/1000 ölçekli inegöl revizyon uygulama imar planı kapsamında 
konut alanında kalıp olup bitişik nizam 3 kata kadar izinli olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
  Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2023 - 11:46
1.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2023 - 11:46
  Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 11:46
2.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2023 - 11:46
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, 57 Ada, 56 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm 
Tapu kayıtlarında Bursa İli İnegöl İlçesi Hamidiye Mah. Elektrik Sokak no .18 Kat:1 Daire : 1 57 Ada 56 
Parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde zemin kat+ 4 normal kattan oluşan betonarme 
karkas nitelikte bina bulunmaktadır. Binanın dış cephesinde mantolama yapılmış olup binanın 
gırış kapısı demir doğramadır. Binada asansör yoktur. Taşınmazın bulunduğu yapının 29/09/1993 
tarih 429 ruhsat nolu yeni yapı ruhsatı 25/01/1195 tarih7 ruhsat nolu tadilat ruhsatı bulunmaktadır. 
Yapının 23/03/1995 tarih 106 numaralı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır.1 nolu bağımsız 
bölüm olan daire hol salon 3 oda mutfak banyo WC- lavabo ve 2 balkondan oluşmaktadır. Salon 
ve 1 oda bölümlerinin zeminleri ahşap geçmeli parkeli, 1 odanın zemini marley kaplama, 1 odanın 
zemini laminant parkedir. Hol ve balkonların zemini seramik kaplamadır. Dairenin duvarları sıva 
üstü boyalıdır. Banyonun duvarları seramik kaplamadır. Banyonun zemini ve duvarlarının 2/3 ünde 
seramik kaplama olup, duşakabin klozet ve lavabo bulunmaktadır. WC - lavabo bölümünde zemin ve 
duvarların 1/2 si seramik kaplama olup alaturka tuvalet taşı ve lavabo bulunmaktadır. Dairenin giriş 
kapısı ve iç kapıları ahşaptır. Pencereler PVC doğramadır. Mutfak zemini seramik kaplı olup mutfak 
tezgahı mermerit olup tezgah altı ve üstü dolapları mdf kaplamadır. Balkonlardan biri PVC olarak 
kapatılmış olup diğeri açık balkondur. Dairenin ısınması doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. 
Dairenin kullanın alanı 99,00 m2 dir. Taşınmazın yakınlarında bitişik nizam 2-4 katlı binalar vardır.190 
m mesafede İnegöl Kaymakamlığı, 310 m mesafede Gazipaşa Ortaokulu bulunmaktadır. Toplu taşıma 
araçları ve özel araçlarla ulaşım mümkündür. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. 
Taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, telefon, ve doğalgaz şebeke sistemi tesis edilmiştir.
Adresi : 57 Ada 56 Parsel1 Kat 1 Bağımsız Bölüm İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 99,00 m2
İmar Durumu : Bursa İli İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi, elektrik sokak no:18 4. kat 5 nolu bağımsız 
bölüm mesken vasıflı taşınmazın 1/1000 ölçekli inegöl revizyon uygulama imar planı kapsamında 
konut alanında kalıp olup bitişik nizam 3 kata kadar izinli olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 290.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
  Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2023 - 13:33
1.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2023 - 13:33
  Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 13:33
2.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2023 - 13:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

MESUDİYE’DE KANLI 
KAVGA

Olay Mesudiye Mahallesi 
eski hayvan pazarı yakınında 
bulunan bir çiftlikte medya-
na geldi.

Niyazi G. (42) ile Murat B. 
(46) arasında henüz bilinme-

yen bir sebepten dolayı tar-
tışma çıktı. Çiftlik bahçesin-
de yaşanan tartışma sonucu 
Murat B. Niyazi G.'ye aracı-
na bindiği sırada silahla ateş 
etti.

Niyazi G.'yi yaralayan Mu-
rat B. 112'yi arayarak ken-

disini ihbar etti. Olay yerine 
gelen polis ekipleri saldır-
ganı gözaltına alırken, yara-
lı Niyazi G. ise ambulansla 
İnegöl Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan 
tartışmada kan aktı. @ Haber Merkezi
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

KABA ÖLÜM HIZI 
BİNDE 6,1 OLDU

Türkiye genelinde 
ölüm sayısı 2019 yılında 
435 bin 941 iken 2020 
yılında yüzde 16,5 ar-
tarak 507 bin 938 oldu.
Ölen kişilerin 2019 yı-
lında yüzde 54,6'sını er-
kekler, yüzde 45,4'ünü 
kadınlar oluştururken 
2020 yılında ölen kişi-
lerin yüzde 56,0'sını er-
kekler, yüzde 44,0'ünü 
kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına dü-
şen ölüm sayısını ifade 
eden kaba ölüm hızı, 
2019 yılında binde 5,3 
iken 2020 yılında bin-
de 6,1 oldu. Diğer bir 
ifade ile 2019 yılında 
bin kişi başına 5,3 ölüm 
düşerken 2020 yılında 
bin kişi başına 6,1 ölüm 

düştü.

İŞTE İNEGÖL 
DETAYLARI...

2019 yılında İne-
göl’de vefat eden bin 
488 vatandaşın 777’si 
erkekken 637’si kadın-
dı. 2020 yılında ise İne-
göl’de vefat eden bin 

688 vatandaşın 968’i 
erkek 720’si ise kadın. 
2021 yılında ise İne-
göl’de vefat eden bin 
869 vatandaşın 981’i 
erkek olurken 888’i ka-
dın oldu.

