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Yunus Emre mahallesinde meydana gelen 
kazada servis minibüsü ile çarpışan otomobilin 

sürücüsü yaralandı. 

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban deprem bölgesinde gördüklerini ve İnegöl’ün süreçte 
nasıl başarılı çalışmalar yaptığı hakkında bilgilendiren açıklamalarda bulundu. 
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“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”
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İnegöl Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yeni belediye binası içinde 
bulunan meclis salonunda gerçekleşti. İnegöl Belediye Başkanı Alper 

Taban deprem bölgesinde gördüklerini ve İnegöl’ün süreçte nasıl 
başarılı çalışmalar yaptığı hakkında bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN TABAN BİLGİ VERDİ 

İnegöl Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yeni belediye binası içinde 
bulunan meclis salonunda gerçekleşti. İnegöl Belediye Başkanı Alper 

Taban deprem bölgesinde gördüklerini ve İnegöl’ün süreçte nasıl 
başarılı çalışmalar yaptığı hakkında bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN TABAN BİLGİ VERDİ

Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında, 
kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere 

çarpması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından farklı şehirlere ta-
şınmak zorunda kalan depremzede vatandaşların tercih ettikleri ilçelerin 

başında İnegöl geldi. 
Depremin yaşandığı Hatay'a gönüllü olarak giden İnegöl Milli Eğitim 

Müdürü Ali Doğru ve öğretmenler depremzede öğrencilere eğitim 
desteği veriyorlar. 



Ahmet
TAŞTAN

DEPREM ŞUURU
Bu yazı depreme hazırlanma manifestosudur/ 

bildirgesidir, desem yeridir. Ekranlarda konunun uz-

manlarının dile getirdiği gibi "deprem değil bina öldü-

rür cümlesi ile başlayan ve binayı doğru/sağlam bir 

şekilde inşa etmek...” diye biten bir cümle kurmak is-

terdim ama derdim o değil. 

“Yer büyük bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman... İnsa-

noğlu: ‘Ne oluyor buna' dediğinde. İşte o vakit içindeki 

ağırlıklarını atacak yeryüzü.” Bu kıyamet gibi büyük, 

asrın felaketi adını alacak kadar sarsıcı manzaraydı 

yaşanan... 

“O zaman kim zerre kadar hayır yaptıysa karşılığı-

nı görecek; kim de zerre kadar kötülük yaptıysa kar-

şılığını görecek...” İşte bu kelimelerde gizlidir deprem 

şuuru... 

Öldükten sonra ne yapayım ben bu aklı, diyecek 

kadar inkar edenlerden olmayanlar için harika bir 

durum.

Hesap şuuru, ölüm şuuru da diyebilirsiniz. Lakin 

ismi ne olursa olsun yapılan amellerin karşılığı görü-

lecektir gibi bir bilinçle/şuurla yaşamak çok akıllıca. 

Ebedi ahiret hayatını kazanmak, pişman olmadan ya 

da geçici  bir pişmanlıkla ölümle karşılaşmak kârlı bir 

alışveriştir.

Deprem sonrası konuşmuş olan uzmanlar: Fay 

hattının stres toplaması, 500 yıldır olmayan depremin 

olması, evlerin sağlam inşa edilmemesi, binanın altın-

daki kolonların kesilmesi, bilinçsiz şehirleşme... Say 

sayabildiğin kadar ölümlerin sebebini... Neyi geri geti-

rir ki bunlar. Hâ, bir sonraki deprem için unutulmazsa 

bir bilinç oluşturur. 

Hayatın zıttı ama bir o kadarda yakın olan ölüm 

insanın kıyametidir zaten. Hakkıyla, dürüstçe, azimle 

hazırlanmış insanlar yetiştirmek lazım. Ölüm bin bir 

sebeple, bin bir yüzle saklandığı yerden çıkıp üzerimi-

ze gelecek bir gün... Hesap vereceğimiz huzura çık-

manın köprüsüdür/kapısıdır. Oradan geçmedikçe son 

menzile varılmayacağını bilir herkes. Fakat daha iyi ve 

daha güzel daha hayırlı bir sonuçla çıkmanın yollarını 

bulan, akıllı insandır, vesselam.

Deprem şuurunu kuşanmalıyız hepimiz. “Depre-

min her an olabileceğini düşünüp her an o hesapla 

yaşamalıyız” uyarısı ne kadar gerçekçi bugünlerde 

farkındayız. Fakat gafil insanlar için  bir o kadar da 

unutulacak ve geçecek bir konu. 

“Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır” uyarısını 

yanımızdan hiç ayırmamalıyız. Bir de onun ikiz karde-

şi “Her şerde, bir hayır vardır” Bir de onun üçüz karde-

şi “Allah geceden gündüzü çıkarır, gündüzden geceyi”

Deprem şuuru cep telefonu kadar yakınımızda ol-

malı. Her an haber aldığımız sosyal medya kadar bizi 

meşgul etmeli. Bazen  çaresizlik, bazen yüce kudret, eli 

bağlasa da kul, aklını kullanmalı ve pisliklerden korun-

malıdır, diyerek bitirelim.

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:26 Öğlen : 13:19İmsak: 06:03

Akşam : 19:02 Yatsı : 20:19İkindi : 16:28

11 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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HATAY’DA EĞİTİM 
DESTEĞİ VERİYOR
"Her şart altında eği-

time devam!” sloganıy-
la başlatılan eğitim ha-
reketine destek veren 
İnegöl Milli Eğitim Mü-
dürü Ali Doğru ve Milli 
Eğitimde görevli me-
murlar ile öğretmen-
ler, çadır ve konteyner 
kentlerde kalan öğren-
cilere eğitim veriyorlar.

BAŞKAN TABAN 
BİLGİ VERDİ

İnegöl Belediyesi 
Mart ayı meclis top-
lantısı yeni belediye 
binası içinde bulunan 
meclis salonunda ger-
çekleşti. İnegöl Be-
lediye Başkanı Alper 
Taban deprem bölge-
sinde gördüklerini ve 
İnegöl’ün süreçte nasıl 
başarılı çalışmalar yap-
tığı hakkında bilgilen-
diren açıklamalarda 
bulundu.

 “İnegöl olarak 
önemli bir sınav ver-

dik. Yaşanan deprem-
ler küçük kıyamet gi-
biydi, 14 milyon insanı 
direk etkileyen dep-
remden bahsediyo-
ruz. İnegöl İNDAK eki-
bimiz depremi duyar 
duymaz sabah saat 
06.00 sularında ha-
zırlıklarına başladı ve 
sabah 8 gibi yola ko-
yuldular. İlk başta en 
önemli hizmet bu olsa 
gerek. Vatandaşlarımı-
za çağrıda bulunuyo-
rum, arama kurtarma 
bilgisi öğrensinler en 
azından ilk yardım 

bilgisi öğrenmek çok 
önemli.”

