
Ali Ziya
YILMAZ

SAYFA
8'de

EKSIĞIM ANNE!

SAYFA
3'te

ALANYURT INEGÖL’E, 
INEGÖL BÜYÜKŞEHIR’E HAYIRLI 

OLSUN-2011

Taha
KEREM

Recep
AKAKUŞ

SAYFA
5'te 

INEGÖL’ DE ILK CAMI VE 
MESCITLER-2

SAYFA
2'de

DEPREMIN VERDIĞI 
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Abdulvasih
DURAN

Kahramanmaraş’ta 
meydana gelen 

depremin ardından 
İnegöl’den birçok 
polis deprem bölgesine 
gönüllü olarak gitti. Po-
lisleri, Kaymakam Eren 
Arslan ve İnegöl İlçe 
Emniyet Müdürü Erdo-
ğan Baydemir uğurladı. 

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Asrın Felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Devlet Millet işbirliği içerisinde çalış-
malarını sürdürürken, bölgeden ayrılan depremzedeler Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ağırlanıyor

HADIS KUŞAĞI (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Allah’dan yardım dile ve asla acz gösterme. Başına bir şey gelirse, “Keşke şöyle yapsaydım” diye hayıflanıp durma.
 Bu söz şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. “Allah’ın takdiri bu, O, ne dilerse yapar” de. 
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Depremin ardından İnegöllü hayırsever işadamlarının 
desteği ve Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz 

Gürel’in himayelerinde İnegöl’e getirilen yaklaşık 3.000 
depremzede İnegöl’de ağırlanıyor. 

3.000 DEPREMZEDE İNEGÖL’DE 

Gürel, “Depremin ilk gününden bu yana gerek bölgedeki 
çalışmalarda gerekse de orada zor durumda bulunan 

vatandaşlarımızın İnegöl’e getirilmesi konusunda hayırsever 
iş adamlarınızın da desteği ile önemli adımlar atıldı.

İNEGÖL’ÜN HAYIRSEVERİ BOL

Mobilya sanayisi içinde meydana gelen ka-
zada kontrolden çıkan araç dere yatağına 

uçtu. 

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu sene festivallere ayrılacak 
bütçeyi deprem konusunda yapılacak çalışmalara ayrılacağını açıkladı. 

İnegöl'de bir seyahat firması tarafından deprem-
zede vatandaşlara özel askıda bilet kampanyası 

başlatıldı



DEPREMİN VERDİĞİ 
MESAJLAR

Abdulvasih
DURAN

Şubat ayının ilk haftasında 11 ilimizde meydana gelen 
deprem yüreklerimizi dağladı.İlk defa sadece ateş düştüğü 
yeri yakmadı, bütün ülke insanlarının yüreğini yaktı.Cenaze-
ler sadece bir evden çıkmadı.Adeta  tüm ülke insanlarının 
evinden çıktı.Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet,yaralı kardeşlerimize de  
acil şifalar diliyoruz.Tekrar tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. 
Rabbim bir daha böyle acılar vermesin.

           Depremin olduğu günden beri bir yandan yaralar 
sarılmaya çalışılıyor diğer yandan da  bir çok insan farklı ko-
nular da farklı yorumlar yapıyor.Elbette ki bu tür olaylardan 
ders çıkartmak lazımdır ki bir daha böyle acılar yaşanma-
sın.

          Öncelikle herkesin üzerinde ittifak ettiği konu  insa-
noğlu olarak bizlerin şu iki kavramı ayırmamamız lazımdır.
Bu iki kavram TEDBİR ve TAKDİR dir.

           Yüce Dinimiz İslam Dinine göre  tedbirsiz tevekkül 
olmaz.Resûlullah Efendimizin (sav) yanına bir bedevi  geldi.
Resulullah (sav) :

-"Deveni ne yaptın?" diye sordu.Bedevi:
- "Allah'a tevekkül edip, kendi hâline bıraktım!" deyince 

,Resullah (sav):
-"Önce deveni bağla ve sonra tevekkül et" buyurdular.

          Öyleyse öncelikle doğal afetlere karşı maddi ted-
birlerimizi almalıyız.Evlerimizi dere yataklarının içinde yap-
mamalıyız,evlerimizi depreme dayanıklı şekilde yapmalıyız.
Ayrıca evlerimizi yapacağımız zeminin de sağlam olması la-
zımdır.Çünkü deprem bölgesinde bir çok binanın yıkılmayıp 
yan yattığını gördük.

          Maddi tedbirlerden sonra takdiri de unutmamak 
lazımdır.Meseleyi sadece evlerin yapımına bağlamak eksik 
bir  tanım olur.Tarla ve bahçelerin nasıl yarıldığını,kayalıkla-
rın nasıl parçalandığını gördük.Bütün bunlar için Rabbimi-
zi unutmamak  O’na sığınmak ve O’na dua etmek lazımdır.
Özellikle duayı hiç ihmal etmememiz lazımdır.Çünkü Yüce 
Rabbimiz şöyle buyuruyor:” (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız 
olmasa, Rabbim size ne diye değer versin…”(Furkan,77).

          Depremin bize verdiği mesajlardan biri de ölümü 
unutmamaktır.Dikkat ederseniz 1999 ‘da ki Büyük Marmara 
depremi gece saat 03.02 de olmuştu.Şimdiki deprem de yine 
gece saat 04.17 civarında oldu.Yani hiç birimizin sabaha ula-
şacağımızın garantisi yoktur.O nedenle ölüme her zaman 
hazırlıklı olmalıyız.Yani ne yapmalıyız ?İnsani ve İslam’ı gö-
revlerimizi ertelemeden yapmalıyız.

         Depremin bir ceza olduğu fikrine kesinlikle katılmı-
yoruz.Çünkü bazı insanlar sosyal medyada bunu işlemeye 
çalışıyorlar.Bunun Dinde hiç yeri yoktur.Çünkü Resulullah 
(sav) şöyle buyuruyor:” “İnsanlar içinde en ağır imtihana çe-
kilenler Peygamberlerdir. Sonra sırasıyla (dereceleri) onları 
takip edenler, sonra onları takip edenlerdir. Kişi dinine göre 
müptela kılınır (imtihana çekilir) Eğer dininde samimi ise 
imtihanı (göreceği bela ve musibet) ağır olur.”Şimdi düşünün 
imtihanı en ağır olan Peygamberler suçlu mu?(Haşa).

Yüce Rabbimiz de Kur’anı Kerim’de şöyle buyuruyor: 
“Hiçbir günahkar kimse bir başkasının günahını çekmez…”(-
Fatır,18).

            Musibetler ve sıkıntılar döneminde en büyük 
dayanağımız sabır olmalıdır. Birlik  ve beraberliğimizi her 
zamankinden daha güçlü tutmalıyız.Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor:” Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düş-
manlarınızı geçin. Hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı 
gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.”(Ali İmran,200).

Abdulvasih DURAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

10 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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GÖNÜLLÜ
 OLDULAR

Edinilen bilgiye göre 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde gö-
rev yapan polisler ve 
bekçiler gerçekleşen 
depremin ardından 
yola çıkarak deprem 

bölgesine ulaşmıştı. 
Bir ekip daha deprem 
bölgesine gitti. 

