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Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder: Çoluk–çocuğu, malı ve ameli.
 Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk–çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır.”
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Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada 
direğe çarpan otomobil takla attı. Sürücü aracı 

bırakıp kaçtı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 
yürürlüğe girmesinin ardından başvurular nedeniyle e-devlet sistemi kitlenince İnegöllü vatandaş SGK bi-
nasına hücum etti. 

 

EYT'den yaralanma hakkı kazanan vatandaşlar sabah 

saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için 

SGK İnegöl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk 

sebebiyle bina önünde yüzlerce kişi kuyruk oluşturdu. 

EYT KUYRUĞU OLUŞTU
 

Çıkan yasanın ardından yetkililer İnegöl’de yaklaşık 10 bin 

kişinin yararlanması bekleniyor. Başvurular nedeniyle 

e-devlet sistemi kitlenince vatandaş SGK binasına hücum 

etti. Yüzlerce kişi SGK binasında kuyruk oluşturdu

İNEGÖL’DE 10 BİN KİŞİ 

İnegöl Mahmudiye Mahallesinde meydana ge-
len kazada, tırın yandan çarptığı kamyonetin 

sürücüsü ağır yaralandı. 

İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Merkez Park’ta çalış-
malar sürüyor. Şehrin çehresini değiştirecek proje vatandaşlar tarafından 

da heyecanla bekleniyor. 

İnegöl Berberler 
Odası üyesi 

berberler dep-
rem bölgesine gi-
derek depremze-
de vatandaşların 
tıraş ihtiyaçlarını 
ücretsiz olarak 
karşılıyorlar. 

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen 
kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı. 



Ahmet
TAŞTAN

HAKKA YÜRÜYEN GENÇ
Yüreğinin ortasına ateş düşmüş adam, acıyı yazmaya 

niyetlendi. Son günlerde acı, yüreğinin etrafından bir nebze 
olsun ayrılmıyordu. Bu sefer tanıdığı/bildiği bir gencin vefat 
haberi ile sarsıldı. 

Bu dokunuş, gözlerinin nemlenmesine ve göz yaşlarını 
inci tanesi gibi süzülmesine sebep oldu. Kendini tutamadı. 
Acının somutlaşıp kristale dönüşen haliyle gözlerine çöktü-
ğünde ön safta cenaze namazını eda edecekti. Helal olsun, 
iyi biliriz nidalarıyla inledi cami avlusu. Neden bu kadar de-
rinden hissetti bu acıyı? “Ondan geldik, yine ona döneceğiz” 
kuralını bilmiyor muydu? Bu gurbet toprağında, ebediyen 
mukim olmayacağını bilmiyor muydu? Hepsine “amennâ” 
dedi ama bu yürek acısı neden susmuyordu,  neden bir türlü 
dinmiyordu? 

Bir cami çıkışı rahmetli gencin babası: “Bu bizim ağa-
beyimizdir, üzerimizde çok emeği vardır” dediği zamanları 
hatırladı. Okutmuş olduğu öğrencilerinin çocuklarını, “toru-
nu” gibi sevdiğini söyleyen adam, bu delikanlıya da torunu 
gözüyle baktı. O yüzden gencin ölüm haberi bu kadar do-
kunaklı olduğunu anladı. Daha önce de yaşamıştı böyle bir 
duyguyu. Çocukları yetim bırakan bir babanın ölümü de acı-
dır... Ömrünün baharında ailesinin büyük beklentiler içinde 
olduğu delikanlının ölmesi de... “Ne olacak bunların hali” diye 
düşünürken zaman, sabır diye bir örtüyü çeker yüreklerin 
üstüne. 

“Sabır ilk andadır” buyuran bir Peygambere (sav), iman 
vardır gönüllerde her daim. Dönüş Allah’a olacaktır ve Onun 
belirlediği zaman ve mekanda hasret bitip vuslat zuhur 
edecektir. Nasıl ki üniversite okusun diye baba ocağından 
ayrılan delikanlı, üç- dört yıl uzaklarda kalacak sonra belki 
evlenip tekrar gurbette iş tutacak, ancak belli zamanlarda 
evine uğrayacak büyüklerinin hal hatırını soracaktı... 

İşte geleceğin fotoğrafı böyleyken şimdi onu görememe-
nin, ona sarılamamanın artık sebebi ne olursa olsun, hiçbir 
kelimenin yeterli olmadığını hissederek yazmak gerektiğini 
biliyordu. Bazen acılar kıyaslanır, gönül terazisinde ağır ba-
sanlara takılıp kalırdı. Henüz deprem bölgesinde kaybedilen 
42 bin küsür insanın can acısını savamamışken, onu dağı-
tamamışken delikanlıya yazılmış olan bu ecel fermanı ağır 
geldi ritmi bozuk yüreğine.