ÇADIR KONU-
SUNDA ÖNÜMÜZE 

ÖDEV KOYDUK
“İNDAK ekibimiz 

bölgede yaptığı çalış-
malarda 13 vatandaşı-
mızı enkazdan sağ ola-
rak 99 vatandaşımızı 
ise enkaz altında can-
sız bedenlerine ulaştı. 
Kriz yönetimi olarak 
buradan ciddi dersler 
çıkardık. Çadır konu-
sunda İnegöl Beledi-
yesi olarak önümüze 
ödev koyduk.”

İNEGÖL OLMASI 
GEREKTİĞİNİ YAPTI
“Deprem anından iti-

baren İnegöl yağmur 
oldu bölgeye yağdı 
resmen. Bundan dola-
yı hayırseverlerimize, 
vatandaşlarımıza çok 
ama çok teşekkür edi-

yorum. İnegöl olarak 
olması gerekeni yap-
tık. “

725 ARAÇ YOLA 
ÇIKTI

“725 adet yardım ile 
alakalı araç yola çıktı 
2. Günden itibaren. 
Bölgede sıcak yemek 
konusunda çalışmalar 
başlattı. Verenin malı 
eksilmedi, hatta ço-

ğaldı, Allah katında 
karşılıklarını alacaklar 
inşallah.”

İNEGÖL GARİBAN 
DOSTUDUR

“Evliya çelebinin 
1600’lü yıllardaki se-
yahatnamesinde İne-
göl gariban dostudur 
diye bir ifade var. 
Aradan geçen onca 
yıla rağmen İnegöl bu 

özelliğini devam ettiri-
yor.”

DESTEK OLMAYA 
DEVAM EDELİM

 “İnegöl Belediyesi 
olarak depremzede 
vatandaşlarımıza des-
tek olmaya devam 
edeceğiz. Vatandaşla-
rımızın da destek ol-
maya devam etmesini 
istiyorum.”

Depremin yaşandığı Hatay'a gönüllü olarak giden İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve öğretmenler dep-
remzede öğrencilere eğitim desteği veriyorlar. @ Tamer Ekimci

İnegöl Belediye Başkanı Alper Ta-
ban deprem bölgesinde gördükleri-
ni ve İnegöl’ün süreçte nasıl başarılı 
çalışmalar yaptığı hakkında bilgilen-
diren açıklamalarda bulundu. 

@ 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

531 AİLE GELDİ
Belediye Başkanı Alper 

Taban dün yapılan meclis 
toplantısında İnegöl'e gelen 
depremzede vatandaşların 
sayısıyla ilgili bilgi verdi.

Şu ana kadar depremden 
etkilenen 531 ailenin İne-
göl'e geldiğini açıklayan 

Taban, toplam 2876 kişinin 
İnegöl'de misafir edildiğini 
söyledi.

Net sayının lerleyen gün-
lerde ortaya çıkacağını be-
lirten Taban, depremden 
etkilenen vatandaşlara her 
türlü yardımın yapılacağını 
ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli deprem 
felaketinin ardından farklı şehirlere 
taşınmak zorunda kalan depremzede 
vatandaşların tercih ettikleri ilçelerin 
başında İnegöl geldi. @ Tamer Ekimci



TARİHTE BUGÜN 03 MART

1878: Osmanlı devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşma-
sı imzalandı.

1924: Şeriye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı. Şeyhülislamlık yerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü örgütleri 
kuruldu.

1924: Urfa Milletvekili Saffet Efendi ile 50 arkadaşının "Hilafe-
tin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasına " dair verdikleri öner-
ge görüşülüp kabul edildi. 

1924: Eğitim sisteminde laikliği ve öğrenim birliğini esas alan 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu TBMM'de kabul edildi. 
1925: Şeyh Sait isyanının büyümesini önlemek için, Takriri Sü-

kun Kanunu kabul edildi; İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
1974: Türk Hava Yolları'nın DC-10 tipi Ankara yolcu uçağı, arka 

bagaj kapısının kopması sonucu Paris'te Orly Havaalanı yakınla-
rında ormana düştü. 346 yolcu ve mürettabat öldü. 

1980: Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen 88 yaşında 
İstanbul'da öldü.

1992: Zonguldak Kozlu'da grizu faciası;127 kişi öldü,147 kişiden 
umut kesildi. 

HALİFELİK KALDIRILDI

03 Yaşam 03 Mart 2023 Cuma

2 ŞÜPHELİ
 TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, 
İnegöl ilçesi Cerrah 
Mahallesi'nde yaşayan 
M.K., Ü.Y.M., F.S. ve 
Z.A. isimli şüphelilerin 
evlerinde uyuşturucu 
kullandıkları ve satışını 
yaptıklarına dair bilgi-
ler edindi. 

Bunun üzerine ha-

rekete geçen ekipler, 
eve düzenledikleri 
operasyonda şüpheli-
leri kıskıvrak gözaltına 
alırken, ev ve araçla-
rında aramalar yaptı. 
Aramalarda; 300 gram 
selvia, 10 gram me-
tamfetamin, 5 adet 
uyuşturucu madde 
kullanımına yarayan 
payp ve gulu gulu ele 
geçirildi. 

Jandarma komutan-
lığındaki işlemlerinin 
ardından sevk edildik-
leri adliyede Ü.Y.M. ve 
F.S. çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklanarak 
cezaevine gönderilir-
ken, M.K. adli kontrol 
şartıyla serbest bıra-
kıldı. Z.A. ise Çocu-
kevleri Sitesine teslim 
edildi. 

2 KİŞİ YARALANDI
Kaza Yunus Emre 

Mahallesi Yunus Emre 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Esen-
ler caddesinde seyir 
halindeyken Yunus 
Emre Caddesine çıkış 
yapan sürücü Abdul-
lah D. yönetimindeki 
otomobil, Yunus Emre 
Caddesinde seyir ha-
linde olan sürücü Sabri 
İ. yönetimindeki servis 
minibüsüne yandan 
çarptı. 

Kaza sonucu otomo-

bilin sürücüsü yaralan-
dı. Yaralı olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 

Hastanesine kaldırıldı. 
Polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı.

İnegöl’de uyuşturucu kullanarak satan şüphelilere yö-
nelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. @ Haber Merkezi

Yunus Emre mahallesinde meydana gelen kazada ser-
vis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. 
@ Haber Merkezi

Muhterem Müslümanlar!

Bizler için ayrı bir kıymeti olan üç ayları idrak 

ediyoruz. Önümüzdeki Pazartesi gününü Salı’ya bağ-

layan gece, nice hikmet ve bereketle dolu Berat gece-

sine erişeceğiz inşallah. Ruhumuzu inciten her türlü 

hatadan, yaratılış gayemize ve Rabbimizin rızasına 

yakışmayan her türlü kötülükten berat etmek için 

büyük bir fırsat olan Berat gecemiz mübarek olsun. 

Yüce Rabbimiz her hikmetli işin kendisi tara-

fından taksim edildiği bu mübarek geceyi, deprem 

sebebiyle mahzun olan gönüllerimize, acıyla kavrulan 

yüreklerimize bir teselli ve inşirah, geleceğimize 

yönelik bir umut vesilesi kılsın.