İnegöl’den gönüllü 
olarak giden ekipleri 
Kaymakam Eren Ars-
lan ve İnegöl İlçe Em-
niyet Müdürü Erdoğan 

Baydemir uğurladı. 
Gönüllü olarak giden 
polis ve bekçiler dep-

rem bölgesinde gü-
venliği sağlayacaklar.

3.000 
DEPREMZEDE

 İNEGÖL’DE
Depremin ardından 

İnegöllü hayırsever 
işadamlarının desteği 
ve Ak Parti Bursa Mil-
letvekili Vildan Yılmaz 
Gürel’in himayelerin-
de İnegöl’e getirilen 
yaklaşık 3.000 dep-
remzede İnegöl’de 
ağırlanıyor. Her türlü 
ihtiyaçları karşılanan 

depremzede vatan-
daşlar protokol üyele-
ri tarafından da yalnız 
bırakılmıyor. 

Yaşanan felaketin 
acılarını bir nebze de 
olsa unutmaya çalışan 
vatandaşları ziyaret 
ederek nakdi yardım-
da bulunan Ak Par-
ti Bursa Milletvekili 
Vildan Yılmaz Gürel, 
çocuk ve yaşlılarla da 

yakından ilgilendi. 

İNEGÖL’ÜN 
HAYIRSEVERİ BOL

Bu zor süreci hep bir-
likte atlatacaklarını ifa-
de eden Gürel, “Dep-
remin ilk gününden bu 
yana gerek bölgedeki 
çalışmalarda gerekse 
de orada zor durumda 
bulunan vatandaşları-
mızın İnegöl’e getiril-
mesi konusunda hayır-

sever iş adamlarınızın 
da desteği ile önemli 
adımlar atıldı. Burada 
ağırladığımız misafir-
lerimizin kendi evin-
de gibi hissetmeleri 
için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. 
Bugün yanlarında ol-
duğumuz gibi bundan 
sonraki süreçte de 
olmaya devam ede-
ceğiz. Bu sürece katkı 
koyan herkese teşek-

kür ediyorum. Biz bir-
likte daha güçlüyüz ve 
bu günleri el birliği ile 

atlatacağız” diye ko-
nuştu.

Kahramanmaraş’ta meydana ge-
len depremin ardından İnegöl’den 
birçok polis deprem bölgesine gö-
nüllü olarak gitti. Polisleri, Kayma-
kam Eren Arslan ve İnegöl İlçe Em-
niyet Müdürü Erdoğan Baydemir 
uğurladı. @ Tamer Ekimci

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Asrın Felaketinin yaraları sarılmaya devam edili-
yor. Devlet Millet işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürürken, bölgeden ayrılan depremzedeler Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde ağırlanıyor. @ 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

FESTİVALLERİN BÜT-
ÇELERİ DEPREM BÖL-
GESİNE 

İnegöl Belediye Başka-
nı Alper Taban belediye 
meclisinde önemli açık-
lamalarda bulundu. 

Bölgede yapılan çalış-
malar hakkında bilgiler 
veren Taban; "Belediye 
olarak destek olmaya 

devam edeceğiz. Vatan-
daşlarımızdan da destek 
olmaya devam etmesini 
istiyorum. Kalan süre 
zarfında biliyorsunuz, 
beş yıllık seçiliyoruz 
bu konulara daha fazla 
önem vereceğiz. Bu yıl 
içinde gerçekleşecek 
olan Teknoloji Festivali 
ve Kültür sanat festivali 
kaynaklarını bu alanlara 
ayıracağız.”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu sene festivallere ayrılacak bütçeyi deprem konusunda yapılacak 
çalışmalara ayrılacağını açıkladı. @ Tamer Ekimci



TARİHTE BUGÜN 02 MART

1924: Halk Fırkası grup toplantısında, Şer'iye ve Evkaf Vekaletle-
rinin kaldırılmasına ve öğretimin birleştirilmesine karar verildi.

1949: Piyade mermisi, piyade havanı ve kapsül üreten Nuri Killi-
gil'e ait İstanbul Sütlüce'deki mühimmat fabrikasında aralıklarla 
iki büyük patlama oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın denetimi al-
tında bulunan fabrikada çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol 
açtı. Yangının baruthaneye sıçramasıyla yerle bir olan fabrikada 
6'sı itfaiye eri olmak üzere 35 kişi öldü. 

1956: Fransa Fas'ın bağımsızlığını onayladı.
1957: Türkiye'de çağdaş beden eğitiminin yerleşmesine öncülük 

eden, spor eğitimcisi Selim Sırrı Tarcan İstanbul'da öldü. 
1974: TRT Televizyon, çarşamba hariç haftada yedi gün yayın 

yapmaya başladı.
1984: Sıkıyönetim uygulamasının kaldırıldığı13 ilden 8'inde ola-

ğanüstü hal uygulaması TBMM'de kabul edildi. 
1994: 5 DEP'li ve1 DEP kökenli bağımsız milletvekilinin dokunul-

mazlıkları kaldırıldı. Hatip Dicle ve Orhan Doğan, meclis kapısın-
da gözaltına alındı. Dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra, iki 
geceyi TBMM'de geçiren 5 milletvekili DGM'ye teslim oldu.

TRT HERGÜN YAYINDA
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ÇOK SEVDİĞİ
 KÖPEĞİNİ HER 
YERDE ARIYOR  

Osmangazi ilçesin-
de Amerikan Cocker 
Spaniel cinsi köpek 
sahiplenen Ramazan 
Koç'un Badi ismini 
koyduğu köpeği 5 kez 
çalındı. Her defasında 
çalınan köpeğini sos-
yal medyadan pay-
laşım yaparak bulan 
Koç'un köpeği 6'ıncı 
kez çalındı. Çok sevdi-

ği köpeğini her yerde 
arayan hayvansever 
vatandaş, hırsızlara 
seslenerek "Ne olur 
köpeğimi verin" çağrı-
sı yaptı.

  Köpeğinin 5 yıldır 
yanında olduğunu 
ifade eden Ramazan 
Koç, "Badi uzun yıllar-
dır benimle. O benim 
can dostum. Onu çok 
seviyorum. Daha önce 
5 kez çaldılar. Hepsin-
de de buldum. 6'ıncı 

kez tekrar çaldılar. Her 
yerde onu  arıyorum. 
Kimdeyse geri versin, 
onsuz yaşayamam" 
dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE 
TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa’da eczacı kalfa-
sı Serdar Ergün'den (47) 
haber alamayan yakınla-
rı, polise kayıp ihbarında 
bulunarak en son Ahmet 
Burak D. isimli kişiyle gö-
rüldüğünü söyledi. So-
ruşturma başlatan polis 
ekipleri, şehir güvenlik 
kameralarından Serdar 
Ergün’e ait 16 BT 773 pla-
kalı mavi renkli Seat Leon 
marka otomobilin İstan-
bul’un Büyükçekmece il-
çesinde olduğunu tespit 
etti. 