“Nurullah” idi babanın adı, yani Allah’ın nuru... Soyadı ise 
Eren, yani ermişlerden. Yüce makamlara layık bir isim...  Ta 
gençlik yıllarından beri gönlünü imana ve İslam’a açmış İs-
lam ahlakıyla ahlaklanmış, bu doğrultuda bir yuva kurmuş, 
evlatların da aynı istikamette yetiştirmeye çalışmıştı. 

Taziye akşamı “Oğlumun adını Ahmet Faruk koydum. 
İşte hayatımdaki değer verdiğim Ahmetlerden biri de Ahmet 
abiydi” dediğinde kalem sahibi adam hüzünlü bir onur duy-
du. Musallanın  yanında taziyeleri kabul  ederken de “Adaşın 
bizi bırakıp gitti!” diye hüzünlendiğini hatırladı.

 
Aramızdan ayrılan sevdiklerimiz için dualar gönderiyo-

ruz, hayırlar yapıyoruz ama bir de onları rüyada görüp hal-
lerinden haberler alındığında daha da mutlu oluyoruz. Bu 
hissi taziye akşamı gittiği evde tecrübe edindi. “Yaşlı bir tey-
ze var, boş değil.” Demiş ki: Kur’an-ı Kerim okuyordum. Biraz 
uyuklar gibi oldum. Sonra rahmetli delikanlı geldi ve halinin 
iyi olduğunu haber verdi.” Ne güzel bir müjde. Daha kabrinde 
ilk geceyi belki de meleklerle geçiren delikanlının acılı anne 
babası için ne güzel bir müjde. Duyanlar da mutlu oldular, 
acılarını dağıtacak salih insanlardan gelen bu haberle. Daha 
nice güzel hayırlara vesile olacak, yokluğunda nice dualar 
gönderilecek ardınca. 

“İbrahim Aleyhisselam gibi sorgulayan, araştıran bir 
yönü vardı. Son zamanlarda çok kitap okurdu” demişti acı-
lı babası. “Gelsin Yasinler, Fatihalar...” demiş ya şair. Aynen 
onun dediği gibi ardından okunan hatimlerden, getirilen sa-
lavatlardan hasıl olan sevaplar, liste başından sonuna kadar 
hayırlı insanlara gönderilirken amin dedi zatlar, hüzünlü 
kalp ile. 

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir anda sükut ve sabır 
orta yerde dolaştı durdu yokluğunun ilk akşamı. Sonra ka-
lem erbabı sesinin ezik kısmıyla gönlünün hüzünlü yanıyla 
teselli dolu anlamlar kurgulamaya çalıştı. “Bir alim, evladı 
ölünce, bir Peygamber sünnetini daha yaşadık, diyerek (as-
lında böyle bir sünnet yok Peygamberimiz 6 evladını kaybet-
tiği için) kendini teselli etmiş. Peygamber Efendimiz: “Kalp 
hüzünlenir, göz yaşarır” demiş iki yaşındaki evladı İbrahim 
vefat ettiğinde. 

Her cümlesi, her kelimesi doğru olan Efendimize (sav) 
şu anda gönülden katılarak “Sıddık Ya Resulallah/doğru söy-
ledin ya Resulallah” diyoruz. 

AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

12 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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KURUM DIŞINA 
MASA KURDULAR, 

KUYRUĞU
 BİTİRDİLER

EYT yürürlüğe girdi, 
emekli adayları Bur-
sa SGK'da işlemlerini 
kısa sürede tamamla-
dı.

  
EYT’nin Resmi Gaze-

te’de yayımlanması-
nın ardından başvuru 
süreci de başladı. İlk 
etapta 2 milyon 250 
bin kişinin emekli ola-

cağı düzenlemede yaş 
sınırı bulunmazken, 
e-devlet üzerinden de 
başvuru yapılabilecek. 
Emeklilik hakkı bulu-
nan vatandaşlar işyer-
lerinden çıkışlarını ala-
rak başvuru için Bursa 
SGK’nın yolunu tuttu. 
SGK açılmadan oluşan 
kuyruk, mesai saatinin 
başlamasının ardın-
dan kısa sürede bitti. 
Kurumun bahçesine 
kurulan masalarda ilk 
evraklarını doldura-

rak, memurlara teslim 
eden vatandaşlar iş-
lerini çok kısa sürede 
tamamladıklarını ve 
hiçbir zorluk çekme-
diklerini anlattı.