İNEGÖL’DE P
ANDEMİDE ÖLÜM 

SAYISI %14 ARTTI
Pandemiye kadar İne-

göl’de yıllık ölüm sayısı 
bin 400 ortalama ban-
dında iken pandeminin 
en yoğun hissedildiği 
2020 yılında bu rakam 
1688’e 2021 yılında ise 
bin 869’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) daha önce iki kez ertelediği ölüm ra-
kamlarını açıkladı. İstatistiklere göre 2019 yılında İnegöl’de bin 414 kişi ha-
yatını kaybederken bu sayı 2021 yılında 1869 oldu. Peki, İnegöl’de 2020 
yılında kaç kişi koronavirüsten dolayı öldü? İşte İnegöl’ün ölüm istatistikle-
ri... @ Özkan Duran

LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

TÜM SOSYAL HAKLAR (SGK-YEMEK-SERVİS)  MEVCUTTUR
MÜRACAAT : 0532 703 22 17

web : www.lagizz.com
Adres : Akhisar mahallesi  2.fatih cad no:2B İnegöl Bursa

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

Mobilya Sektöründe 
1-2 Yıl Tecrübeli 

Ar-Ge 
Personeli Arayışımız 

Bulunuyor.

Mobilya Sektöründe 
Tecrübeli 

 Ambalaj 
ve

 kalınlaştırma

Personeli Arayışımız 
Bulunuyor.

. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 
geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-

ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.

. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 
geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-

ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor

Yeniceköy Mah. Ova Cad. No : 27
444 93 90    -   0224 738 05 80

FIRMAMIZIN LOJISTIK 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILACAK

SRC VE PSİKOTEKNİK 
BELGELERİ MEVCUT 

*TIR ŞOFÖRÜ
*KAMYON ŞOFÖRÜ

*VIDANJÖR ŞOFÖRÜ 
ALINACAKTIR.

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

Adres.  Akhisar mh.Bursa Karayolu 
Cd. No2/1 İnegöl

Telefon : 4445780
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YAYIN TARİHİ
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NÖBETÇİ ECZANELER

 SEVİNÇ ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. SU YOLU CAD. NO:77/A

 0224-7159460

DOĞU GARAJI ECZANESİ 
MAHMUDİYE MAH. ANKARA CAD. NO:18/3

 05417121735 / 02247121735

YAŞAM ECZANESİ 
YENİ MAH. KENT CAD. NO:9/B

 0224-7192726

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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Futbol sporu, İnegöl’lülerin gündemine 1940’lı 
yılarda İdman Yurdu Spor Kulübü ile girmiştir. 
Bu kulüpte de sportif faâliyetlere – tabir caizse 
ölümüne destek veren- sporcu Kurt Ali olmuştur 
ki onun önderliğinde; 1940-1960 yılları arasında 
bir çok oyuncu yetişmiştir.

İnegöl coğrafyasından çıkan ve millî-forma 
giyen futbolcuların başında 1954 doğumlu İsmail 
Arca gelmektedir. 1939 doğumlu Zeynel Soyuer 
ile Hayrettin Erdensert de İnegöl doğumlu millî 
forma giymiş futbolcular arasında yer almıştır.
İnegöl’ de faâliyet gösteren amatör takımlarda 
yetişerek daha sonra; diğer il ve ilçelerdeki spor 
kulüplerine transfer olan amatör spor oyuncula-
rına gelince; bunların da başlıcaları:

Şükrü-İbrahim-İrfan-Sinan-Vedat-Murat-İs-
lam-Şehmuz-SerhatCafer-Cengiz- Ergün-Abdul-
lah-Salahaddin-Mutlu ve Metin. Evet bütün bu 
gençler, transfer oldukları diğer il ve ilçe spor 
kulüplerinde başarılı sportif çalışmaların altına 
imza koymuşlardır.

İNEGÖL’ DE LONCA TEŞKİLÂTINDAN KOOPE-
RATİFÇİLİĞE: Lonca teşkilatı, bir anlamda, Ahî 
Geleneği’nin hayata yansıtılma biçimidir. Anado-
lu coğrafyasında Müslümanlar, kırsal yaşamdan 
yerleşik düzene geçince Ahî Evran’ının önderli-
ğinde sanata ve ticarete yönelmişlerdir. 

Sanatta, düzenli ve de devamlı kaliteli bir mal 
üretimin yapılmasını sağlamak ve sanatkârlar 
arasında çıka bileck haksız rekabet girişimlerini 
önlemek için de aralarında “Lonca Teşkilatı” nı 
kurmuşlardır. Bu teşkilât sayesinde hem kaliteli 
mal üretilmiş ve hem de istikrarlı bir piyasa 
oluşturulmuştur.

Lonca teşkilâtı, hem dinî ve hem de ekonomik 
niteliği olan bir teşkilâttır. Hatta bu teşkilâtın risk 
yönetimine karşı, bazı hallerde, kendine bağlı 
savunma birlikleri dahî kurmuş olduğu bilinmek-
tdir.Orhan Gazi’nin ve oğlu Sultan I. Murad’ın, 
Bursa Bey Sarayı nâzırı Aksungur/ Sungur Paşa 
eliyle Ankara Ahîleri’ne karşı giriştiği askerî 
harekât esnasında bu durum, açık seçik görül-
mektedir.