Bunun üzerine Bursa 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri, İstanbul İl Emni-

yet Müdürlüğü ekipleriyle 
irtibata geçti. Harekete 
geçen ekipler, Büyük-
çekmece ilçesi Sinanoba 
Mahallesi Ertekin Cad-
desi üzerinde seyreden 
otomobili durdurdu. Oto-
mobilin sürücüsü Ahmet 
Burak D.’yi (41) yakalayan 
ekipler, otomobilde yap-
tıkları aramada bir taban-
ca ve Serdar Ergün’ün 
cesedini battaniyeye sarılı 
ve başından vurulmuş hal-
de bagajda buldu. 

Şüphelinin, öldürdüğü 
eczacı kalfasının cesedini 
araca yükleyip 200 kilo-
metre yolculuk yaptığı 
öğrenildi. Ergün'ün ce-
sedi, otopsi için Adli Tıp 

Kurumu morguna götü-
rüldü.

  Murat Kutlu'nun cansız 
bedeni ise, Adli Tıp Kuru-
mu morgundaki işlemler 
sonrasında Hacivat Sefa 
Camii'nde kılınan cenaze 
namazının ardından Er-
doğanköy Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

  Eczacı kalfası Serdar 
Ergün'ün naaşının da 
ikindi namazını müteakip 
Karaman Yeni Camii'nde 
kılınacak cenaze namazı-
nın ardından toprağa ve-
rileceği öğrenildi.

  Zanlının emniyetteki 
işlemlerinin sürdüğü be-
lirtildi.

Bursa'da daha önce 5 kez çalınan köpeğini her defa-
sında bulan vatandaşın köpeği 6'ıncı kez çalındı. İHA  

Bursa'da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını 
ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede 
çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasbetti. Oda arka-
daşı tarafından katledilen kişi, kılınan cenaze namazının 
ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. @ Haber 
Merkezi

Ben İnegöl’ün il olmasından yanayım. Hatta 

âcizane ilgili bakanlıklar için hazırlanan “İnegöl neden 

İl olmalı?” isimli bir dosyaya katkıda bulunmuştum. 

Buna bağlı olarak İnegöl’ün Bursa Büyükşehir 

bünyesine alınacak olmasına temkinli yaklaşıyorum. 

İnegöllülerin çoğu bu gelişme karşısında tepkili. 

Özellikle tepkiler, bunu her fırsatta dillendiren Recep 

Altepe’ye yöneltiliyor. 

Burada duralım… Şimdi şu habere dikkat lütfen! 

“Danıştay Alanyurt için Son Noktayı Koydu.” Dün 

İnegöl Gündemine Alanyurt ile ilgili bu haber düştü.

Süreci hatırlayalım. Mart 2009 yerel seçimleri 

öncesinde, 1 Ocak 2009 tarihinde, Alanyurt’un Belde 

statüsüne son verilmişti. Alanyurt İnegöl Belediye 

sınırları içerisine dâhil edilmişti.

 Bu gelişmeyi olumlu bulan Alanyurtlular yapılan 

araştırmaya göre çoğunlukta idi. Tepki gösterenler de 

vardı. Şu an memnunlar mı, bunu tekrar Alanyurtlu-

lara sormak gerekiyor. Ayrıca yorum yaparken İnegöl 

Belediyesi’nin Alanyurt’a yaptığı yatırımları dikkate 

almak gerekiyor.

Tepki gösterenlerin bayraktarlığını Durmuş Aydın 

üstlenmişti. 2009 Mart yerel seçimlerine Alanyurt 

Belediye Başkan adayı olarak hazırlanan Durmuş 

Aydın, yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.Bu 

dava ile birlikte Belde Belediye Başkanlığının da açtığı 

bir dava vardı. Alanyurt’un yeniden Belde statüsüne 

kavuşturulması isteniyordu. Ve süreç tamamlandı. 

Açılan davalara Danıştay 8. Dairesi son noktayı koydu. 

Alanyurt artık her şeyi ile İnegöl’ün bir parçası.

Bu hikâyeyi iyi okuyalım. Çünkü büyük ihtimalle 

Büyükşehir’e bağlanırken aynı hikaye yazılacak…

Alanyurt İnegöl’e bağlandı; 5393 sayılı Belediye Yasa-

sının 11. maddesi uyarınca…Alanyurt İnegöl’e bağlandı: 

24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazetede ya-

yımlanan 23.12.2008 tarih ve 2008/10645 sayılı İdari 

Bağlılığın Değiştirilmesi Kararıyla…

Peki, bu karara itirazın gerekçesi neydi? Alanyurt 

Belediyesinin gelir kaynakları ile İnegöl Belediyesinin 

desteklenmesi amacını taşıdı iddiası…Yapılan işlemin 

Demokratik Devlet ilkesine, Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartının 5. maddesine aykırı olduğu iddiası… 

Vatandaşa hizmet götürülmesinin engellendiği, kamu 

yararına aykırı hareket edildiği iddiası…

İddiaların hiç biri kabul edilmedi… Şimdi biz 

Alanyurt, Büyükşehir de İnegöl olsun. Durmuş Aydın, 

Alinur Aktaş olsun. Alinur Aktaş ta Recep Altepe 

olsun. İnegöl’ün Büyükşehir’e bağlanmasına bir de bu 

açıdan bakalım. İlgili kanun çıkarsa,  gerekçeleri yasal 

olarak ortaya konulursa,  Alanyurt’un bağlanması 

için ortaya koyduğumuz gerekçeler, İnegöl’ün de Bur-

sa Büyükşehir’e bağlanması için ortaya konulursa…

İşlemin kamu yararına ve hizmet gereklerine 

uygun olduğu ortaya konulursa…Hayır! Olmaz! Bunu 

kabul etmiyoruz! İnegöl ile Bursa birçok yönden farklı!

Alanyurt’un İnegöl’e bağlanması ile Büyükşehir’e 

bağlanmamız kıyaslanamaz!

Falan, filan…

Biz ne kadar sesimizi yükseltirsek yükseltelim…

Gereği düşünüldü… Oy birliği ile karar verildi… 

Alanyurt İnegöl’e, İnegöl Büyükşehir’e hayırlı olsun!

Demek ki neymiş? Büyük balık, küçük balığı 

yutarmış…

TAHA KEREM-19 AĞUSTOS 2011-ARŞİVDEN 

DÜŞÜNCELER

ALANYURT İNEGÖL’E, 
İNEGÖL BÜYÜKŞEHİR’E 

HAYIRLI OLSUN-2011

Taha
KEREM

KONTROLDEN 
ÇIKTI DERE

 YATAĞINA UÇTU
Edinilen bilgiye 

göre kaza mobilya 
sanayi içinde bulu-
nan Şimşek Sokak 
üzerinde meydana 
geldi. Kontrolden 
çıkan hafif ticari araç 
dere yatağına uçtu.

Kazayı gören çev-
redeki vatandaşların 

müdahalesi ile araç 
içinde sıkışan kadın 
sürücü çıkartıldı.

Kaza ile alakalı so-
ruşturma başlatıldı.

Mobilya sanayisi içinde meydana gelen kazada 
kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu. 