 EYT ile emekli olan 

vatandaşlar çok uzun 
süredir beklediklerin 
kanunun çıktığını dile 
getirerek mutlu ol-
duklarının altını çizdi. 
Bursa SGK’da işlerin 
çok hızlı yürüdüğü-

nün altını çizen emekli 
adayları, 10 dakikada 

işlerinin bittiğini sözle-
rine ekledi.

EYT KUYRUĞU 
OLUŞTU

Yüzlerce kişi SGK bi-
nasında kuyruk oluş-

turdu. Milyonlarca 
vatandaşın beklediği 
EYT ilgili düzenle-
meleri içeren Sosyal 

Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Ka-
nunu ile 375 sayılı 
Kanun Hükmünde 

Kararnamede Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi, TBMM 
Genel Kurulunda ka-
bul edilerek yasalaştı. 
Milyonların merakla 
beklediği düzenleme 
Resmi Gazete'de de 
yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. 

EYT'den yaralanma 
hakkı kazanan vatan-
daşlar sabah saatlerin-
den itibaren başvuru 
işlemlerini yaptırmak 
için SGK İnegöl Mü-

dürlüğünde yoğunluk 
oluşturdu. Yoğunluk 
sebebiyle bina önün-
de yüzlerce kişi kuyruk 
oluşturdu. Kuyrukta 
bekleyen vatandaşla-
rın işlemler için içeriye 
grup grup alındığı edi-
nilen bilgiler arasında. 

İNEGÖL’DE 10 BİN 
KİŞİ 

Çıkan yasanın ar-
dından yetkililer İne-
göl’de yaklaşık 10 bin 
kişinin yararlanması 
bekleniyor. Başvurular 
nedeniyle e-devlet sis-
temi kitlenince vatan-
daş SGK binasına hü-
cum etti. Yüzlerce kişi 
SGK binasında kuyruk 
oluşturdu.

İnegöl Berberler Odası üyesi berberler deprem bölgesine giderek dep-
remzede vatandaşların tıraş ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyorlar. 

@ Tamer Ekimci

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) 
ilişkin kanun, Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmesi ile 
birlikte Bursa Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü’nde hareketlilik başladı. 
Kurumun bahçesine koyulan masa-
larda evraklarını dolduran emekli 
adayları, işlemlerini 10 dakika gibi 
kısa bir sürede tamamladı. 

@ Tamer Ekimci 

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) 
ilişkin kanun, Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Kanu-
nun yürürlüğe girmesinin ardından 
başvurular nedeniyle e-devlet siste-
mi kitlenince İnegöllü vatandaş SGK 
binasına hücum etti. @ Özkan Duran

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

ÜCRETSİZ HİZMET
Kahraman Maraş mer-

kezli yaşanan ve 11 ili 
etkileyen depremlerin 
ardından deprem böl-
gesine maddi ve ma-
nevi yardımlar devam 
ederken İnegöl Berber-
ler ve Kuaförler Odası 
da,  üyelerinin yaptığı 
maddi yardımların dep-
remzedelere ve mes-
lektaşlarına ulaşmasını 
sağlayarak bir nebze 
yaralara merhem olma-
ya çalışıyor.

Bunun yanında dep-
rem bölgesinde dep-
remzede ve kolluk güç-

lerinin saç sakal tıraş 
ihtiyacına binaen oda 
üyesi İbrahim Boy ve ar-
kadaşlarının Kahraman 
Maraş’ın merkezinde 
kurdukları çadırda ber-
berlik hizmeti vermeye 
başladı. Orada görev 
yapan asker polis ve 
görevlilerinde hizmet 
veren berberler ayrıca 
çadır çadır dolaşarak 
yaşlı depremzedelere 

de hizmet ulaştırıyor.

Konu ile ilgili konuşan 
İnegöllü berber İbra-
him Boy, burada ger-
çekten berbere çok ih-
tiyaç var. Depremzede 
abilerimin amcalarımın 
kardeşlerimin hayır du-
alarını almak çok onur 
verici, müsait olan mes-
lektaşlarımı buralara 
bekliyorum dedi.



TARİHTE BUGÜN 04 MART

1193. Eyyubi devletinin kurucusu, Haçlı saldırılarına 

karşı duran Selahaddin Eyyubi vefat etti.

1924: Son Halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı ha-

nedanı mensupları yurtdışına çıkarıldı.

1925: Hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i 

Sükun Kanunu TBMM'de kabul edildi. İstiklal Mahke-

meleri kuruldu.

1929: Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

1981: Türkiye'nin Paris Çalışma Ateşesi Reşat Moralı 

Ermeni örgütü Asala militanlarının saldırısı sonucu 

hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan din görevlisi 

Tecelli Arı'da bir gün sonra öldü.