Aziz Müminler!

Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbi-

miz şöyle buyurmaktadır “Allah’ın rahmetinden umut 

kesmeyin.”  

Evet, Allah’a inanan ve O’na sığınan bir müminin 

gönlünde umutsuzluğa yer yoktur. Zira umuttur in-

sanı yaşatan. İyi ve güzel olanı ummaktır hayata bağ-

layan. Umut, asla gerçeklerden kaçış değildir. Bilakis 

umut, tam bir teslimiyetle Allah’a dayanmak, sımsıkı 

bir şekilde azme sarılmak, hikmete râm olmaktır. 

Geçmişin acılarını unutmadan kararlılıkla ayağa 

kalkmak, istikbali bugüne çağırmaktır. Dertlerimiz 

ne kadar büyük, sıkıntılarımız ne kadar fazla olursa 

olsun kâinatın yegâne yaratıcısı olan Rabbimizin rah-

met ve mağfiretine sığınmaktır umut. Varlık âleminde 

hiçbir şeyi başıboş bırakmayan hikmet ve kudret 

sahibi Yüce Mevla’mızın inayet ve keremiyle nefes 

almak, huzur ve güven bulmaktır umut.

Aziz Kardeşlerim!

Aynı Allah’a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, 

aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, birbirinin umu-

dudur. Her bir Müslüman, kardeşinin acısını kendi 

acısı bilir. Kardeşinin kederini kendi kederi görür. Bu 

bilinçle darda kalan kardeşinin yanında olur. Sıkın-

tıyla örselenen ruhuna dokunur, garipleşen yüreğine 

derman olur. Kardeşinin emaneti olan öksüz ve yetim 

yavrusuna uzanan bir şefkat eli, ona kol kanat geren 

bir koruyucu olur.

Muhterem Müminler!

İnanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir 

sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son bulacaktır 

Allah’ın izniyle. 

Zorluklara                  “Allah bize yeter, O ne güzel 

vekildir. O ne güzel mevlâdır, O ne güzel yardımcı-

dır!”  diyerek göğüs geren, Allah’a olan sevgisinden 

ve güveninden güç alarak daima dimdik duran aziz 

milletimiz, bu günleri de aşacaktır inşallah. 

Yeter ki bizler, imanımızın gereği umut ve güveni, 

birlik ve beraberliği, muhabbet ve samimiyeti kuşa-

nalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek, 

kardeşlerimizle yardımlaşarak bu zor günlerin üste-

sinden gelmek için çaba gösterelim.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bize öğ-

rettiği şu duayla bitiriyorum: “Allah’ım! Sana yöneldik. 

İşimizi sana havale ettik. Umut ve huşu içinde sana 

sığındık.” 

YAYINA HAZIRLAYAN DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ 

BAŞKANI&  İSHAKPAŞA İMAM HATİBİ  MEHMET 

NURİ MEMİŞ

03.03.2023 TARİHİNDE  CAMİLERDE OKUNAN  

CUMA HUTBESİ

  Yûsuf, 12/87.

  Âl-i İmrân, 3/173; Enfâl, 8/40.

  Buhârî, Vudû’, 75.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MÜSLÜMANLAR BİRBİRİNİN 
UMUDUDUR

İshakpaşa İmam Hatibi 

Mehmet Nuri
MEMİŞ

2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ 
YARALANDI

Kaza, Bursa-Ankara 
karayolu üzeri Mezit 
boğazında meydana 
geldi. Şanlıurfa’dan 
Bursa’ya seyir halin-
de olan depremzede 
sürücü Mehmet Kı-
lıç(41) yönetimindeki 
06 EZ 8576 plakalı 
otomobil, virajda 

sürücüsünün kont-
rolünden çıktı. Bari-
yerlere çarpan araç, 
yoldan çıktı. 

Kaza sonucu sürü-
cü ile araçta bulunan 
Şengül Kılıç(39), Ali-
ye Nur K.(15), Miraç 
K.(4) ve Sıraç K.(4) 
yaralandı. Yaralılar 
olay yerine sevk edi-

len Ambulanslarla 
İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldılar. 
Yaralıların sağlık du-
rumlarının iyi olduğu 
öğrenildi.

Jandarma komu-
tanlığı ekipleri kazay-
la ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa-Ankara karayolu Mezit boğazında, kontrol-
den çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 
2’si çocuk 5 kişi yaralandı. @ Haber Merkezi

SAĞLIK 
DURUMUNUN 

İYİ 
OLDUĞU 

ÖĞRENİLDİ
Olay Akhisar Ma-

hallesi Demirkan 
sokakta apartman-

da meydana geldi. 
Apartmanın 1. Kat 
balkonunda oyna-
yan 8 yaşındaki Ha-
san Ali U., balkon-
dan sarkarken yere 
düştü. Düşen çocuk 
ailesi tarafından 

özel araçla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.  

Yaralı çocuğun 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Polis olayla ilgili so-
ruşturma başlattı

Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda 
apartmanın 1. Kat balkonundan düşen çocuk ya-
ralandı. @ Haber Merkezi



04 03 Mart 2023 Cuma

SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

YATAĞINDA ÖLÜ 
BULUNDU 

Olay, Cerrah Mahalle-
sinde bir evde meyda-
na geldi. Suriye uyruklu 
anne Rana (18), 3 aylık 
bebeği İbrahim Hac 
Halil'i emzirip beşiğine 
yatırdı. Sabah uyanan 
anne bebeğinin hare-
ketsiz yattığını görünce 
112'ye haber verdi. 

Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, bebe-

ğe kalp masaja yapa-
rak hastaneye kaldırdı. 
Hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
bebek, hayatını kaybet-
ti. Bebeğin cenazesi, 
Savcılık incelemesinin 
ardından kesin ölüm 
sebebinin belirlenmesi 
için Adli Tıp Kurumuna 
gönderildi. 

Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

5 GÜNDÜR KAYIP-
TI
Kestel ilçesi kırsal 

Çataltepe Mahalle-
si’nde ikamet eden 
Recep A.(31), oto-
mobili ile birlikte 5 
gündür kayıptı. 

Bugün akşam saat-
lerinde kırsal Burha-
niye Mahallesi’nde 
Recep A.’nın can-
sız bedenine ulaştı. 

Sırtından vurularak 
öldürüldüğü düşü-
nülen Recep A.’yı 
bulan köylüler jan-
darma ekiplerine ha-
ber verdi.

 Evli olduğu öğre-
nilen Recep A.’nın 
cesedi, otopsi yapıl-
mak üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna 
götürüldü. 

İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesinde meydana gelen olayda 3 aylık be-
bek, yatağında ölü bulundu. @ Haber Merkezi 

Bursa’da 5 gündür kayıp olan genç sırtından silahla vurulmuş halde ölü 
bulundu. İHA

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 5 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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B-İNEGÖL’ DE YILDIRIM CUMA CAMİİ: İne-
göl’ün fethi, Yenişehir İlçesi’nden önce gerçekleş-
miştir. Böyle olmasına rağmen Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin 1074 Yılından itibaren 1096 yılına 
kadar 20 yıl başkent olarak kullanmış olduğu İz-
nik şehri, Osman Bey’in belirlediği strateji gereği 
daha ön plana çıkmış; bu nedenle Samsa Çavuş 
ve kardeşi Sülemiş’i, Domaniç cephesinden ala-
rak İznik cephesinde görevlendirmiştir.

Günümüzde İznik-Yenişehir yolu üzerinde 
bulunan Dazallı Köyü, Osman Bey’in uyguladığı 
bu stratejinin bir hatırası olarak günümüze 
intikal etmiş bulunmaktadır. Çünkü “Dazallı” 
sözçüğünün aslı, “Tâz Ali “dir. 

Bir diğer ifade ile “Genç Ali” dir. Bu genç Ali 
ise Samsa Çavuş ve kardeşi Sülemiş’in İznk’i, 
gözetim ve denetim altında bulundurmak için gö-
revlendirdiği genç bir ileri gözetleyicidir. Tâz Ali, 
“havâle” adı verilen buradaki yer altı siperinde 
uzun yıllar bu görevini sürdürmüştür.

Aynı günlerde Bursa Kalesi de Bakaban Ça-
vuş ve Osman Bey’in yeğeni Aktimur tarafından 
gözetim altına alınmıştır.Bu dönemde İnegöl coğ-
rafyası, Turgut Alp ile Osman Bey’in oğullarından 
Pazarlu Bey ve onun yakın arkadaşı Turgut 
Alp’in oğlu İlyas Bey’in denetimi altındadır.

İlgili bölümlerde açıklandığı üzere; ne Osman 
Bey zamanında ve ne de Orhan Gazi devrinde 
İnegöl kasaba merkezine, zaviyeli mescid dışında 
devlet adına hiç bir sosyal tesis kurulmamıştır.

 İnegöl’e,devlet adına, ilk sosyal tesisi kuran 
Dördüncü Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid 
(1389-1402) olmuştur. 

1396Yılında Niğbolu Savaşı’nı kazandıktan 
sonra Yıldırım Bayezid, Anadolu’ya yönelmiş; 
babası Hüdâvendiğar Sultan I. Murad tarafından 
Ankara Ahîleri üzerinde tesis edilen hakimiyetin, 
Germiyan Beyliği ülkesi üzerinde de kurulmasını 
arzu eden Sultan I. Murad, oğlu Şehzade Baye-
zid’i, Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet 
Hatun ile evlendirmiştir. 

Çeyiz olarak da Devlet Hatun’un babası Sü-
leyman Şah, başta Emet kasabası olmak üzere; 
bazı yerleşim birimleri, Osmanlı hakimiyetine 
bırakılmıştır. Böylece; Osmanlı-Germiyan oğulları 
Beyliği arasında sıhriyet bağı kurulmuştur.

Bu ilişki, Yıldırım Bayezid’in İnegöl coğrafyası 
ile daha yakından ilgilenmesine vesile olmuştur. 
Çünkü Bursa Bey sarayının genel sekreteri olan 
Kızıl Murad oğlu Aksungur / Sungur Paşa, An-
kara fatihi olarak Yıldırım Bayezid’in eşi Devlet 
Hatun’u, Kütahya’ dan Bursa’ya getiren düğün 
alayının da komutanıdır.

Hatırlanacağı üzere; Sungur Paşa, cami 
merkezli ve imaret ağırlıklı kervan sarayını ve 
de türbesini, İnegöl coğrafyasında yer alan Koçi/ 
Sungur-paşa Köyü’nde tesis eylemiştir. Bu ne-
denle; Yıldırım Beyazıt’ınn, İnegöl ile ilgilenmesi-
nin nedenleri arasında, hiç şüphesiz, Bursa Bey 
sarayı nâzırı ve Ankara fatihi Kızıl Muradoğlu 
Aksungur’un/Sungur Paşa’nın da önemli rolü-
nün bulunduğu unutulmamalıdır.

Zikredilen bu veya benzeri sebepler ile İnegöl 
coğrafyasına yönelen Yıldırım Bayezid, 1396 
Yılında İnegöl kasaba merkezine bir Cuma Camii 
ve bir de hamam yaptırmıştır.

Yine aynı yıl içinde Kurşunlu Beldesi’nde de 
zaviyeli bir cuma mescid’i yaptırarak bunların 
işletilmesi için vakıf, tesis etmiş ve bu camilerde 
devlet adına hitabet hizmetlerini yürütmek üze-
re; “hizmet dirliği” tahsis eylemişir.

Bu sebepten Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 
devrinden itibaren hem İnegöl Cuma Camii’nde 
ve hem de Kurşunlu Zaviyeli Cuma Mescidinde 
Cuma hutbesi okunmaya başlamıştır.

 İnegöl’de İnşa edilen Cuma Camii’nin fizikî 
yapısına gelince; bu mabet, takriben 10 x 10 = 100 
metre kare eb’âdında bir “Kare-Pilan” üzerine 
inşa edilmiştir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

BURSA’YA 
SIĞINDILAR

  Millî Eğitim Bakanı 
Özer, deprem bölge-
sindeki öğrenciler ile 
bu bölgeden başka il-
lere nakillerini yaptıran 
öğrencilerin eğitime 
erişimlerini sağlamak 
için her türlü tedbiri 
aldıklarını belirterek, 
deprem sebebiyle nakil 
talebinde bulunan 202 
bin 817 öğrencinin, 

eğitimlerine devam et-
melerini sağlamak için 
başka illere nakillerini 
yaptıklarını kaydetti. 
Nakil talebinde bulu-
nan öğrencilerin ille-
re göre dağılımlarına 
bakıldığında deprem 
felaketi yaşanan iller 
dışındaki 71 ilin hepsi-
ne farklı sayıda öğren-
ci naklinin yapıldığına 
dikkati çeken Özer şu 
bilgileri paylaştı:

  “Ankara, 27 bin 679 
öğrenciyle nakil yapılan 
ilk beş il sıralamasında 
öğrencilerin en fazla 
nakil yaptıkları il oldu. 
Antalya 18 bin 922, 
Mersin 18 bin 878, İs-
tanbul 15 bin 19, Konya 
ise 11 bin 366 öğrenci 
ile en fazla nakil yapılan 
iller oldu. Bursa'ya ise 6 
bin 26 öğrencinin nakili 
sağlandı.”

  Bakan Özer, “Dep-

rem sonrasında nakil 
yaptıran 202 bin 815 
öğrencimizden 66 bin 
914 öğrenciyle en fazla 
Hatay’dan diğer illere 
nakil yapıldığını görü-
yoruz. Hatay’dan sonra 
en fazla öğrenci nak-
li alınan il 50 bin 245 
öğrenciyle Kahraman-
maraş. Malatya 36 bin 
900, Adıyaman 21 bin 
629, Gaziantep 13 bin 
706, Osmaniye 3 bin 

853, Adana 3 bin 635, 
Diyarbakır 2 bin 808, 
Şanlıurfa 2 bin 803, Ki-
lis’ten ise 322 öğrenci 
başka illere nakil yaptır-
dı” dedi.