Lonca ve Ahî ocakları şeklinde ortaya konan 
bu dinî ve de kültürel nitelikli soyal yapılaşma, 
hem Selçuklular devrinde ve hem de Osmanlılar 
devrinde Anadolu, Suriye ve Balkan coğraf-
yalarında en geniş biçimde uygulama sahası, 
bulmuştur.Ancak 19 ncu asra gelindiğinde; Tuna 
valiliğine tayin edilen Mithat Paşa’nın yeni bir 
organizasyon yaparak ilk kooperatifleri 1863 
Yılında Mithat Paşa, kurmuştur. Bu yolla özerk 
bir durumu olan Tuna vilâyetinde önemli yatı-
rımların yapılmasını sağlamıştır.

Aslında Sultan Abdülmecid (1839-1861) tara-
fından 1939 Yılında Gülhane Hattı Hümâyûnu 
imzalanarak Tanzimât Fermanı ilân edilince bir 
çok batı kaynaklı kurumlar, devlet bünyesine 
aktarılmıştır. Kooperatifçilik teşkilâtı da işte bu 
meyanda 1863 Yılında alınmış ve özel yetkiler ile 
donatılmış olan Tuna valisi Mithat Paşa tarafın-
dan “Menfeat Sandıkları “adı altında fiilen Tuna 
vilâyeti dahilinde uygulamaya konmuştur.

Günümüze gelince; ülkemizde 26 çeşit koo-
peratif kurulduğu görülmektedir. Bunlardan 9 
‘unun, bağlı olduğu bakanlık, Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığı’dır. Diğer geri kalan 17 çeşit kooperatif 
ise sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlıdır. Söz 
konusu kooperatiflerin kuruluşlarını tesbit ve 
tescil etmek ve de denetimlerini sağlamak ise 
ilgili bakanlıklar tarafından gerçekleştirilmekte-
dir. Türkiye bazında düşünüldüğünde; 31-2-1989 
Yılı itibariyle ülkemizde 60. 880 adet kooperatif 
kurulmuştur. Bu konuda yapılan yasal düzenle-
melere gelince

a) 1929 Yılında çıkarılıp yürürlüğe konan 1470 
Sayılı “Zirâî Kredi Kooperatifleri Kanunu” na 
dayalı olarak ülke çapında, önce, “Tarım Kredi 
Kooperatifleri “ kurulmaya başlamıştır.

b) 1935 Yılında çıkarılan 2836 sayılı “Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanûnu”na göre de söz 
konusu kooperatiflerin örgütlenmeleri, belirli 
esaslara bağlanmıştır.

c) 1972 Yılında çıkarılarak yürürlüğe konan 
1591 Sayılı “Tarım Kredi kooperatifleri ve Birlikle-
ri Kanûnu “ile de kooperatiflerin gelişmelerinin 
önü açılmıştır.

1953 Yılında İnegöl’de ilk defa; “Esnaf Kefâlet 
kooperatifi” kurulmuştur ki 1990’lı yıllarda bu 
kooperatifin üye sayısı, 2170 sayısına ulaşmıştır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

27 ADRESE EŞ
 ZAMANLI 

OPERASYON
  Edinilen bilgiye 

göre, Asayiş Şube Mü-
dürlüğü koordinesinde 
hırsızlık suçundan ara-
nan ve hırsızlık suçu-
na karışmış şahısların 
yakalanmasına yönelik 
Bursa merkezindeki 
27 ayrı adrese yapılan 
eş zamanlı şafak bas-
kınlarında aralarında 
hırsızlık suçundan 25 
yıl 1 ay hapis cezasıyla 
aranan B.Y., kasten öl-
dürme suçundan 23 yıl 
6 ay aranması bulunan 

S.A.L., hırsızlık suçun-
dan 16 yıl 3 ay hapis 
cezasıyla aranan B.C.S., 
hırsızlık suçundan 13 yıl 
5 ay 20 gün hapis ceza-
sıyla aranan M.B., isimli 
şahıslarında bulundu-
ğu 8 yılla 1 yıl arasında 
hapis cezasıyla aranan 
toplam 25 şahıs gözal-
tına alındı.

  Operasyon kapsa-
mında şüpheli şahısla-
rın ev ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda çok 
sayıda tabanca fişek ve 
4.1 gram uyuşturucu 
madde ele geçirildi. 

Hırsızlık suçlarından 
aranan şahısların ger-
çekleştirdiği hırsızlık 
olaylarının polis tarafın-
dan paylaşılan güvenlik 
kamera görüntüleri de 
dikkat çekti. Görüntü-
lerde bir hırsızın gece 
yarısı bir evin balkonun-
dan içeriye girme anları 
ile yine bir oto hırsızının 
park halindeki otomo-
bilin arka camını indi-
rip içeriye girdiği anlar 
görülüyor. 25 şüpheli 
şahıs emniyetteki sor-
gulamalarının ardından 
adliyeye sevk edildi.

İNEGÖL 
JANDARMA’DAN 

KAÇMAZ
Eskişehir’den İnegöl'e 

seyir halinde olan araç, 

Jandarma komutanlığı 
ekiplerince durduruldu. 
Araçtaki şahısların GBT 
sorgulamasında Damla 
İ.(21) isimli şahsın, hır-

sızlık olayından arandı-
ğı tespit edildi. Şahıs, 
Jandarma komutanlığı 
ekiplerince gözaltına 
alındı.