2002: Ilımlı Arnavut lider İbrahim Rugova, Koso-

va'nın ilk devlet başkanı seçildi.

OSMANLI HANEDANI YURTDIŞINA ÇIKARILDI
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ALANYURT YOLU 
ÜZERİNDE KAZA

Kaza İnegöl-Alanyurt 
yolu üzerinde meyda-
na geldi. Alanyurt'tan 
İnegöl'e seyir halinde 

olan Sürücü Elif B. Yö-
netimindeki 16 AVD 
029 plakalı otomobil, 
yola çıkan Abdurrah-
man F.'ye çarptı. Çarp-
manın etkisiyle yere 

düşen yaya yaralandı. 
Yaralı, özel araçla İne-
göl Devlet Hastanesi-
ne kaldırıldı. Polis ka-
zayla ilgili soruşturma 
başlattı.

SÜRÜCÜ ARACI 
BIRAKIP KAÇTI

Kaza Burhaniye Ma-
hallesi Kemalettin Sa-
mipaşa Caddesi üze-
rinde meydana geldi. 

Henüz sürücüsü belir-
lenemeyen 16 Y 4582 
plakalı otomobil, sürü-
cüsünün kontrolünden 
çıkarak direğe çarpıp 
devrildi. Ters dönen 

otomobilden çıkan sü-
rücü kayıplara karıştı.  
Olay yerine gelen po-
lis ekipleri, aracı kurta-
rıcı yardımıyla otopark 
çektirdiler

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada 
otomobilin çarptığı yaya yaralandı. @ Haber Merkezi

Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada dire-
ğe çarpan otomobil takla attı. Sürücü aracı bırakıp kaç-
tı. @ Haber Merkezi

SORU 1: Haram işler yapan firmaların deprem için 

yardımı kabul edilebilir mi?

Hocam biz ağır bir deprem gördük siz de biliyor-

sunuz. Bulunduğumuz şehri de terk edemiyoruz. Bize 

gıda ve eşya desteği geliyor. Bizim bulunduğumuz 

çadıra haram işler yaptığını bildiğim bir firmanın 

desteği geldi. Biz ailece oraya gelen destekten yiyoruz 

başka hiçbir imkânımız da yoktur. Bu koliyi çocukları-

ma yedirebilir miyim yoksa bu hassaslığı olmayan biri 

ile değiştireyim mi?

CEVAP 1: Değiştirmeniz gerekmez. Siz fakir bile 

değilsiniz. Şu anda tam anlamıyla muhtaçsınız, 

acizsiniz. Bu ayrıntı ile ilgilenmeniz gerekmez. Allah 

Teâlâ size bu durumdan acilen kurtulmayı ve kendi 

kazancınızla ailenizi geçindirmeyi nasip etsin. Âmîn.

SORU 2: Depremden sonra çocuklarını yetiştir-

mekten korkanlara nasihatiniz nedir?

Hocam, on üç yaşında kızım var. Ardından da 

küçükleri geliyor. Bu depremden sonra ben çocukları-

mı yetiştiremeyeceğim diye korkum arttı. Abartıyor 

muyum bilemiyorum. Bana nasihat edebilir misiniz?

CEVAP 2: Her batan güneşle biten bir gün bizi 

ahirete bir adım daha yaklaştıran gündür. Hiçbir 

şekilde bugün dünden daha iyi olamayacaktır. Allah 

Teâlâ bizi, bu günlerin mü'mini olarak yaratmayı 

dilemiş ve yaratmıştır. Bizim imtihanımız bugünlerin 

imtihanıdır. Bugünler de bu gördüğünüz gibidir; iman 

zayıflamış, başta Kur'an’ımız olmak üzere ibadetlere 

alaka bu hâle gelmiştir. Gerçekçi olmak zorundayız. 

Bu gerçekçilik şu anlamdadır:

 Kendimizi bir önceki neslin şartlarına göre sınır-

layamayız. Biz bu fitne zamanını yaşıyoruz. Onların 

imtihanı yedi düvelin saldırısına karşı durmaktı. Bizim 

imtihanımız ise hayatı nefes alınan her noktasından 

kuşatan fitnelere karşı durmak olacaktır. Başta ima-

nımız ve ailemiz olmak üzere her alanda kuşatılmış 

bulunuyoruz. Eğitim kurumlarımız, medreselerimiz 

ne yazık ki umut saçabilecek durumda değildir. Bir 

“akademik başarı” peşinden koşulan yegâne hedef 

olarak önümüze konmuştur. Tek başına akademik 

başarı ne getirir ne götürür, onu bile düşünecek vakti-

miz ne yazık ki yoktur.