@ Haber Merkezi

ASKIDA BİLET
Kahramanmaraş 

merkezli meydana 
gelen depremin ar-
dından farklı şehirle-
re taşınmak zorunda 
kalan depremden 
etkilenen vatandaş-
lara yönelik İnegöl'de 
yeni bir kampanya 
başlatıldı.

Bir seyahat firması 
tarafından başlatılan 
askıda bile ile farklı 
şehirlere gitmek is-
teyen deprem mağ-
duru vatandaşlar için 
başlatılan kampanya 
firmanın sosyal med-
ya hesaplarından ve 
İnegöl Otogarı'ndaki 

yerinde duyurulmaya 
başlandı.

Askıda bilet kam-
panyasını gören va-
tandaşlar depremze-
delere yardım etmek 
için askıda bilet kam-
panyasına destek 
vermeye başladılar.

İnegöl'de bir seyahat firması tarafından depremze-
de vatandaşlara özel askıda bilet kampanyası başla-
tıldı. @ Özgür Yıldırım
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BURSA ŞEHİR
 HASTANESİ’NDE
 AMELİYAT OLDU

  Iğdır’da yaşayan 20 
yaşındaki Elif Celayir, 
yaklaşık üç yıl önce 
epilepsi nöbeti geçi-
rince, ailesi hastalıktan 
kurtulması için araştır-
malara başladı. Ailesi 
ile birlikte İstanbul ve 
Ankara’da birçok has-
taneye başvuran Ce-
layir, istediği sonucu 
alamayınca soluğu Bur-
sa Şehir Hastanesinde 

aldı. Burada yapılan 
inceleme ve tetkikler 
sonucu ameliyat kararı 
alınırken, Beyin Cerrahı 
Prof. Dr. Mehmet Ali 
Ekici tarafından başa-
rıyla yapılan ameliyat 
sonucu Celayir, hasta-
lıktan kurtuldu.

 Hastanın uzun yıl-
lardır dirençli epilepsi 
teşhisiyle başka hasta-
nelerde takip edildiği-
ni vurgulayan Prof. Dr. 
Ekici, “Hastamız bize 
geldiğinde epilepsi 

cerrahisi yapılması ge-
rekiyordu. Bu tür has-
taların tedaviye ulaş-
mada sıkıntılı olduğunu 
biliyoruz. Sadece cerra-
hi ekibin olması gerek-
miyor, çok ciddi nöro-
loji desteği gerektiren 
bir konu. Hastaların 
cerrahi kararı Epilepsi 
konseyinden çıkıyor. 
Nöroloji, nöropsikiyat-
ri, radyoloji, nükleer 
tıp ve beyin cerrahisi-
nin bir arada olduğu 
multidisipliner işbirliği 

gerekiyor. Bizim bura-
da güçlü bir nöroloji 
ekibimiz var. Hastanın 
durumunu nöroloji ile 
görüşüp, kısa sürede 
ameliyatını başarıyla 
yaptık ve epilepsi oda-
ğını çıkarttık” dedi.

 Hastanın ameliyat 
sonrası durumunun 
gayet iyi olduğunu bil-
diren Prof. Dr. Ekici, 
bundan sonraki süreç-
te nöroloji ekibi tarafın-
dan takibinin yapılaca-
ğını belirtti.

Uzun yıllardır dirençli epilepsi hastalığıyla boğuşan 20 yaşındaki Elif Ce-
layir, Bursa Şehir Hastanesi’nde 3 saat süren ameliyat sonunda sağlığına 
kavuştu. @ Özgür Yıldırım

LAGİZZ TEKSTİL KONFEKSİYON
 İÇGİYİM İHRACAT ŞİRKETİ
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

ARANIYOR;

*USTA MAKİNACILAR
*KALİTE KONTROLCÜLER

*PAKETÇİLER
ALINACAKTIR

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

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

(İLK ÖNCE TELEFONLA İLETİŞİME GEÇİNİZ)

e - İmza
paketlerinde
kampanya

1 Yıllık

3 Yıllık

KURULUM VE 
AKTİVASYON
ÜCRETSİZDİR.

0224

www.gençajans.com
715 30 57

Mobilya Sektöründe 
1-2 Yıl Tecrübeli 

Ar-Ge 
Personeli Arayışımız 

Bulunuyor.
. Başvurular 5419166159 numarası ile iletişime 

geçerek veya ik@mazzinifurniture.com mail adresi-
ne cv gönderimi yapılarak alınacaktır.

*Koltuk Döşeme
*Kalite Kontrolcü

*Hazırlama
*İskelethane

*Silahlı Güvenlik Görevlisi
*Konfeksiyon Dikişçi

Bölümlerine Eleman Aranıyor

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

FIRMAMIZIN LOJISTIK 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILACAK

SRC VE PSİKOTEKNİK 
BELGELERİ MEVCUT 

*TIR ŞOFÖRÜ
*KAMYON ŞOFÖRÜ

*VIDANJÖR ŞOFÖRÜ 
ALINACAKTIR.

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

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

Telefon : 4445780

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

OFIS DEPARTMANINDA
 ÇALIŞACAK ;

MOBİLYA 
SEKTÖRÜNDE DENEYİMLİ 

BAY - BAYAN 
SSH

PERSONELİ 
ALINACAK

Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.
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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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AHMET CAN: Pastaneci, meslek önderi, 
usta. 1952 Çankırı Orta İlçesi Karaağaç Köyü 
doğumludur. İlkokul eğitimini köyünde yaptı. 
1966 yılında Ankara’ya taşınıldı. Aynı yıl çırak 
olarak pastaneciliğe 
başladı. Askere gittiği 
1972 yılına kadar çalıştı, 
mesleği öğrendi. 1975 yılın-
da kendi işyerini kurdu.  
1983 yılında aile olarak 
İnegöl’e yerleştiler. Sedef 
Pastanesi adıyla ilçemizde 
pastanecilik sektöründe 
faaliyete başladılar. Zor 
ve hareketli bir sektörde 
ilçemizde otuz yılı aşkın bir süre çok başarılı bir 
süreç yaşadılar. Sedef markası İlçemiz dışında 
da ürünleri ile bilinen, aranılan İnegöl’ün bir 
markası haline geldi. Kaynakça : 02.01.2017 tari-
hinde kendisi ile görüşüldü. 