Bursa'da cinayetten silahlı yağmaya kadar çeşitli suç-
lardan haklarında yakalama kararı çıkarılıp aramaları 
bulunan 25 şüpheli şahıs Bursa polisinin 27 ayrı adrese 
eş zamanlı yaptığı operasyonla yakalandı. İHA

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlıktan 
aranan kadını yakaladılar. @ Haber Merkezi

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE YETİŞMİŞ ÜNLÜ 
SPORCULAR

KANLAR İÇİNDE 
YERDE KALDI

Kaza Ahmet Türkel 
Çevre Yolu Deydinler 
kavşağında meyda-
na geldi. Sanayi isti-
kametinden itfaiye 
istikametine seyir 
halinde olan Sezgin F. 
(17) idaresindeki pla-
kasız motosiklet ile 

kavşaktan Deydinler 
istikametine geçmek-
te olan Yavuz Ş. ida-
resindeki 16 KCA 38 
plakalı hafif ticari araç 
çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 
devrilen motosiklette 
yola savrulan sürü-
cü Sezgin F. ile yolcu 

koltuğundaki Tarık A. 
(15) yaralandı. Yaralı-
lar olay yerine gelen 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili incele-
me sürüyor.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana ge-
len kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosiklette-
ki 2 kişi yaralandı. @ Haber Merkezi

MÜSTAKİL EV 
REVAÇTA

Kahramanmaraş 
merkezli 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki dep-
remlerin etkisi tüm 
yurtta devam ediyor. 
On binlerce insanın öl-
düğü deprem sonrası 
konut piyasasında da 

değişikliğe gitti.

Deprem bölgesi için-
de yer alan İnegöl’de 
de yüksek katlı bina-
ların satış ilanları arttı. 
Sahibinden.com isimli 
ilan sitesinde deprem 
gününden sonra İne-
göl’de bulunan yük-

sek katlı sitelerdeki 
ilanların arttığı göz-
lemlendi.

Öte yandan konut 
piyasasında tercihlerin 
değiştiği gözlemlendi. 
Yüksek katlı binalar 
yerine müstakil bina-
lara yöneldiği gözlem-
lendi.

İnegöl’de deprem sonrası vatandaşlar yüksek katlı 
binalar yerine müstakil evlere yöneldi.

 @ Özkan Duran
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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.

İNEGÖL
 BELEDİYESİ 
BÖLGEDE

Ülkemiz Kahraman-
maraş merkezli yaşa-
nan iki büyük depremin 
yaralarını sarmak adına 
seferberliğini sürdü-
rüyor. 11 ilde büyük 
yıkıma neden olan yüz 
yılın afeti hem şehirleri 
hem de milyonlarca in-
sanın hayallerini yıktı. 
On binlerce kişinin ya-

şamını yitirdiği, yüz bini 
aşkın insanın yaralandı-
ğı deprem sonrası böl-
genin yaralarını sarmak 
için adeta tüm Türkiye 
seferber oldu. Bir yan-
dan şehirler enkazlar-
dan temizlenirken, bir 
yandan da depremze-
delerin yeniden hayata 
tutunması için adımlar 
atılıyor.

Arama kurtarma çalış-

malarının büyük ölçüde 
tamamlandığı bölge-
lerde enkaz kaldırma 
çalışmaları sürüyor. Şe-
hirlerde depremin izleri 
silinmeye, umut dolu 
günler için yeni sayfalar 
açılmaya devam edi-
yor. İnegöl Belediyesi 
Kahramanmaraş böl-
gesinde vatandaşların 
yeniden yaşama tutun-
ması adına sıcak yemek 
başta olmak üzere pek 
çok alanda sürdürdüğü 
çalışmalarıyla deprem-
zedelerin yanında yer 
alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN 
SİNEMA ETKİNLİĞİ
Bir yandan da dep-

remzede çocukların 
yaşadıkları acı günleri 
telafi etmek adına et-

kinlikler düzenleniyor. 
Bu kapsamda İnegöl 
Belediyesi Çarşamba 
akşamı Kahramanma-
raş Onikişubat ilçe-

sinde sinema etkinliği 
düzenledi. Çocuklara 
sinema gösteriminin 
yanında mısır da patla-
tılarak ikram edildi. Bu 

etkinlikle depremzede 
çocuklar birkaç saatte 
olsa yaşadıkları afeti 
unutarak eğlenceli an-
lar yaşadı.

SU ABONELİĞİNDE 
KOLAYLIK

Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, 'afet bölge-

sinden Bursa'ya gelen 
depremzede vatan-
daşlarımıza destek ola-
bilmek adına' mesken 

aboneliği yapılırken alı-
nan 'İçme Suyu Abone-
lik Teminat Bedeli'nin 
tahsil edilmeyeceğini 

duyurdu.