 

ÇAREMİZ YA DA YAPABİLECEĞİMİZ ŞU OLABİLİR:

• Evimizi, ev bireylerimizi adeta dünya sakinlerinin 

tamamı kabul edip mücadele edeceğiz.

• En temel eğitim noktalarından başlayarak 

çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Mesela hafızlık en 

temel eğitim noktası değildir. İçi doldurulmuş bir iman 

eğitimi daha önceliklidir.

 

• Çevremizde iyi örnekler bulunursa ona şükrede-

ceğiz ama iyi örnek bulacağız diye kendi çalışmaları-

mızı ihmal edemeyiz. Aile olarak tek kaldığımızı hisse-

derek yapacağımız çalışma daha bereketli olacaktır.

 

• Asla umudumuzu yitiremeyiz. Umutsuzlarla yol 

alamayız. Bizim dinimiz bize, dünyanın son on dakika-

sında kalsak bile elimizdeki fidanı dikmeyi emrediyor. 

Kaldı ki elhamdülillah, ahirete yaklaşmış olsak bile 

son gün henüz değildir. İş yapılabilecek epeyi bir 

zaman vardır.

• İhlas ve himmetle yaptığımız işlerin sonucunu 

biz görmesek de melekler görüp bizim defterlerimize 

kaydederler. O da bizim için yeter biiznillah. Sabredin, 

yılmayın ve yorulmayın. Allah yardımcımız olsun.

NUREDDİN YILDIZ 

DEPREM FETVALARI

Nurettin
YILDIZ

1 AĞIR YARALI   
Kaza, Mahmudiye 

Mahallesi 19. Mobil-
ya sokak üzerinde 
meydana geldi. 19. 
Mobilya sokak üze-
rinde seyir halinde 
olan sürücü Bayram 
Yıldızer (32) yöneti-
mindeki 33 EGG 56 
plakalı tır, Güzide 
Sokaktan 19. Mobil-
ya sokağa çıkış ya-

pan sürücü Ali Fuat 
Yetim (57) yöneti-
mindeki 16 FAH 56 
plakalı kamyonete 
yandan çarptı. 

Çarpmanın etkisiy-
le kamyonet savru-
larak yakıt istasyonu-
nun bahçe tellerine 
çarparak durabildi. 
Kaza sonucu yara-
lanan kamyonetin 
sürücüsü, araçta 

sıkıştı. Sıkışan sürü-
cü olay yerine sevk 
edilen İtfaiye Arama 
Kurtarma Ekiplerin-
ce kurtarıldı. Yaralı 
ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralının 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. 

Polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

İnegöl Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen 
kazada, tırın yandan çarptığı kamyonetin sürücüsü 
ağır yaralandı. @ Haber Merkezi 

JANDARMA 
EKİPLERİNCE 
YAKALANDI

Olay, Yeniceköy 
Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. 
Aracından inerek 
yolda yürüyen 
Mehmet T. (56), 
kendisine bor-

cu olan Koray Ö. 
(25) ile karşılaştı. 
Çıkan tartışmada 
Koray Ö., elinde-
ki tüfekle Meh-
met T.'yi vurdu. 
Mehmet T. kar-
nına isabet eden 
saçmalarla ağır 
yaralanırken, şüp-
heli olay yerinden 
kaçtı. 

Yaralı olay yerine 
sevk edilen am-
bulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi-
ne kaldırıldı. Yara-
lının sağlık duru-
munun ciddiyetini 
koruduğu öğre-
nilirken, Koray Ö. 
jandarma ekiple-
rince yakalanarak 
gözaltına alındı. 

İnegöl’de yaşanan alacak-verecek kavgasında tü-
fekle vurulan şahıs ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise 
jandarma ekiplerince yakalandı. @ Haber Merkezi  
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AKILLARA 
DURGUNLUK 

VEREN
CİNAYETİN SEBEBİ 

ORTAYA ÇIKTI  

Olay, Kestel ilçesi Ça-
taltepe Mahallesi'nde 
meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Recep 
Arı 24 Şubat günü eşi 
S.A. ile tartıştıktan son-
ra av tüfeğini yanına 
alarak kendisine ait 16 
ATD 714 plakalı kam-
yonete binip ortadan 
kaybolmuştu. Yakınları 
genç adamdan bir daha 
haber alamayarak ka-

yıp başvurusunda bu-
lundu. Jandarma kayıp 
olan Arı'yla ilgili kayıp 
çalışması başlatırken; 
köyüler Recep Arı'nın 
cansız bedenini evine  
5 kilometre uzaklıkta 
Burhaniye Mahallesi'ne 
bağlı ormanlık alanda 
vurulmuş halde buldu. 
Arı'nın cebinde 4 bin 
500 TL para olduğunu 
tespit edilirken cüzdanı 
ve cep telefonunu ise 
bulunamadı.