 
FETTAH CAN: 12 Ekim 1975 Karacabey 

doğumludur. Annesi Fikriye Hanım İnegöl’lü-
dür. Özellikle çocukluğunda İnegöl’de çok fazla 
zaman geçirmiştir. Babasının teşvik ve yönlen-
dirmesi ile müzisyen olmaya karar verdi. Bursa 
Belediye Konservatuvarı Türk Müziği  Bölümü 
için açılan sınavı ikincilikle kazandı. Şan dersleri 
ile birlikte ud ve gitar çalmayı öğrendi. Lise’yi 
dışarıdan bitirdi. Müzik 
yaşamını İstanbul’da 
sürdürmeye karar verdi. 
“Ara Ara” adlı şarkısı 
Emel Müftüoğlu’nun 
albümünde yer aldı.  
Giorgos Mazonakis adlı 
Yunanlı şarkıcının Ta 
Isia Anapoda albümüne 
üç şarkı verdi, albüm 
Yunanistan’da çok ilgi 
görünce Yunanistan “Platin Plak” ödülü sahibi 
oldu. Albümleri Hazine (2010), Aklımda Kalanlar 
(2012), Yalanlar Cumhuriyeti (2013) tür. 2011 
yılında Yanan Ateşi Söndürdük, Sana Affetmek 
Yakışır, Boş Bardak, 2012 yılında’da Rüzgar Ektim 
Fırtına Biçeceğim adlı tekli şarkıları çıkmıştır. 
Sezen aksu, Hande Yener, Ebru Gündeş, Işın 
Karaca, Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, 
Murat Boz,  gibi sanatçıların albümlerinde beste 
ve güfteleri yer almaktadır.

 

MUSA CANKAT: Cemiyet adamı, eğitimci, 01 
Mayıs 1939 tarihi Antalya Korkuteli doğumludur. 
İlk ve ortaöğretimini Antalya’da yaptı. Antalya 
Cumhuriyet İlkokulu ve Antalya Erkek Sanat 
Okulu Tesviye Bölümü mezunudur. Yükse-
köğrenimini yaptığı 
Ankara Erkek Teknik 
Öğretmen Okulu’ndan 
tesviye atölyesi öğret-
meni olarak mezun 
oldu. 1963 yılında 
İlk görev yeri Artvin 
Erkek Sanat Enstitü-
südür. Bir öğrenim 
dönemi sonrasında 
Ankara Zırhlı Birlikler 
Okulu’nda altı ay temel 
askerlik eğitimi ve 
Siirt’te on sekiz ay 
askerlik sonrası, öğrenime yeni başlayan İnegöl 
Erkek Sanat Okulu’nda 30 Eylül 1965 tarihin-
de tesviye atölyesi öğretmeni olarak göreve 
başladı. 11.11.1979 tarihine kadar tesviye atölyesi 
şefi olarak görev yaptı. Aynı zaman diliminde 
fahri beden eğitimi öğretmeni olarak 8 yılı aşkın 
hizmet verdi. Emekli olduğu 05.01.1987 tarihine 
kadar ise İnegöl Endüstri Meslek Lisesi Okul Mü-
dürü olarak görev yaptı. 23 Şubat 1981 tarihinde 
kısa bir süreliğine  yeni oluşturulmaya çalışılan 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekalet etti. 
1967-68 yılları TÖS Türkiye Öğretmenler Sendi-
kası İnegöl Şubesi bünyesinde tiyatro faaliyetleri-
ni yönetti. Sahneye oyunlar konulmasını sağladı. 
Memuriyeti sürecinde yerel gazetelerde dönem 
dönem yazılar yazıp düşüncelerini aktardığı gibi 
okulun bilinilirliğine de katkı sağladı. Amatör 
futbol takımları ile özellikle İnegöl Doğanspor’la 
yöneticilik düzeyinde ilişki kurup öğrenci 
sporcularını yakından izledi. Emeklilik sonrası 
bir dönem ticaret yaptı. Aktif siyasetini SHP ve 
CHP bünyesinde yerine getirdi. İlçe başkanı 
Hasan Ekşioğlu’nun istifası sonrası 18 Eylül 1987 
tarihinde SHP  İlçe Başkanı oldu. 07 Kasım 1995 
tarihinde ise CHP  İlçe Başkanı oldu. 05 Şubat 
1988 tarihinde İnegöl Öğretmenevi  Yaptırma 
ve Yaşatma  Derneği Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyesidir. İnegöl’de yaşamını sürdürdü.Kaynakça 
: 03.02.2017 tarihinde kendisi ile görüşüldü.

 

H U Z U R E V İ N E 
ÖZEL KUAFÖR
İnegöl’de huzur 

evinde yaşanan 
yaşlıların saç, tırnak 
vb. genel bakımları 
İnegöl Halk Eğitim 
Kuaför Kurs Öğret-
meni Zülfiye Oktar 
ve öğrencileri tara-
fından gönüllülük 

esasına göre yapı-
lıyor.
Öğrencileri ile 

birlikte Huzurevi 
sakinlerine gönüllü 
olarak hizmet ver-
diklerini dile ge-
tiren Kuaför Kurs 
Öğretmeni Zülfi-

ye Oktar, “Onla-
rın mutluluğunu 
görmek her şeye 
değer” derken ay-
rıca kendilerine bu 
fırsatı veren Huzu-
revinin yönetimine 
de teşekkür etti.

 DEPREM
 BÖLGESİNDE 
SICAK YEMEK

 Türkiye, Kahraman-
maraş’ta 9 saat arayla 
yaşanan 7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki iki dep-
remle sarsıldı. Yüzyılın 
felaketi olarak göste-
rilen deprem sonrası 
tüm yurtta adeta se-
ferberlik ilan edilirken, 
İnegöl’de de depremin 
hemen ardından hare-
kete geçildi. Bir yan-
dan arama kurtarma 
ekipleri bölgeye sevk 
edilirken, bir yandan 
da İnegöl Belediyesi 
tarafından başlatılan 
yardım kampanyası ile 
depremzedelerin yara-
larını sarmak için insani 
yardım tırları bölgeye 
gönderilmeye başladı. 
Deprem bölgesinde 
vatandaşlara sıcak ye-

mek ikramı yapmak için 
de İnegöl Belediyesi 
yemek tırı ilk günden 
itibaren Kahramanma-
raş Onikişubat ilçesin-
de hizmet veriyor.

  Depremin hemen 
ardından, birkaç saat 
içerisinde İnegöl’den 
arama kurtarma ekip-
leri yola çıktı. Zaman 
kaybetmeden farklı 
şehirlerde enkazlarda 
arama kurtarma ça-
lışmalarına dahil olan 
ekipler, AFAD koordi-
nasyonunda çalışmala-
rını sürdürdü. 12 kişiyi 
canlı olarak enkazdan 
kurtaran, 98 kişinin de 
cenazesine ulaşarak 
yakınlarına teslim eden 
arama kurtarma ekip-
leri, canla başla soğuk 
havaya aldırış etmeden 
mücadele verdi.

  Bir yandan arama ça-
lışmaları sürerken, İne-
göl halkı can siperhane 
şekilde buradan dep-
rem bölgelerine yardım 
ulaştırmaya devam edi-
yor. İlk günden bu yana 
700 tırı aşkın yardım 
aracı İnegöl’den böl-
geye sevk edildi. Halen 
daha yardımlar gönde-
rilmeye devam ediyor.

  İnegöl’den giden 
yüzlerce yardım tırı ile 
birlikte 156 iş makinesi 
de bölgeye sevk edildi. 
Aynı zamanda İnegöl 
Belediyesi Yemek Tırı 
da depremin ilk günü 
Pazartesi akşamı itiba-
riyle yola çıkarak Kahra-
manmaraş Onikişubat 
ilçesine ulaştı. Gastro 
İnegöl Mutfağının şef-
leri, 3 haftadır Kahra-

manmaraş Onikişubat 
ilçesinde günlük 11 bin 
kişilik sıcak yemek da-
ğıtımı gerçekleştiriyor.