 Milli Eğitim Bakanı 
Özer, çocukların eğitim 
süreçlerinde her za-
man yanlarında olmaya 
devam edeceklerini, 
öğrencilerin eğitime 
erişmelerini sağlamak 
için her türlü imkânı 
sunacaklarını vurgu-
ladı. Deprem sonra-
sı yaşanan olumsuz 
duyguların etkilerini 
azaltmak, öğrencilerin 
psikososyal sağlam-
lıklarını güçlendirmek 
için de çalışmalar yü-
rüttüklerini ifade eden 
Özer, bu öğrenciler 
için devam zorunluğu 
bulunmadığını hatır-
lattı. Özer, “Deprem 
bölgesinde eğitim alan 
öğrencilerimizin 2022-
2023 eğitim öğretim 
yılının ikinci dönemin-
de devam mecburiyeti 

bulunmuyor. Aldığımız 
bu karara deprem fela-
keti sebebiyle on ilden 
diğer illere nakil yap-
tıran öğrencilerimizi 
de dahil ettik. Böylece 
depremden etkilenen 
tüm öğrencilerimiz, 
aldığımız karar çerçe-
vesinde devamsızlık ile 
ilgili hükümlerden muaf 
olacaklar” diye konuş-
tu. Bakan Özer, Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak 
depremden etkilenen 
öğrencilerin ders kita-
bı ve yardımcı kaynak 
ihtiyacının yanı sıra tüm 
kırtasiye ihtiyacını karşı-
lamak üzere hazırlanan 
eğitim setlerini de öğ-
rencilere ulaştırdıklarını 
belirterek, “Tüm sınıf 
seviyelerindeki öğren-
cilerimiz için ders kitap-
ları ile yardımcı kaynak-
ları yeniden bastık ve 
bu öğrencilerimizin kır-
tasiye malzemeleri da-
hil ihtiyaç duyduğu her 
türlü eğitim materyalini 
ulaştırıyoruz” dedi.

ZOR BİR 
DÖNEMDEN
 GEÇİYORUZ

Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan ve as-
rın en büyük felaketi 
olarak kayıtlara geçen 
deprem sonrası farklı 
grupların art niyetli ta-
vırlarının alenen ortaya 
çıktığını belirten Sultan 
Abdülhamid Han Kül-
tür ve Eğitim Derneği 
Başkanı Turgay Yazıcı, 
sağduyu çağrısı yaptı. 
Yazıcı, kaosun ülkemize 
hiçbir şey kazandırma-
yacağını ifade etti.

Konuya ilişkin açıkla-
masında deprem süreci 
ve sonrasında yaşanan-
ları işaret eden Yazıcı, 
şöyle konuştu: “Çok 

büyük bir afet yaşadık. 
Ancak bu felaketin şek-
li, zamanı, hikayesi, ön-
cesi ve sonrasıyla oluş-
turduğu izlenim, acımızı 
dahi tam manasıyla ya-
şayamamamıza neden 
oldu. 45 bin canımızı 
yitirdik, yüz binlerce 
vatandaşımız yaralandı, 
binlerce bina, 11 şehir 
yerle bir oldu. Ancak 
milletimizin geleceğini 
de göz ardı edemeyiz. 
İlk andan itibaren tüm 
senaryoları önümüze 
koyarak her ihtimali 
göz önünde bulundu-
rarak düşünmek zorun-
da kaldık. Görüyoruz ki 
tehlikeli bir süreçteyiz. 
Tüm bu yaşananlar, ül-
kemizin ne kadar zor 
bir dönemde olduğu-

nun göstergesi. Allah 
devletimizin ve milleti-
mizin yardımcısı olsun.”

“MARJİNAL GRUP-
LAR ÜZERİNDEN 

KAOS OLUŞTURUL-
MAYA ÇALIŞILIYOR”
“Deprem sonrası bazı 

senaryoları konuştuk. 
Birileri bu senaryoları 
anlatırken, birileri de 
tesadüfler silsilesi olan 
bu yaşananları deli saç-
ması olarak lanse etti. 
Bakın bugün yine yeni 
yeni kötü tesadüflerle 
karşı karşıyayız. Re-
turs’ta 27 Şubat’ta ya-
yınlanan Hugo Dixon 
imzalı yazıda siyasi 
projeler, hedefler açık-
ça anlatıldı. NATO’ya 
sadakat gösterecek, 

İsveç’in NATO üyeliğini 
onaylayacak, Rusya’ya 
yönelik yaptırımlara 
baş eğecek, Türkiye’yi 
yeniden İMF güdümü-
ne sokacak bir hükü-
met hedefleniyor. Öte 
yandan farklı gruplar 
üzerinden bir kargaşa, 
kaos ortamı oluşturul-
maya çalışılıyor. Tribün-
ler üzerinden sporu 
kendi çıkarlarına alet 
edenler, sokakta da 
marjinal grupları bes-
leyerek taşkınlıklar ya-
pıyor. Kadıköy’de dün 
akşam yeni bir girişim 
denendi. Bunlar bugün 
en son ihtiyacımız olan 
hareketler.”

ÖZGÜR İRADE, KA-
RARINI SANDIKTA 

VERMELİ
“Kısa bir süre sonra 

seçime gidecek ülke-
mizde, hükümet istifa 
sloganları ülkeyi sa-
dece kaosa sürükler. 
Hiçbir şeyin çözümü 
olamaz. Özgür irade, 
sandıkta kararını vere-
cektir. Milletimizin kaos 
hedefleyen bu gruplara 
karşı sağduyulu olması, 
aklıselim davranması 
en sağlıklısı olacaktır. 

Siyaset, siyaset arena-
sında siyasiler tarafın-
dan yapılmalı. 2 buçuk 
ay sonra sandığa gide-
cek bir millet, görev-
deki hükümeti istifaya 
davet ederek ne elde 
edebilir? Bunu düşüne-
rek hareket etmeliyiz.”

SİYASET ARENA-
SINDAKİ HAİNLER İŞ 

BAŞINDA
“Ülkemizin siyaset 

sahnesinde art niyetli 
çok isim var. Bu mille-
tin vergileriyle maaş 
alıp şehit edilen iki po-
lisimiz için infaz edildi 
deme cüretini göste-
recek kadar alçaklaşan 
siyasiler var. Bu süreçte 
bunlar da ellerinden 
geleni artlarına koy-
madan kendilerinden 
işaret bekleyen grup-
ları kışkırtmaya devam 
ediyorlar. Bu gerçekleri 
unutmamalı, bu oyuna 
gelmemeliyiz.”