Türkiye'yi yasa bo-
ğan depremin hemen 
ardından harekete ge-
çerek tüm ekipleriyle 
birlikte sahada olan 
Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, Hatay'da geçici 
barınma sorununun çö-
zümü, seyyar tuvaletle-
rin kurulumu ve gelen 
yardımların koordinas-
yonu konularında canla 
başla çalışmaya devam 
ediyor. Asrın felaketi 
olarak nitelendirilen 
depremler sebebiyle 
yaşadıkları şehirlerden 

Bursa'ya göç ederek 
yerleşen depremze-
deleri de unutmayan 
Büyükşehir Belediyesi, 
'afet bölgesinden Bur-
sa'ya gelen deprem-
zede vatandaşlarımıza 
destek olabilmek adı-
na' mesken abonesi 
olurken alınan 'İçme 
Suyu Abonelik Teminat 
Bedeli'nin tahsil edil-
meyeceğini duyurdu. 
Deprem bölgesinden 

gelen vatandaşların 
'haktan yararlanmak 
için' afetzede oldukla-
rına dair e-devlet çık-
tısı veya resmi kurum-
lardan belge alarak 
BUSKİ abonelik mer-
kezine başvurmaları 
yeterli olacak. Alo 185 
veya 444 16 00 numa-
ralı iletişim hatlarından 
da konuya ilişkin bilgi 
alınabilecek.

Afet bölgesinde bir yandan dep-
remin şehirlerdeki izleri silinmeye 
çalışılırken, bir yandan da deprem-
zedeler için adımlar atılıyor. İnegöl 
Belediyesi, bu düşünceyle Kahra-
manmaraş’ta çocuklar için sinema 
etkinliği düzenledi. @ Özkan Duran

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
"Depremzede kardeşlerimize su 
aboneliğinde kolaylık Bursa'ya ge-
len depremzede kardeşlerimize 
destek olabilmek adına mesken 
abonesi olurken alınan 'İçme Suyu 
Abonelik Teminat Bedeli'nin tahsil 
edilmeyecek" dedi. 

@ Özgür Yıldırım
SÜLEYMAN ARABULAN: Din adamı, 1944 İne-

göl-Yeniceköy doğumludur. İlkokulu Yeniceköy’de 
okudu. Bursa İsmail Hakkı Tekkesi’nde hafızlık eğiti-
mini tamamladı. Askere gidene kadar fahri olarak din 
adamlığı hizmetinde bulunsa da resmi görev almadı. 
Ankara’da yaptığı askerlik sonrası meslek hayatında-
ki tek ve aynı görev yeri Kocatepe Camii Müezzinliği 
görevine 1966 yılında baş-
ladı. Emekli olduğu Ocak 
2003 tarihine kadar aynı 
görevde bulundu. Kendini 
geliştirmeyi ilke edinen ve 
bunu gerçekten başardığı 
görülen Arabulan ülkenin 
en iyi Kuran’ı Kerim ve 
ilahi okuyanlarından ve 
en iyi mevlithanlarından 
biri olarak yıllarca göre-
vini sürdürdü. 22 Ekim 
2006 tarihinde Hürriyet 
Gazetesi’nde  “Mihrabın 
Yedi Duayeni” adlı bir ma-
kalede ülkenin en iyi yedi 
okuyucusu arasında gös-
terilmektedir.  Ülkemiz adına defalarca yurtdışı etkin-
liklerinde görevlendirildi. TRT Ankara Radyosundaki 
İnanç Dünyası programı altmışlı yıllarda onun tarafın-
dan başlatılmıştır. Tüm Ulus Yıllarca o’nun sesinden 
okunan dua ile TRT radyo ve televizyonlarında oruç  
açtık. Radyo ve televizyonlarda okuyucu olarak yıllar-
ca hizmet etmiştir. 1989 yılında Mesut Uçakan tara-
fından din eğitimi amaçlı TRT ye hazırlanan “İslamın 
Şartları” adlı dizi filmin müziklerini de hazırlamıştır. 
Türk Diyanet Vakfı yayınları arasında Taş Plağa oku-
mak da dahil olmak üzere hatim, ilahi, mevlit, hacca gi-
denler için özel olarak hazırlanmış yayınlar gibi farklı 
amaçlarla otuza yakın okuması ile karşılaşılmaktadır. 
03.Şubat 2003 tarihinde vefat etti.

 

ASIM ARAZ: İnegöl Verem Savaş Dispanseri Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı, tıp dokto-
ru.  Aslen İznik’li olup babasının kadılık görevi nede-
niyle bulunduğu  Antep’te 1311-1895 tarihinde doğdu. 
İlkokulu Antep,  ortaokulu Antalya, liseyi İzmir’de oku-
muştur. Askeri Tıbbiye mezunu olup tabip önyüzbaşı 
iken emekli olmuştur. Ülkenin muhtelif yerlerinde gö-
rev yaptı. 1950’li yılların sonundan itibaren eşi Mediha 
Araz’ın eczacı olarak görev yaptığı  İnegöl’de tıp dokto-
ru olarak görev yaptı. Belediye Tabibi, Hükümet Tabibi, 
Ana Çocuk Sağlığı Kliniği ve Verem Savaş Dispanseri 
gibi ünitelerde baş-
hekimlik yaptı.  13 
Nisan 1966 tarihinde 
İnegöl Verem Savaş 
Dispanseri Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Kurucu Başkanıdır. 
09.06.1977 tarihinde 
Verem Savaş Dispan-
seri Baştabipliğinden 
de emekli oldu. Eşi 
Mediha Araz’ın ecza-
cılık yapıyor olması 
da İnegöl ile kaynaş-
masına olumlu etki 
yaptı. Kızılay, Çocuk 
Esirgeme Kurumu, 
Verem Savaş Derne-
ği, İnegöl Fakir Köy Çocuklarını Okutma ve Sınavlara 
Hazırlama Derneği gibi derneklerde başkanlık ve yö-
neticilikler yaptı. Aralık 1967 kongresinde Doğanspor 
Kulübü Başkanı oldu. 27 Mart 1978 tarihinde vefat 
etti. İnegöl Hastane Mezarlığına defnedildi.Kaynakça : 
28.03.2017 tarihinde oğlu Ahmet Yavuz Araz ile görü-
şüldü.