 
 Olaydan hemen son-

ra soruşturma başlatan 
jandarma ekipleri, cina-

yetin şüphelisi olarak 
Recep Arı'nın eşi S.A 
ve arkadaşı Kadir I.'yı 
gözaltına aldı.Kadir I. 
ile S.A., Jandarma Ko-
mutanlığı'nda sorgu-
sunda bir süre boyunca 
susma haklarını kullan-
dıklarını ve daha sonra 
Kadir I.'nın suçunu itiraf 

ettiği öğrenildi. S.A. ile 
ilişkisi olduğunu söy-
leyen Kadir I., Recep 
Arı'nın öğrenmesiyle 
birlikte çıkan tartışma-
da olayın gerçekleştir-
diğini söylediği öğre-
nildi.

Bursa'da 5 gündür kayıp olan 31 yaşındaki Recep Arı köylüler tarafından 
ormanda vurulmuş halde bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
sonrası Arı'nın arkadaşı Kadir I. (22) gözaltına alındı. Kadır I. jandarmada 
verdiği ifadesinde Recep Arı'nın eşi S.A. ile ilişki yaşadığını ve Arı'nın bunu 
öğrenmesiyle birlikte aralarında çıkan tartışmada Arı'yı öldürdüğünü söy-
lediği öğrenildi.  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 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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MEHMET ÇUHADAR: Din adamı, hafız hocası, 
cemiyet adamı. Çuhadar hafız diye bilinirdi. İne-
göl’ün tanınmış bir ailesinin çocuğu olarak  1889 
yılında doğmuştur. Temel din eğitimini İnegöl’de 
aldı. Sonrası İstanbul Fatih Camii Baş İmam-Ha-
tiplerinden Filibeli Mehmet Rasim Efendinin 
talebesidir. İstanbul’daki hafızlık eğitimi sonrası 
İnegöl’e dönmüş es-
naflık yaparak hayatını 
sürdürmüştür. Resmi 
bir din adamlığı görevi 
üstlenmemiştir.  Kapa-
lıçarşı’da manifatura-
cılık yapmıştır. Babasını 
vasiyeti üzerine de fahri 
olarak dükkanında hafız 
yetiştirmiştir. İlçemizde 
Recep Akakuş’un da 
aralarında olduğu 
10’dan fazla hafızı yetiştirmiştir. Ramazan ayları 
sahurda İnegöl İshakpaşa Camiinde 50 yılı aşkın 
mukabele okumuştur. İnegöl’lülerin ısrarları 
dolayısı ile bir yıl kadar yine İshakpaşa camiinde 
Fahri İmam Hatiplik yapmıştır. İlim Yayma 
Cemiyeti İnegöl Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyesidir. 20 Aralık 1964 tarihinde vefat etmiştir. 
Kaynakça : 18.12.2016 tarihinde yeğeni Mehmet 
Çuhadar ile görüşüldü, Foto Mehmet Çuhadar 
Arşivi.

 

İBRAHİM ÇUHADAR: İnegöl Belediye Meclis 
Üyesi, esnaf. 09.09.1958 tarihi İnegöl doğumlu-
dur. Gazipaşa İlkokulu, İnegöl Ortaokulu mezu-
nudur. İnegöl Lisesi ikinci sınıfı sonrası eğitimi 
noktaladı. 1982 yılına kadar kabzımallık deva-
mında Hal’e entegre ambalaj sektöründe ticaret 
yaptı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Meslek 
Komitelerinde görev yaptı. 19 Aralık 1996 ve 15 
Nisan 1998 tarihli kongrelerde Anap İnegöl İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeli-
ğine seçildi. 2001 yılına 
kadar yönetim kurulu 
üyeliği ve başkan yar-
dımcılığı görevlerinde 
bulundu. AK Partinin 
kuruluşu ile birlikte 
aktif siyasetini Ak Par-
ti bünyesinde yerine 
getirdi. 26 Nisan 2003 
tarihli kongrede yöne-
tim kurulu üyeliğine 
seçildi. 28 Nisan 2004 tarihli Yerel seçimlerde 
Ak Parti İnegöl Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 
2004-2009 yılları bu görevi yerine getirdi. İne-
göl’de yaşamını sürdürdü. Kaynakça : 04.04.2017 
tarihinde kendisi ile görüşüldü. 