“BATI İŞGAL HE-
DEFİNDEN HİÇBİR 

ZAMAN VAZGEÇME-
Dİ”

“Hiçbir vatansever 
şunu aklından çıkarma-
sın ki; 1. Dünya Savaşı 
sürecinde Anadolu 
topraklarını işgal eden 
batı, bu fiili işgal he-
definden hiçbir zaman 
vazgeçmedi. İşgal plan-
ları ve hedefleri rafların-
da hazır beklemekte-
dir. Fırsat buldukları an 
harekete geçecekler. 
Ülkemizi karıştırmak, 
milletimizi bölmek iste-
yen gruplar da bu işga-
le zemin hazırlamanın 
gayreti içerisindeler. 
Milletimiz bu oyuna 
gelmemeli, sağduyusu-
nu kaybetmemeli. Art 
niyetli gruplar da şunu 
iyi bilmeli; bu ülkede ne 
Özbekler Tekkesi biter 
ne de Zenci Musalar, 
Kuşçubaşı Eşrefler, Sü-
leyman Askeriler…”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen on ildeki okul ön-
cesi, ilkokul, ortaokul ve lise kade-
melerinde öğrenim gören toplam 
202 bin 817 öğrencinin, talepleri 
çerçevesinde başka illere nakillerini 
yaptıklarını söyledi. Bursa'ya nakili 
sağlanan öğrenci sayısı ise 6 bin 26 
olarak açıklandı. @ Özgür Yıldırım 

Farklı gruplar üzerinden ülkede 
kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldı-
ğını ifade eden Sultan Abdülhamid 
Han Kültür ve Eğitim Derneği Baş-
kanı Turgay Yazıcı, “Bu millet grup-
laşmalardan, bölünmüşlüklerden 
çok acılar çekti. Kaos Türkiye’ye hiç-
bir şey kazandırmadı, bundan sonra 
da kazandırmaz. Millet olarak sağ 
duyulu olmalıyız” dedi. 

@ Özgür Yıldırım

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER-3
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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.

EVDE HASTA
 BAKIM MERKEZİ 

DEPREM 
BÖLGESİNDE

Antakya’da bulunan 
Büyükşehir Belediye-

si Evde Hasta Bakım 
Merkezi ekipleri, dep-
remde ayağından yara-
lanan bir vatandaşın te-
davisini gerçekleştirdi.  

  Hatay’da Türkiye 
genelinden gelen yar-
dımların dağıtımı, ge-
çici yaşam alanlarının 
oluşturulması ve seyyar 
tuvaletlerin kurulması 

görevlerini üstlenen 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi bir yandan da 
afetzedelerin ihtiyaç-
larını gidermeye de-
vam ediyor.  Yaşanan 
depremlerde evi ağır 
hasar gören ve evden 
çıkarken ayağından 
yaralanan 59 yaşındaki 
kalp hastası Vahide Te-
kin’in yakınları, ‘Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
ekiplerine ulaşıp’ sağlık 
hizmetleri için destek 
istedi. Bunun üzerine 
Antakya’da bulunan 
Büyükşehir Evde Hasta 
Bakım Merkezi ekiple-
ri, ilçe merkezinden 30 

kilometre uzaklıktaki 
Avsuyu Mahallesi’ne 
doğru harekete geçti. 
Burada kız kardeşinin 
evinin bahçesinde kur-
dukları çadırda yaşayan 
Vahide Tekin’e ulaşan 
ekipler, gerekli müda-
haleyi yaptı.

  Merkezden uzakta 
oldukları için tedavisini 
gerçekleştiremediğini 
söyleyen Vahide Te-
kin “Deprem anında 
evden çıkarken, cam 
kırıklarına bastım. Aya-
ğımda büyük kesikler 

oluşmuştu. Evimiz çok 
büyük hasar gördüğü 
için Avsuyu’na, kız kar-
deşimin yanına geldim.  
Burada da sadece bir 
kez ayağımı pansuman 
yaptırabildim, o da 
ilk gündü. Sonrasında 
Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleri geldi. 
Çok teşekkür ederim” 
dedi.

 Ekipler, yaptıkları 
tedavinin ardından, 
Vahide Tekin’in ihtiyaç 
duyduğu ilaçları da 
teslim ederek merkeze 
döndü.

İNEGÖL 
BELEDİYESİ 

DEPREM 
BÖLGESİNDE

Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan iki büyük 
deprem sonrası, tüm 
yurtta olduğu gibi İne-

göl’de de adeta sefer-
berlik ilan edildi. İnegöl 
Belediyesi depremin ilk 
günlerinde arama kur-

tarma ekiplerinin sevki, 
yardım kampanyaları 
ve sıcak yemek imkanı 
oluşturmak adına mo-
bil mutfak hizmetiyle 
bölgede destek verir-
ken, 3 haftalık sürecin 
ardından hayatın nor-
male dönmesi adına da 
çalışmalara başlandı. 
Bu kapsamda yapım 
çalışmalarını sürdüre-
cek ekipler bölgeye 
sevk edildi.

İnegöl Belediyesi, 
Kahramanmaraş Oni-
kişubat ilçesinde tüm 
birimleriyle yaraların 

sarılması adına çalış-
malarını sürdürüyor. 
Başta Fen İşleri, Park 
Bahçeler ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğü perso-
nelleri olmak üzere, ko-
ordinasyon noktasında 
Zabıta Müdürlüğü’nün 
de bulunduğu deprem 
bölgesinde ekipler bir 
yandan temizlik hiz-
metlerini sürdürüyor, 
bir yandan bozulan 
yollar ve kamuya açık 
alanları onarıyor. Fen 

İşleri Müdürlüğünden 
5 personel, Park Bah-
çeler Müdürlüğünden 
5 personel ve Temizlik 
İşleri Müdürlüğünden 
5 personel olmak üzere 
toplam 15 personelin 
bulunduğu deprem 
bölgesinde özellikle 
yolların yeniden kullanı-
labilir hale gelmesi adı-
na hummalı bir çalışma 
sürdürülüyor.

Bursa’da her yıl sisteme kayıtlı 10 
bine yakın vatandaşa Evde Hasta 
Bakım Merkezi aracılığıyla sağlık 
hizmeti götüren Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Hatay’da da depremze-
de vatandaşların sağlığı için canla 
başla çalışıyor. @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi deprem bölge-
sinde farklı müdürlüklerden per-
sonelleriyle yapım çalışmalarını 
sürdürüyor. Bir yandan temizlik ça-
lışmaları, bir yandan da bozulan yol-
ların tamiri ve ortak kullanım alan-
larının altyapıları olmak üzere her 
alanda çalışmalar devam ediyor. 