 

İLHAMİ ARAS:1946 İnegöl Çayyaka Köyü doğum-
ludur. İlk ve ortaokulu İnegöl’de liseyi Bursa Erkek 
Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenimini  Ankara Siya-
sal Bilgiler Okulu’nda yaptı. Kendi ifadesi ile devrimci 
hayata da orada intikal etti.  Türkiye İşçi Partisi, Fikir 
Kulüpleri Federasyonu ve Dev-Genç’in önemli isim-
lerindendir. THKP/C örgütü 
kurucuları arasındadır. 12 
Mart Askeri Muhtırası’nda 
cezaevine girdi, 1974 affında 
çıktı. 12 Mart ve 12 Eylül dö-
nemlerinde toplam 11 yıl ce-
zaevinde yattı. Hapisten çık-
tığı dönemde Kurtuluş Dergi 
Yönetmenliğini yaptı. 1980 
sonrası Birleşik Sosyalist 
Parti, Özgürlük ve Demokrasi 
Partisi, Sosyalist Demokrasi 
Partisi kurucuları arasında 
yer aldı. Yazıları Sosyalist 
Demokrasi Gazetesi ve Kur-
tuluş Dergisinde çıkmaktadır. Kitap : Kurtuluş Kendini 
Anlatıyor (2016-Ali Demir,Şaban İba ile)

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-
LÜ-TURHAN Ş

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

Bursa'da devlet hastanesinde 
yangın çıktı. Yangına karbonmo-
noksit toplarıyla müdahale edilince 
büyümeden söndürüldü. İHA 

HASTANEDE 
YANGIN ÇIKTI

 FACİAYI
 KARBONMO-

NOKSİT TOPLARI 
ÖNLEDİ  

 Çekirge Devlet Has-
tanesi'nin bodrum ka-
tında bulunan kaynak 
atölyesinde elektrik 
kontağından kimse-
nin olmadığı biranda 
yangın çıktı. 

Dumanların görül-
mesi üzerine hemen 
itfaiye ekiplerine gön-
derildi. Kısa sürede 

hastaneye gelen itfa-
iye ekipleri yangına 
karbonmonoksit  top-
larıyla müdahale etti.

 Yapılan bu müdaha-
leyle yangın büyüme-
den kısa sürede sön-
dürüldü. Hastanede 
başta yoğun bakım 
servisi olmak üze-
re çok sayıda yatan 
hasta olması müna-
sebetiyle yangının 
kısa sürede büyüme-
den söndürülmesiyle 
muhtemel bir facianın 
önüne geçilmiş oldu.



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
MURAT GÖKSULU (40)

İnegöl doğumlu-Kurşunlu’dan;
 FATMA  AYKANAT (85)

Ceyhan doğumlu; 
İSMAİL ERGÜN (59)

İspir doğumlu;
 CANPAŞA KAYA (76)

Yunuseli doğumlu;
 MEHMET  DEMİRCİ (101)

Özbekistan doğumlu;
 NURİ SALİM (56)

İnegöl doğumlu-Konurlar’dan; 
VAHİT BALİ (64)

07 Gündem

YARALAR
 SARILIYOR

Kahramanmaraş’ta 6 
Şubat'ta meydana ge-
len ve 11 ilde büyük 
yıkıma sebep olan iki 
depremden yaralı ola-
rak kurtulanlar, bölge-
de yapılan ilk müdaha-
lenin ardından İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, 
Antalya gibi büyük-
şehirlere sevk edildi. 
Depremin etkilediği; 
Kahramanmaraş başta 
olmak üzere; Adana, 
Adıyaman, Diyarbakır, 
Elazığ, Gaziantep, Ha-
tay, Kilis, Malatya, Os-
maniye ve Şanlıurfa il-
lerinden getirilen 6 bin 

287 depremzede, Bur-
sa’daki kamu, üniversi-
te ve özel hastaneler-
de tedavi altına alındı. 
Depremzedelerin 6 bin 
180’i taburcu olurken, 
127’sinin tedavisi de-
vam ediyor.

  Konu ile ilgili açık-
lamalarda bulunan 
Bursa İl Sağlık Müdürü 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 
acı felaketin yaşandığı 
günden bu yana per-
sonel, tıbbi cihaz ve 
malzemelerin bölgeye 
sevkinin yanı sıra böl-
geden getirilen dep-
remzedelerin tedavisi 
için seferber oldukla-

rını belirtti. Deprem 
bölgesinden Bursa’ya 
getirilen 6 bin 287 has-
tanın; 4 bin 561’inin 
kamu hastanelerinde, 
525’inin Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakülte-
si’nde ve 1201’inin özel 
hastanelerde tedavi 
edildiği bilgisini veren 
Dr. Yavuzyılmaz, “Has-
talarımızın büyük kısmı-
nı taburcu ettik. Şu an 
94 hastamız kamu has-
tanelerimizde, 25 üni-
versite hastanesinde 
ve 8’i özel hastanede 
olmak üzere 127 has-
tamızın yatarak tedavi-
sine devam edilmekte-

dir” dedi.