 
REFİK ÇUHADAR: İnegöl Belediye Meclis 

Üyesi, cemiyet adamı. 06.05.1938 tarihi İnegöl 
doğumludur. 1952-53 İnegöl Ortaokulu mezunu-
dur. Bir süre Türkiye İş Bankası İnegöl ve Bilecik 
şubeleri çalışanı olarak hayatını sürdürdü. 
Sonrasında ticaret yaptı. 1984-89 dönemi ANAP 
İnegöl Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulun-
du. Bu süreçte Belediye Başkan Vekilliği de yaptı. 
27 Mart 1993 tarihli 
kongrede ANAP 
İnegöl İlçe Teşkilatı 
Yönetim Kurulu Üye-
sidir. İnegöl Kızılay 
İlçe Teşkilatı Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak 
25 yılı aşkın başarılı 
dönem sonunda 2011 
yılında İnegöl Bele-
diye Başkanlığı’nca 
plaketle, Kızılay 
Genel Müdürlüğü’n-
ce ise altın madalya ile ödüllendirildi. 29 Nisan 
2014 tarihinde İnegöl’de vefat etti. Kaynakça : 
19.12.2016 tarihinde ağabeyi Faruk Çuhadar ile 
görüşüldü.

 
KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

 ÇALIŞMALAR
 HIZLANDI

 Türkiye’yi yasa bo-
ğan, 11 ilde büyük 
yıkımlara yol açan 
depremin hemen ar-
dından Gaziantep’in 
İslahiye ve Nurdağı 
ilçelerinde görevlen-
dirilen, depremin seki-
zinci gününde ise bü-
yük yıkımın yaşandığı 
Hatay’a çekilen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
bölgede yaraları sar-
maya devam ediyor. 
Hatay’da üstlendiği 
üç ana görevden biri 
de konteyner kentler 
kurulumu olan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
üç ayrı bölgede 1A10 
bin metrekare alana 
toplam 2 bin kontey-
nerlik kent oluştura-
cak. Özellikle deprem-
zedelerin çadırlardan 
konteyner kentlere 
bir an önce geçebil-
mesi için çalışmalara 

hız veren Büyükşehir 
Belediyesi, deprem-
zedelerin günlük ha-
yatlarını devam etti-
rebilmeleri amacıyla 
konteyner kentlerde 
sağlık ocağı, ibadet-
hane, berber, çocuk 
oyun alanları, örgün 
eğitimi devam ettire-
bilecekleri kullanışlı 
çadırlar, yemekhane 
ve çamaşırhane gibi 
sosyal yaşam alanları 
da oluşturacak.

  
  Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, STK’lar ve 
hayırsever vatandaş-
ların katkılarıyla sağ-
lanan konteynerler 
alanları doldurmaya 
başladı. 50 bin met-
rekare alandan olu-
şan iki bölgenin alt 
yapısını tamamlayan 
ekipler, bu bölgelerde 
konteyner kurulumu-
nu hızlandırdı.  112 
konteyner kurulumu-

nun planlandığı 1’inci 
bölgede 70 konteyne-

rin kurulumu tamam-
lanırken,  504 kontey-
nerin yer alacağı 2’nci 

bölgede de korulumu 
tamamlanan kontey-
ner sayısı 200’ü aştı. 
Yaklaşık bin konteyne-

rin bulunacağı 3’üncü 
bölgede ise zemin 
güçlendirme ve dolgu 
çalışmaları tamamla-

nırken alt yapı çalış-
maları hızla devam 
ediyor.

BETON DÖKME 
İŞLEMİ SÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi, 
şehrin merkezinde 
prestijli bir meydan 
kazandırmak için ça-
lışmalarını sürdürüyor. 
Bir yandan Kent Mey-
danı ve Yaşam Alanı 
projesi devam eder-
ken, bir yandan da 
eski hükümet konağı, 

kaymakamlık lojmanı 
ve sedir kafenin bulun-
duğu alanda meydanı 
tamamlayacak 11 dö-
nümlük arazi üzerinde 
Merkez Park projesi 
yükseliyor. Çalışmaları 
bir süre önce başlayan 
Merkez Park Projesi, 
hızla ilerliyor.

Vatandaşların da he-

yecanla beklediği pro-
jede, yer altı otoparkı 
için beton dökme iş-
lemi sürüyor. 7 ay he-
defiyle ilk kazmanın 
vurulduğu Merkez Park 
projesinin 2023 yılı içe-
risinde tamamlanması 
planlanıyor.