@ Özkan Duran
YRD.DOÇ.DR.MUSTAFA ÇETİNASLAN: Öğretim görevlisi 

08.05.1980 tarihinde Bursa’da doğdu. İnegöl Cumhuriyet İl-
kokulu, İnegöl İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi mezunudur. 
Lisans eğitimini 1998-2002 yılları Selçuk Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi  Sanat Tarihi  Bölümü’nde yaptı. “İnegöl 
İshak Paşa Külliyesi” konulu mezuniyet çalışması ile bölüm 
birincisi oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde lisansüstü eğitime ve mezun olduğu Sanat Ta-
rihi Bölümü’nde Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı Araştır-
ma Görevlisi olarak çalışmaya 
başladı. 2005 yılında “Konya 
Camilerinde Mahfiller” konulu 
yüksek lisans tezini ve 2012 
yılında “Osmanlı Camilerinde 
Hünkar Mahfilleri” konulu 
doktora tezini tamamladı. 2015 
yılından itibaren aynı bölüm-
de Türk Dünyası ve Ortaçağ 
Kültürleri Anabilim Dalı’nda 
yardımcı doçent kadrosunda 
görev yapmaktadır. Lisans dü-
zeyinde Sanat Tarihine Giriş, 
Osmanlıca, Epigrafi, Minyatür, 
Bizans Sanatı, Osmanlı Plastik Sanatları konularında; yük-
sek lisans ve doktora düzeyinde  Ortaçağ Kitabeleri ve Me-
zar Taşları, Osmanlı Camilerinde Yazı ve Süsleme Programı 
ile Osmanlı Camilerinde Mekan Gelişimi konulu dersler 
vermektedir. TTK tarafından desteklenen Tüsoklar Konya 
Projesi, Tübitak destekli Konya Köprüleri ve su değirmenleri 
Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 
Hasankeyf Kurtarma Kazısı, Konya Kitabe, Mezar Taşları ve 
Sandukaları konulu yüzey araştırması, Antik Çağ’da Aksa-
ray konulu yüzey araştırması ve Anamurium Antik Kenti 
Tespit ve Belgeleme Çalışmaları gibi çeşitli bilimsel çalışma-
lar içerisinde yer almıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde 
çeşitli ansiklopedi  maddeleri, bildirileri ve özgün araştırma 
makaleleri bulunan Çetinaslan’ın yayınlanmış iki kitabı bu-
lunmaktadır.İnegöl Hamamlarını ve Konya Mezar Taşlarını 
konu alan kitapları ise yayın aşamasındadır. Osmanlı Sanatı 
ve Mezartaşı incelemeleri konusunda çalışmaktadır. Konya 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölü-
mü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı 
bölümde 2015 yılından itibaren Bölüm Başkan Yardımcısı ve 
2016 yılından itibaren de Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültür-
leri Arkeolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı görevlerini 
yürütmektedir. Kitap : Taşların Dili-İnegöl Mezarlıkları ve 
Mezar Taşları(2014), Mahfil-i Hümayun-Osmanlı Camilerin-
de Hünkar Mahfilleri(2015) Kaynakça : 17.02.2017 tarihi ken-
disi ile görüşüldü 

 
MEHMET ÇETİN: Atletizm antrenörü, beden eğitimi öğ-

retmeni. 1976 yılı Mersin doğumludur. İlk ve orta öğrenimini 
Mersin’de yaptı. Mersin Üniversitesi  BESYO Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu mezunudur. 2006 yılında ilk görev 
yeri İnegöl’dür. İlçemizde Kız Meslek Lisesi ve İnegöl Spor 
Liseleri’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı. Os-
maniye ve Yıldırım Belediyeleri 
Jimnastik Spor Kulübü Atletizm 
Antrenörlüğü görevinde bu-
lundu. İlçemize geldiği günden 
itibaren yaptığı çalışmalar, yetiş-
tirdiği sporcular ile köklü bir at-
letizm altyapısı oluşmasını sağ-
ladı. Azime Alan, Yunus Emre 
Akkuş,  Hayrünnisa Kapar  gibi 
uluslararası yarışmalarda yer 
alan sporcuların antrenörüdür. 
Yönetimindeki sporcular birey-
sel olarak ve takım halinde; il ve 
ülke düzeyinde birçok başarılı 
sonucun sahibi oldular.

 
İSMAİL ÇETİNKAYA: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, esnaf. 

1954 yılı İnegöl doğumludur. Endüstriyel fırça imalatı yapa-
rak hayatını sürdürmüştür. 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri’n-
de Doğruyol Partisi İnegöl Belediyesi Meclis üyesi seçilmiştir. 
Belediye meclis üyeliği görevi sü-
rerken 05 Şubat 1996 tarihinde 
bir trafik kazası geçirdi ve haya-
tını kaybetti. Vefatı toplumun her 
kesiminde üzüntü ile karşılandı. 
Adı İnegöl Belediye Meclisi tara-
fından İsmail Çetinkaya’nın de 
ikamet ettiği Kemalpaşa Mahal-
lesinde yeni oluşan bir caddeye 
verildi. Böylece isminin vefat 
sonrası bir caddede yaşatılma-
sı sağlanmış oldu.  Kaynakça : 
15.06.2016 Kardeşi Sadık Çetin-
kaya ile görüşüldü. 
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Turhan
ŞAHİN

ZANLI, 2 
CİNAYETİN DE

 SEBEBİNİN BORÇ 
VE KÜFÜR 
OLDUĞUNU

 SÖYLEDİ

 Bursa’da eczacı kal-
fası Serdar Ergün'den 
(47) haber alamayan 
yakınları, polise kayıp 
ihbarında bulunarak 
en son Ahmet Burak 
D. isimli kişiyle görül-
düğünü söyledi. Soruş-

turma başlatan polis 
ekipleri, şehir güvenlik 
kameralarından Serdar 
Ergün’e ait 16 BT 773 
plakalı mavi renkli Seat 
Leon marka otomobilin 
İstanbul’un Büyükçek-
mece ilçesinde olduğu-
nu tespit etti. 

Bunun üzerine Bursa 
İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdür-
lüğü ekipleri, İstanbul 
İl Emniyet Müdürlü-
ğü ekipleriyle irtibata 

geçti. Harekete geçen 
ekipler, Büyükçekmece 
ilçesi Sinanoba Mahal-
lesi Ertekin Caddesi 
üzerinde seyreden oto-
mobili durdurdu. 

Otomobilin sürücü-
sü Ahmet Burak D.’yi 
(41) yakalayan ekipler, 
otomobilde yaptıkları 
aramada bir tabanca 
ve Serdar Ergün’ün ce-
sedini battaniyeye sarılı 
ve başından vurulmuş 
halde bagajda buldu. 

Şüphelinin, öldürdüğü 
eczacı kalfasının cese-
dini araca yükleyip 200 
kilometre yolculuk yap-
tığı öğrenildi. Oda ar-
kadaşı Murat Kutlu’yu 
ise 3 gün önce öldürdü-
ğünü söyledi.

  Zanlı Ahmet Burak 
D. emniyette verdiği 
ifadesinde, Serdar Er-
gün'ün çalıştığı ecza-
neye borcu olduğunu 
ve Ergün'ün parayı 
istedikten sonra küfür 

etmesiyle birlikte öl-
dürdüğünü, oda arka-
daşı Murat Kutlu'yu ise 
evde otururken küfür 
ettiği için öldürdüğünü 
söyledi.