  Öte yandan, deprem 
sonrası İnegöl Belediye 

Başkanı Alper Taban ile 
AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Durmuş AK 
Parti Genel Merkezi ta-
rafından Kahramanma-
raş Onikişubat ilçesin-
de ve Hatay’ın Kumlu 
ilçesinde görevlendiril-

di. Her iki şehirde de 
bölgenin yöneticilerine 
destek veren Başkan 
Taban, koordinasyon 
noktasında çalışmalar 
yaptı.

İnegöl Halk Eğitim Kuaför Kurs 
Öğretmeni Zülfiye Oktar ve öğren-
cileri huzurevi sakinlerinin genel ba-
kım ve ihtiyaçlarını karşılayarak ör-
nek bir davranış sergiliyorlar. 

@ Özkan Duran

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 
deprem sonrası İnegöl, tüm imkan-
larıyla deprem bölgesinin yaralarını 
sarmak için harekete geçti. Bir yan-
dan buradan yüzlerce tır yardım 
toplanırken, bir yandan da arama 
kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler 
ve yardım tırları bölgeye sevk edil-
di. Deprem sonrası bölgeye gönde-
rilen İnegöl Belediyesi Yemek Tırı da 
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesin-
de günlük 11 bin kişilik sıcak yemek 
dağıtımı yapıyor.  @ Özkan Duran

CHP İnegöl teşkilatında flaş geliş-
me yaşandı. Mevcut başkan Kemal 
Torun görevden alındı yerine Ben-
gül Kavlan atandı

CHP İnegöl teş-
kilatında flaş ge-
lişmeler yaşanıyor. 
Genel seçimler 
öncesi CHP Ge-
nel Merkezi İnegöl 
İlçe Başkanı Kemal 
Torun'u görevden 
aldı. Dün MKYK'ın 
karar aldığı bugün 
ise tebliğ edildiği 
öğrenildi.

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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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.

Depremden en fazla etkilenen Hatay’da geçici ya-
şam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve 
Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görev-
lendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya Beledi-
yesi’nin sahada daha rahat çalışabilmesi amacıyla yeni 
şantiye alanları oluşturuyor. @ Tamer Ekimci 

BURSA
 BÜYÜKŞEHİR

 HATAY’DA
 Yaraları sarmak için 

ilk günden itibaren 
deprem bölgesinde 
çalışmalarını sürdüren 
Bursa Büyükşehir Bele-

diyesi ekipleri, yardım 
malzemelerinin dağı-
tımından konteyner 
kent ve seyyar tuvalet 
kurulumlarına, çocuk-
lara oyun alanları oluş-
turulmasından sokak 
hayvanlarının beslen-
mesine kadar ihtiyaç 
duyulan her konuda 
durmadan çalışıyor. 

Asrın felaketine tanık 
olan özel ihtiyaçları olan 
bireyleri de unutmayan 

Büyükşehir Belediyesi, 
Antakya’nın Maşuklu 
Mahallesi’nde yaşayan 
doğuştan ‘Serebral Pal-
si’ hastası Cem Meh-
metoğlu’nun ihtiyacına 
da duyarsız kalmadı. 26 
yaşındaki gencin ailesi, 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleriyle ile-
tişim kurarak yatabilen 
tekerlekli sandalye ta-
lebinde bulundu. Özel 
siparişle Bursa’dan ge-
tirilen sandalye, ekipler 

tarafından özel ihtiyaç-
ları olan gencin ailesine 
teslim edildi.

  Büyükşehir Belediye-
si ekiplerine bir arkada-
şı vasıtasıyla ulaştıkları-
nı söyleyen amca Tahir 
Mehmetoğlu, “Emeği 
geçen herkesten Allah 
razı olsun. Arkadaşımız 
sağ olsun, başkanı-

mıza ulaştı. Yardımlar 
bizlere yapıldı. Ekipler 
giysi, gıda, mama gibi 
tüm ihtiyaçları getirdi. 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Ak-
taş’tan ve belediyeden 
Allah razı olsun. Ken-
dilerine çok teşekkür 
ederim” dedi.

  310 BİNA DAHA 
YIKILACAK  

Türkiye'nin 11 ilinde 
büyük yıkımlara yol 
açan asrın felaketin-
de yaraların sarılması 
için ilk günden başlatı-
lan seferberlik devam 
ederken, başta Bursa 
olmak üzere tüm kent-
ler ‘acı da olsa’ yeniden 
deprem gerçeği ile 
yüzleşti. Son yaşanan 
afetlerde 'depremin 
değil binaların ölümle-
re yol açtığı' gözlenir-
ken, dayanıklı yapıların 
ne kadar hayati önem 
taşıdığı da bir kez daha 
ortaya çıktı. Bu ger-
çekten hareketle riskli 
yapı stokunu ortadan 
kaldırmak için yoğun 
mesai harcayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
inşaatları devam eden 
kentsel dönüşüm pro-

jelerine hız verdi.
 İSTANBUL CADDE-

Sİ'NDE SONA DOĞ-
RU

  Bursa’nın İstanbul’a 
açılan kapısı olan an-
cak ‘plansız yapılar ve 
düzensiz tamirhane-
lerle’ görüntü kirliliği-
nin yaşandığı İstanbul 
Caddesi’nin modern 
görünüm kazanma-
sı amacıyla başlatılan 
Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi’nde bugüne kadar 
55 bina ve 140 ba-
ğımsız bölümün yıkımı 
tamamlandı. Mevcut 
hak sahipleri ile uz-
laşma oranının yüzde 
95'e ulaştığı proje ala-
nı içerisinde, mülkiye-
ti Büyükşehir'e ait 11 
bin metrekare alanda 
yüklenici firma tarafın-
dan yapılan inşaat hızla 
devam ediyor. Mayıs 

ayı içerisinde inşaatın 
tamamlanması hedef-
lenirken; proje 193 
konut, 118 ofis ve 30 
dükkândan oluşuyor. 
Bunlardan Büyükşehir 
Belediyesi'ne kalacak 
olan 103 konut, 77 ofis 
ve 13 dükkân, bölgenin 
dönüşüm projesinde 
rezerv olarak kullanılı-
yor.

  250 BİNA DAHA 
YIKILACAK

  Proje sahası içerisin-
deki 39 bin metrekare-
lik diğer iki adada, 250 
binada 730 bağımsız 
bölümün yıkımı gerçek-
leştirilecek. Bu adalar-
da uygulama tamam-
landığında, 1150 konut 
ve 100 dükkân inşa 
edilecek. İnşaatına bu 
yıl içerisinde başlana-
cak proje ile bölgedeki 
riskli yapılar ortadan 

kaldırılacak ve İstanbul 
Caddesi daha modern 
ve güvenli konutlarla 
donatılacak. Rezerv 
yapı alanı içerisindeki 
toplam 8 adet adada 
dönüşüm projelerinin 
tamamlanması sonu-
cunda 3500 konut üre-
tilmiş olacak.