  Hastanelere yatışları 
yapılan depremzedele-
rin ilk etapta daha ko-
lay bulunabilmeleri ve 

koordinasyonu kolay 
bir şekilde sağlayabil-
me adına; OYS (Olay 
Yönetim Sistemi) kayıt-
larını oluşturduklarına 
dikkat çeken Dr. Yavuz-

yılmaz, depremzede 
vatandaşların tedavi 
ve tedavi sonrası sağlık 
hizmetlerini yakından 
takip ettiklerini vurgu-
ladı.

İNEGÖL 
ÖĞRETMENEVİ VE 
A.S.O.MÜDÜRLÜ-

ĞÜ’NDEN DUYURU
İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğü’nün resmi web 
sayfasında yapılan du-
yuruda şu ifadeler yer 
aldı;İnegöl Öğretme-
nevi Lokali malzemeli 
ve hazır durumda 2886 
Sayılı Devlet İhale Ka-
nunun 35/a maddesine 
göre 1 (bir)  yıllığına Ka-
palı Zarf Usulü ile ihale 
edilecektir. Öğretme-
nevi İşletici Sözleşmesi 
ve Kira Şartnamesi hü-
kümleri doğrultusun-
da ihaleyi kazanan kişi 

ile sözleşme yapılarak 
kiraya verilecektir. Ku-
rum İdaresinin iradesi 
ve İşleticinin yeniden 
sözleşme yapılması 
istek dilekçesi ile kira-
lama süresi birer yıl ol-
mak üzere ÜFE oranın-
da artış sağlanarak 2 
(İki) yıl daha uzatılabilir.

İhale Teklif Mektupla-
rının Kurum İdaresinden 
06.03.2023-10.03.2023 
tarihleri arasında alına-
caktır. Kira Şartnamesi 
kabulü, imzalanması 
13.03.2023-15.03.2023 
tarihleri arasında yapı-
lacaktır. Belirlenen ta-
rihler dışında isteklilere 

teklif mektubu verilme-
yecektir.

Muammen Bedel ola-
rak belirlenen Kira Te-
minat Bedelinin İnegöl 
Öğretmenevi İşletme 
Hesabına (10827951-
5004) yatırılması ve 
Kira Bedeli Dekontu ile 
teklif mektubu ve iste-
nilen belgelerin idare-
ye en son teslim tarihi 
saati 15/03/2023, sa-
at:15:00'dır.

İhale Komisyonu-
nun Toplanma Tari-
hi: 15.03.2023.Saat: 
16 :00 'd ı r. İ ha len in 
Sonuçlandırılması ve 
Kiralama ihalesini ka-

zanan kişiye tebliğ-te-
bellüğ tarihi ve saa-
ti: 15/03/2023 Saat: 
17.00'dır.

 İhale Usulü: Kapalı 

Zarf Usulü. İhale Ya-
pılacak Adres: İnegöl 
Öğretmenevi İdari Kat. 
İhale Yapılacak Yer: Öğ-
retmenevi Lokal İşletici-

liği. Belirlenen Muham-
men Bedel :4.647,00 
TL. İşyeri Teslim Tarihi: 
01.04.2023

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan beraberindeki heyetle bir-
likte Karacaali Gençlik kampında 
bulunan depremzedeleri ziyaret 
etti. İHA

Bursa’da bulunan kamu ve özel hastaneler, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerde enkazdan kurtarılarak, tedavi için kente getirilen 6 bin 287 
yaralıya hizmet verdi. @ Özgür Yıldırım 

İnegöl Öğretmen Evi içinde bulunan lokalin işletmesi 
ihaleye çıkıyor. @ Özkan Duran
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Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine sım-
sıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın…” 

 Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, bir 
kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun 
ihtiyacını giderir.” 

Aziz Müminler!
Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz. Tek yü-

rek, yekvücut olup yaralarımızı sarmaya çalışı-
yoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri 
tutmaya devam ediyoruz. Allah’a gönülden bağlı 
müminler olarak inancımız odur ki bu sıkıntı 
bulutları, ilahi rahmet rüzgârlarıyla dağılacak-
tır. Hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve 
dayanışma anahtarıyla açılacaktır. Gönülleri-
miz, huzur ve sekînete kavuşacaktır. İman dolu 
yüreklerimiz, selamet bulacaktır inşallah. Zira 
müminlerin velisi ve yardımcısı Yüce Allah’tır.  O, 
bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize 
metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren 
O’dur. 

Kıymetli Müslümanlar!
Afetler karşısında imanımızdan güç almak, 

duaya sığınmak, kulluğumuzun bir gereğidir. 
Evet, bugün gönlümüzü duaya açma, halimizi 
Cenâb-ı Hakka arz etme vaktidir. Sonsuz kudret 
sahibinin yardım ve inayetini dileme vaktidir. 
Yüce Mevlamızın  اااااااااا ااااااااااا 
-Bana dua edin, duanızı kabul ede“  ااااااا
yim”  emrine icabet etme vaktidir. اااااااا 
 ااااااااااا اااااااااا ااااااااا
“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin”  
buyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda 
buluşma vaktidir. Bugün, depremin sebep olduğu 
yıkımla mücadele eden milletimiz için Yüce Rab-
bimizden rahmet, metanet, güç ve kuvvet dileme 
vaktidir. 