 Zanlı Ahmet Burak 

D., emniyetteki işlem-
lerinin ardından sevk 
edildiği adliyede çıka-
rıldığı mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Bursa'da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczane-
de çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasbetti. İstanbul'da yakalanan zanlı Bursa'ya getirilirken, emniyetteki 
işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Zanlı emniyette verdiği ifadesinde, 2 cinayetin de sebebinin borç ve küfür olduğunu söyledi. @ 
Haber Merkezi 
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YILDIRIM’DA 
İSMAİL GÜLDÜREN 

DÖNEMİ

Sezona Mesut Ünal’la 
başlayan ancak ardın-
dan Yusuf Tokaç’ı takı-
mın başına getiren TFF 
3.Lig 3. Grup’taki Bursa 
ekibi, Teknik Direktör 
Yusuf Tokaç ile yolla-
rın ayrıldığını "A takım 
teknik direktörümüz 
Yusuf Tokaç ile karşılık-

lı anlaşarak yollarımızı 
ayırmış bulunmaktayız. 
Tokaç ve ekibine bugü-
ne kadar verdikleri hiz-
met için teşekkür eder, 
kariyerlerinde başarılar 
dileriz." mesajıyla pay-
laştı.

Sezona Belediye Kü-
tahyaspor’da başlayan 
sportif anlamda başarılı 
bir performans sergile-
mesine rağmen yaşadı-

ğı fikir ayrılığı sebebiyle 
görevinden istifa eden 
44 yaşındaki İnegöl do-
ğumlu deneyimli teknik 
adam İsmail Güldü-
ren'nin yeni takımı Bur-
sa Yıldırımspor oldu.

Resmî imzaların bu-
gün atılacağı ve İsmail 
Güldüren’in bugün ta-
kımın başında ilk ant-
renmanına çıkacağı ifa-
de edildi.

   “TARAFTARIMI-
ZIN YAPACAĞI 

BASKIYI 
FUTBOLCULAR 

SAHADA 
YAPMALI”

 Bursaspor Teknik Di-
rektörü İsmail Ertekin, 
TFF 2. Lig Beyaz Grup 
25. haftasında pazar 
günü Amed Sportif Fa-
aliyetler’le oynanacak-
ları müsabaka öncesi 
açıklamalarda bulundu. 
Özlüce İbrahim Yazıcı 
Tesisleri’ndeki antren-
man öncesi konuşan 
tecrübeli teknik adam,

 “Yaşanan felakette 
hayatını kaybedenlere 
rahmet diliyorum. Yara-

lananlara da şifa diliyo-
rum. Ülkemizde yaşa-
nan bu olay futbola da 
psikolojik olarak darbe 
vurdu.Biz de ilginç bir 
maçla geri döneceğiz. 
Bu maça iyi hazırlandık. 
Hafta sonu puanları 
alarak yolumuza de-
vam edeceğiz. İnşallah 
bizim istediğimiz gibi 
olur. Güç dengesi ola-
rak baktığımızda rakip 
yukarılarda. Futbolda 
puan durumu ile ilgili 
ters şeyler de olabili-
yor. Amed maçını ka-
zanıp yolumuza devam 
edeceğiz. Ufak tefek 
sakatlıklar dışında sıkın-
tı yok” cümlelerine yer 
verdi.

  
  İsmail Ertekin, sezon 

başında Diyarbakır’da 
yaşanan sıkıntılardan 
bahsederek, Timsah 
Arena’da bu türde sı-
kıntı olmayacağını söy-
ledi. Ertekin, “Sene 
başında sıkıntılar yaşa-
dık. Kendi seyircimiz 
önünde, taraftarımız 
arkamızda olduğu sü-
rece bir sıkıntı yaşa-
mayız. Taraftarız bizi 
desteklerlerse genç 
arkadaşlarımız da daha 
rahat olur. Futbolda bu 
tür şeyler zaman za-
man yaşanıyor. Bizim 
taraftarımızdan istedi-
ğimiz şeyler, o baskıyı 
karşıya yaşatmalı. Ama 

bu fiziksel olmamalı. 
Oyuncularımızdan da 
taraftarımızın yaptığı 
baskıyı sahada yapma-
sını istiyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

  
  “ÖZER HURMACI 

SÜRE ALACAK”
  ‘Özer Hurmacı saha-

da olacak mı?’ sorusuna 
cevap veren deneyimli 
çalıştırıcı, “Sakatlığının 
son durumunu makine 
koyup ölçemiyoruz. 
Ama belli bir süre ala-
cağını düşünüyorum. 
İnşallah sakatlanmaz. 

Bütün derdimiz daha 
sağlam şekilde maçlara 
çıkartmak. Bazı şeyler 
kolay olmuyor” şeklin-
de konuştu.

 İsmail Ertekin ayrı-
ca ilk 11’i de hemen 
hemen belirlediklerini 
söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursa Yıldırımspor’da teknik direktör Yusuf Tokaç’la yılların ayrılmasından sonra takımın 
başına 2006-2008 yıllarında Bursaspor'un formasını giyen İsmail Güldüren getirildi. @ Tamer Ekimci

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, pazar günü 
oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin, 
“İlginç bir maçla geri dönüyoruz. Bu maça iyi hazırlan-
dık. Rakip puan durumunda yukarıda olabilir ama fut-
bolda ters sonuçlar da olabiliyor” dedi.  @ Tamer Ekimci
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Kadir kıymet bilmez yar elinden
Vefa olmaz, sevgi olmaz, hatır olmaz
Ne gelirse başına susmaz dilinden
Akıl olmaz, mantık olmaz, nasihat olmaz

Nefsine gem vur düşme tuzağa
Malayani sözleri alma kulağa
Sılayı terk edip gitme uzağa
Anan ağlar, dostun ağlar, yarin ağlar

Ateş düştüğü yeri yakar bilesin
Dost bildiğin zorda çıkar hilesin
Huzur isteyen Rabbinden dilesin
Gönül güler, yüzün güler, seven güler

Kerem der ki gönlümüz hasta
Derman bulunur ancak vuslatta
Sen güven bul gerçek dostta
Gam olmaz, yalan olmaz, ihanet olmaz

01.09.2020
Kerem Sultan

ECELİM OLURSUN O ZAMAN

Şahin bakışlı yarim öyle bakma
Yanar kavrulurum o zaman
Kurbanın olam suratın asma
Ecelim olursun o zaman

Düşmana sıkılan kurşun gibi
Kurbana çekilen bıçak gibi
Kalpleri delip geçen ok gibi
Aşkın vurur beni o zaman

Bir vefasıza gönül verirsen
Mecnun olup peşine düşersen
Kerem olup aşkın ile pişersen
Az güler çok ağlarsın o zaman

Kerem, sevdiğine der ne olur gitme
Gönlümün güneşini söndürme
Vuslat kuşlarımı vurup öldürme
Kanatlarım kırılır düşerim o zaman

02.09.2020
Kerem Sultan

Kerem
SULTAN

KADİR KIYMET BİLMEZ