  BURSA’NIN GE-
LECEĞİ KENTSEL 

DÖNÜŞÜM
  Deprem kuşağında 

yer alan Bursa’nın afet 
gerçeği ile karşı karşı-

ya olduğunu hatırlatan 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, "Şehrin gelece-
ği kentsel dönüşümde. 
Bu dönüşüm ya bizle-
rin elinde kontrollü ve 
planlı biçimde gerçek-
leşecek ya da maale-
sef deprem sebebiyle 
canların kaybı, millî 
servetin hebasıyla ola-
cak. Seçim hepimizin. 
Bursa’nın geleceğinin 
olabilmesi için atacağı-
mız her adım kentsel 

dönüşüme çıkacak. Bu 
işi belediyelerin görev 
olarak yürüttüğü rutin 
faaliyet olarak görmü-
yoruz. Her gün ekran-
larda görmekte oldu-
ğumuz manzaranın da 
açıkça gösterdiği gibi 
bu iş, vatandaşlarımı-
zın canını kurtarmakla 
eşdeğerdir. Biz bu anla-
yışla kentsel dönüşümü 
yüksek bir hedef olarak 
görüyoruz” dedi.

Hatay’da deprem mağduru vatan-
daşların yaralarını sarmak için mahal-
le mahalle gezen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, ‘Serebral Palsi’ 
hastası bir gencin ihtiyaç duyduğu 
tekerlekli sandalyeyi Bursa’dan te-
min ederek ailesine teslim etti. 

 @ Özkan Duran

Bir taraftan deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan muhtemel depremden Bursa'nın en az zararla çıkması için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Halen 
inşaatların devam ettiği İstanbul Caddesi, Yiğitler-Esenevler-75. Yıl ve Sıcaksu Kentsel Dönüşüm projelerinde 297 
riskli binanın yıkımı tamamlanırken, ilerleyen etaplarda 310 riskli bina daha ortadan kaldırılacak. @ Özgür Yıldırım 

İnegöl’ün feth edildiği 1299 tarihinden Sultan Abdüla-

ziz’in şehid edilerek tahtan indirildiği 1876 yılına kadar İne-

göl’de inşa edilerek halkın hizmetine sunulan cami ve mes-

cidler, şunlardır:

a) Fetih sonrasında Turgut Alp ‘in yaptırdığı ……….Zavi-

yeli Mescid; b) 1396 Yılında Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı……. 

. … Cuma Camii; c) 1469 Yılında İshak Paşa’nın yaptırdığı ……

İshak Paşa İmaret Camii; d) Kızlar Deresi kenarına halk ta-

rafından yapılan…. . : Eğrek Camii; e) Derviş Mehmed tarafın-

dan yaptırılan .Kasım Efendi Tekke Camii; f) Odun Pazarı’n-

da Halk tarafından yaptırılan……… Çardak Camii; g) Emlâk-ı 

Şâhâne Binası ile bağlantılı …:Hekim Oğlu Ali Bey Camii; ğ) 

Halk tarafından yaptırılan…. . …… …Hamidiye Mahallesi Camii; 

l) Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı ……. ……Av Köşkü ve Sarı Camii;

Orhan Gazi tarafından” hizmet dirliği” olarak zaviyeli 

mescide tahsis edilmiş olan irmiyaz’daki=atış alanı’ndaki 

ildenizoğlu çiftliği, önce, bir başkasına timara verilmek is-

tenmiş ise de Hamzabeyzâde Derviş Mehmed Bey, Noktacı 

Kasım Efendi adına bu yörede, yani: günümüzdeki Kasım 

Efendi Camii’nin yerinde bir zaviyeli tekke inşa ettirerek 

halkın hizmetine sunulmuştur.

Bu nedenle bu civarda bulunan “İldenizoğlu çiftliği” de 

bu kerre, Bursa’dan getirilen ve adına zaviyeli tekke inşa 

ettirilmiş olan Noktacı Kasım Efendi’ye tahsis olunmuştur. 

Şu kadar var ki Sultan II. Abdülhamid (1876-1908) devrinde 

İnegöl’de gerçekleştirilen imar çalışmaları esnasında başta 

İshakpaşa Külliyesi ve Yıldırım Cuma Camii olmak üzere; 

köklü bir onarım ve de tadilat programı uygulanmaz tabi 

tutulmuştur.

İşte bu onarım programı uygulanırken Sinan bey Ma-

hallesi’ndeki zaviyeli tekke de onarılmıştır. Onarım sonra-

sında da bu zaviyeli tekke, muhtemelen, Halveti veya Sultan 

II. Abdülhamid’in mensup olduğu Şazelî Tarîkat geleneğinin 

temsilcisi bir şeyhe, tahsis olunmuştur.

Bazı tarihsel belgelerde “İnegöl’de Şeyh Yusuf Tekkesi” 

adıyla yâd olunan tekkenin, söz konusu bu tekke olabilece-

ği düşünülmektedir. Halen Sinan Bey Camii’nin giriş kapısı 

karşısında yer alan apartmanın bodrum girişinde medfun 

bulunan ve halk arasında “Arap Dede “diye anılan zatın, Sul-

tan II. Abdülhamid devrinde bu tekkeye atanmış olan Şeyh 

Yusuf Efendi olması çok muhtemeldir.

İlgili tapu kayıtları tarafımdan incelendiğinde görüldüğü 

üzere; söz konusu tekkenin bulunduğu arsa ve üzerindeki 

tesisler, önce, 1937 Yılında vakıflar adına tesbit ve tesciller 

yapılırken mahallenin eşrafından Babacan âilesi, bu arsa ve 

tesisleri, kendi üzerine tescil ettirmiştir.

 Kendisiyle görüşme fırsatı bulduğum Kadir Babacan’ ın 

pederi, vefat etmeden önce varislerine bu yerin, vakıf niteli-

ğinde olduğunu ve miras konusu yapmamaları hususunda 

kendilerini uyarmış; veraset dışı bırakılmasını istemiştir.

Bu nedenle 1937 Yılında Yenişehir vakıf memurluğunca 

yapılan tespit ve tescil işlemleri sırasında -vakıf statüsü için-

de olmak üzeresöz konusu, arsa ve tesisler, mahalle tüzel 

kişiliği üzerinde kalmıştır.

Şu kadar var ki günümüzdeki Sinan Bey Camii’nin, 

1950’li yıllarda halk tarafından kubbeli bir şekilde yeniden 

inşa edilmesi gündeme gelmiştir.

Bunun üzerine zaviyeli tekke mescidi’nin arsası, “Arap 

Dede” lakabı ile anılan zatın mezarı, koruma altına alınmak-

sızın, maalesef, satılmış ve üzerine yüksek bir apartman 

dikilmiştir. 