Değerli Müminler!
Böylesi zor zamanlarda millet olmanın 

gereği, kardeşlik ruhumuzu canlı tutmaktır. 
Duyarlı ve samimi olmak, birbirimizin derdiyle 
dertlenmektir. Darda kalan kardeşlerimizin 
işini kolaylaştırmak, afetle sarsılan dünyalarına 
güven aşılamaktır. Kimsesiz, yalnız ve yardımsız 
olmadıklarını onlara hissettirmek, ellerinden 
tutmaktır. Bilhassa çocuklara kol kanat germek, 
öksüz ve yetimlerin hâmisi olmaktır. Şüphe ve 
endişeye, fitne ve fesada asla fırsat vermeden, 
erdemlerimizi yaşatmanın, kardeşlik ahlakını 
yüceltmenin şimdi tam zamanıdır! 

Aziz Müslümanlar!
Peygamberlerinin azmi neticesinde onlara 

lütfettiği çareyi bize de ihsan etmesi için Yüce 
Rabbimize dua edelim. Üzerimize sekînet yağ-
dırması, gönüllerimizi onarması, yaralarımıza 
derman olması için O’na yalvaralım. Yürekleri-
mizi birbirine kaynaştırması, birlik, beraberlik 
ve kardeşlik şuurumuzu daim kılması için O’na 
niyazda bulunalım. 

Bu vesileyle ahirete irtihal eden kardeşleri-
mize Cenâb-ı Hak’tan bir kez daha rahmet, yaralı 
olanlara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, 
aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle 
acılar göstermesin. 

YAYINA HAZIRLAYAN DİN GÖREVLİLERİ 
DERNEĞİ BAŞKANI&  İSHAKPAŞA İMAM HATİBİ 
MEHMET NURİ MEMİŞ

24.03.2023 TARİHİNDE CAMİLERDE OKUNAN 
CUMA HUTBESİ

  Âl-i İmrân, 3/103.
  Müslim, Birr, 58.
  Mü’min, 40/60.
  A’râf, 7/55.

KARDEŞLİK, DAYANIŞMA VE                          
DUA VAKTİ

İshakpaşa İmam Hatibi 

Mehmet Nuri
MEMİŞ

 KARACAALİ GENÇLİK KAMPINDA KALIYORLAR
 Gürkan’a Ak Parti milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’de eşlik ederken, Gemlik İlçe Başkanı 

Şamil Yiğit, ilçe yöneticileri ve kadın kolları üyeleri de ziyarette hazır bulundu. 
Gürkan ve beraberindekiler ailelerle ve çocuklarla teker teker ilgilenirken, çeşitli hediyelerde 

verdi. 240 kişi kapasiteli kampta hali hazırda 140 depremzede barındığı belirtildi.



2022 YILINDA 
DÖVİZ 

ARTIŞINDAN 138 
MİLYON TL KAYIP 

YAŞADI  
Bursaspor Kulübü 

Derneği'nin faaliyet 
raporu ve mali bilgi-
lerini yayımladı. Res-
mi internet sitesin-
de yer alan bilgilere 
göre yeşil-beyazlı 
kulübün, döviz kuru 
artışından ciddi şe-
kilde etkilendiği gö-

rülüyor. Yapılan açık-
lama şu şekilde: 
  "Bursaspor Ku-

lübü Derneği bi-
lançosunda yer alan 
kısa ve uzun vadeli 
borçlar T.C. Merkez 
Bankası döviz kurları 
baz alındığında son 
1 yıldaki döviz kuru 
artışlarından dolayı 
borçlar hanesinde 
138.919.389,75 TL 
artışa neden olmuş-
tur."

MAÇ GELİRİ 
DEPREMZEDELERE 
BAĞIŞLANACAK

Yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi; Ül-
kemizde yaşanan dep-
rem felaketi sonrasında 
İnegol'ümüzün iki ku-
lübü olarak özel maçta 
buluşacağız. Müsaba-
kaya özel hatıra bilet 
basılacak, ücreti 100 TL 

olacaktır. 

Bilet gelirleri ilçemiz-
de ikamet eden Dep-
remzede kardeşlerimi-
ze kullanılmak üzere 
İnegöl Kaymakamlığı-
na teslim edilecektir. 
Karşılaşma 02.03.2023 
Perşembe günü saat 
20.00'da Orhaniyespor 
tesislerinde olacaktır.

Bursaspor Kulübü’nün, 1 Ocak-31 
Aralık 2022 tarihi arasında yaşanan 
döviz kuru artışından dolayı borçlar 
hanesine tam 138 milyon 919 bin TL 
yazıldı.  @ Tamer Ekimci

Osmaniyespor ve Orhaniyespor, 
depremzedelere destek için özel 
maç yapacaklar. Biletlerden elde 
edilecek gelir depremzedelere ba-
ğışlanacak. Tamer Ekimci
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Rabbimiz Allah’tır

Rabbimiz birdir bir

O Rahman’dır Rahim’dir

Rabbimiz birdir bir

Kullar secde ederler

Emrindedir melekler

Zikreder hep felekler

Rabbimiz birdir bir

Kâinatın nuru O

Kulların Maliki O

İki cihan sahibi O

Rabbimiz birdir bir

Güneş O’nunla doğar

Bulutlar emriyle koşar

Gönüller ismiyle coşar

Rabbimiz birdir bir

Han kuldur O’na

Hamd aittir O’na

İbadetim ancak O’na

Rabbimiz birdir bir
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RABBİMİZ BİRDİR BİR