Umulur ki İnegöl’ün tapu senedi hüviyetinde olan Sina 

Bey Camii’nin yakın civarında yer alan Yıldırım ve Sinan bey 

hamalarının başına – inşallah -böyle bir felâket gelmez. Yerel 

yöneticilerin bu konuya ilgi duymaları ve bu tarihî eserleri, 

kamusallaştırarak, koruma altına almaları –şahsen- benim 

en samimi dileğimdir. (DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER 2 

YENİ ŞANTİYE 
ALANLARI 

OLUŞTURUYOR
  Türkiye’yi yasa bo-

ğan depremin hemen 
ardından tüm birimle-
riyle alarm durumuna 
geçerek afet bölge-
sinde çalışmalarına 
başlayan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, Ha-
taylıların erzak, geçici 
barınma ve tuvalet ih-
tiyaçlarını karşılamanın 
yanında yerel yöne-
timlerin de çalışabilir 

hale gelebilmesi için 
hareket geçti. 

Antakya Belediye-
si’nin depremden 
zarar gören fen işle-
ri şantiyesinin yerine 
sıfırdan şantiye alanı 
oluşturmak için çalış-
malarını başlatan Bü-
yükşehir Belediyesi, 

Antakya merkezine 
10 kilometre uzaklık-
taki 20 dönüm alan 
üzerinde 3 ekskava-
tor kepçe, 3 loader, 
1 greyder, 1 silindir, 4 
kamyon ve 15 perso-
nel ile saha tesviyesi 
ve hafriyat çalışmala-
rına start verdi. Hum-
malı bir şekilde alanın 

kurulması için uğraşan 
ekipler, çalışmalar ta-
mamlandığında,

 Antakya’ya yeni araç 
ve iş makinası otoparkı 
ile şantiye alanı kazan-
dırarak, yerel ekiplerin 
de sağlıklı bir şekilde 
faaliyet göstermesine 
imkan sağlayacak.

ORTAKLAR PAY DEFTERİ VE
GENEL KURUL KARAR DEFTERİ 

KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR
GÜVEN ORMAN  ÜRÜNLERİ 

VD. 4490286423

ZAYİ



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)
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MAÇ PAZAR GÜNÜ
  Bursaspor’un, TFF 2. Lig 

Beyaz Grup 25. haftasında 
5 Mart Pazar günü saat 
14.00'te Bursa Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda 
oynayacağı Amed Sportif 
Faaliyetler maçının biletleri 
satışa çıktı.  

 Bilet fiyatları şu şekilde:
 Güney Kale Arkası Tribü-

nü: 30 TL
 Doğu Üst Tribünü: 50 TL 
 Doğu Alt Tribünü: 60 TL
 Batı Alt Tribünü: 100 TL
 VIP 1. Balkon Tribünü: 

150 TL
 1963 Tribünü: 250 TL

ÜLKE OLARAK ZOR 
BİR SÜREÇ 

ATLATIYORUZ
İnegölspor, Pazar 

günü 14.00’te deplas-
manda karşılaşacağı 
Isparta 32 Spor maçı 
hazırlıklarını kulüp te-
sislerinde yapmış oldu-
ğu antrenman ile sür-
dürdü. 

Çalışma sonrasında 
açıklama yapan Teknik 
Direktör Bahaddin Gü-
neş, “Depremde ölen-

lere Allah’tan rahmet 
kalanlara sabır diyo-
rum. Zor bir süreç at-
latıyoruz. Ben de sağlık 
sorunları yaşadım ve 
zor günler atlattım. 

Yaşadığımız süreç 
bize yine önce sağlık 
dedirtti. Ülke olarak 
tek yürek olduk birlik 
olduk. Futbola gelince 
de futbol da oynanma-
sı gerekiyor çünkü spor 
belki acılarımızı biraz 
daha hafiflettirir diye 

düşünüyorum” dedi.

KAZANARAK
 DÖNMEK 
İSTİYORUZ

Güneş sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü; “Takım 

olarak zor bir konum-
dayız ama biz geldikten 
sonra 2 maçta 4 puan 
almamız da sevindirdi. 
Hem oyun olarak hem 
arkadaşlık olarak hem 
de sakatlarımızın iyi-

leşmesi bizi mutlu etti. 
Şimdi Isparta maçı var. 

İyi rakip, koşan rakip, 
güzel bir orta sahası 
var. Biz de iyi takımız 
ve iyi mücadele edi-

yoruz. Bulunduğumuz 
konumun futbolcuları-
mız farkında onun için 
biz kazanarak dönmek 
istiyoruz. İnşallah bunu 
başaracağız.”

Bursaspor Kulübü, 5 Mart’ta oyna-
nacak olan Amed Sportif Faaliyetler 
maçının biletlerinin satışa çıktığını 
duyurdu.  @ Tamer Ekimci

İnegölspor Teknik Direktörü Ba-
haddin Güneş, Isparta 32 Spor maçı 
öncesi açıklamalarda bulunarak, 
“Bulunduğumuz konumun farkın-
dayız kazanarak dönmek istiyoruz” 
dedi. @ Tamer Ekimci

EKSİĞİM ANNE!

Ali Ziya
YILMAZ
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Bugün Cuma Anne!
Ruhumda bir garip hasret var
Sensiz içim sararmış yaprak misali
Yaşamdan düştüm düşeceğim sanki
Gözlerim hiç olmadığı kadar suskun
Ne zaman eve gelsem bahçende yoksun?
Seni görememek çok zormuş Anne!
Ellerinle sevdiğin güller, birer birer soldu
Duvarda yemlediğin kuşlar ise, gelmez oldu
Sensiz eksiğim Anne!
Sensizlik, gece gibi karanlık
Nefes alamıyorum zaman zaman
Yokluğuna hiç alışamadım ki inan
Resimlerinle avunuyorum
Baktıkça parçalanıyorum
O kadar güzelsin ki Annem
Sana hiç ama hiç doyamıyorum
Başım çok ağrıyor
Dizlerin yok ya Anne!
Ümitlerim birer birer dağılıyor
Teselli edecek sözlerin yok ya Anne!
Kalbim çok yanıyor
Senden daha çok seven yok ya Anne!
Usulca dağılıyorum
Hasretin her geçen gün yakıyor 
Yavaş yavaş bende ölüyorum

Bugün Cuma Anne!
Ruhumda bir garip hüzün var
Sensiz içim kararmış bir kor misali 
Gökyüzünden düştüm düşeceğim sanki
Hayallerim hiç olmadığı kadar durgun
Ne zaman odana gelsem yatağında yoksun?
Sana sarılamamak çok zormuş Anne!
Varlığın bizim için ışık saçan bir yoldu
Sevinçle coşan gönlümüz, hüzün doldu  
Sensiz eksiğim Anne!
Sevgin varlığımı sarıyor
Hücrelerim sızlıyor zaman zaman
Yokluğuna hiç alışamadım ki inan
Ayakta duramıyorum
Sensizliğe alışamıyorum
O kadar özelsin ki Annem
Kelimelerle ifade edemiyorum!
Canım çok yanıyor
Artık senin canın yok ya Anne!
Ellerim titriyor
Ellerini tutamıyorum ya Anne!
Kulaklarım hep çınlıyor
Sesini duyamıyorum ya Anne!
Usulca ağlıyorum
Özlemin her geçen gün kavuruyor
Ilık ılık sana akıyorum
Cennette buluşabilmek ümidi ile dua ediyorum. Âmin. 
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