İNEGÖL’ÜN 
ÇEHRESİ 

DEĞİŞECEK
Şehrin merkezinde 

adeta İnegöl’ün çeh-
resini değiştirecek 
projede, özellikle yeşil 
alanlar dikkat çekiyor. 
Proje kapsamında alan-
da halihazırda bulunan 

90 civarında ağaç 280’e 
çıkmış olacak. Projenin 
yer altı otoparkı 130 
araç ve etrafındaki açık 
otoparkların sayısı ise 
70. Toplamda 200 araç-

lık otoparkın oluşacağı 
projede, bölgedeki 
ATM’ler de daha dü-
zenli ve toplu bir hale 
getirilecek. Beraberin-
de bisiklet park alanla-

rı, kafeterya, yürüyüş 
yolları ve etkinlik alan-
ları ile İnegöl’ün nefes 
alacağı bir meydan 
oluşmuş olacak.

EN FAZLA 
ATIK YAĞ 
GETİRENE 
HEDİYE VE-

RİLECEK
İnegöl Bele-

diyesi, atıkların 
kaynağında ay-
rıştırılması ve 
geri dönüşüm 
konusunda ha-
yata geçirdiği 
farkındalık ça-
lışmaları ile bu 
alanda önemli 
k a z a n ı m l a r 
elde ediyor. 
Daha önce atık 
pil, elektronik 
atıklar ve teks-

til atıkları ile ilgili dü-
zenlenen kampanyalar-
la vatandaşlarda bilinç 
oluşturacak adımlar 
atılırken, bu defa atık 
yağ için kampanya dü-
zenlendi.

İnegöl Belediyesi’n-
den yapılan açıkla-
mada, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ile Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü iş birliğinde 
“Daha Sağlıklı Yaşam 
ve Daha Temiz Çevre 
İçin Atık Yağlarınızı Bi-
riktirin” sloganıyla yeni 
bir kampanyanın başla-
yacağı duyuruldu. 06-

07 Mart tarihlerinde en 
fazla bitkisel atık yağ 
getiren 1 kişiye Airfryer 
hediye edilecek.

8 MART DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜNE 
ÖZEL KAMPANYA

Bu kampanya aynı za-
manda 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününe özel 

olarak gerçekleştirile-
cek. Atık yağlar Mer-
kez Belediye Binasında 
Basın Yayın Halkla İlişki-
ler Müdürlüğü tarafın-
dan toplanacak. Ancak 
firmalar kampanyaya 
katılamayacak. Sadece 
bireysel katılımlar de-
ğerlendirilecek.

Depremin en yıkıcı etkilerinden birinin yaşandığı Ha-
tay’daki görevlerinden biri de konteyner kentler kuru-
lumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgeye 
kurulacak 2 bin konteynerden, 300’e yakınının montajı-
nı tamamladı.  @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi, atık yağların 
uygunsuz şekilde bertaraf edilerek 
çevre kirliliğine yol açmasını önle-
mek adına 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü de fırsata çevirerek bir 
kampanya düzenledi. “Daha sağlıklı 
yaşam ve daha temiz çevre için atık 
yağlarınızı biriktirin” sloganıyla, en 
çok bitkisel atık yağ getiren 1 kişiye 
Airfryer hediye edilecek. 

@ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi’nin vizyon pro-
jelerinden biri olan Merkez Park’ta 
çalışmalar sürüyor. Şehrin çehresini 
değiştirecek proje vatandaşlar tara-
fından da heyecanla bekleniyor. 

@ Özgür Yıldırım

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.

TÜM HİZMETLERE 
TEK NOKTADAN 

BAŞVURU
Türkiye’yi yasa boğan 

depremlerin ardından 
AFAD'ın kontrolünde 

bölgeden tahliye edi-
len depremzedeler, 
Bursa’da adeta kendi 
evlerinde gibi karşıla-
nıyor. Gerek deprem 
bölgesindeki yaraların 

sarılması gerekse de 
bölgeye yardımların 
ulaştırılması noktasında 
önemli çalışmalara imza 
atan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kente gelen 
depremzedelerin mo-
rallerini yüksek tutmak 
için de gerekli her türlü 
çalışmaya imza atıyor. 

Depremzedelerin gı-
dadan giyime tüm ih-
tiyaçlarının karşılandığı 
Kardeşlik Mağazası, şe-
hir içi ücretsiz, ücretsiz 
üniversite hazırlık kurs-
ları, BUSMEK eğitimle-
ri, psikolojik danışman-

lık, şehir içi gezi turları 
gibi hizmetleri devreye 
alan Büyükşehir Bele-
diyesi, depremin psi-
kolojik izlerini silmeye 
çalışıyor. Depremzede-
lerin bu hizmetlere ko-
laylıkla ulaşımı için de 
ağırlıklı olarak kaldıkları 
yurtlara Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından baş-
vuru stantları açılıyor.

  Nilüfer Hatun Kız 
Öğrenci Yurdu’nda 
kurulan stantlara da 
depremzedeler büyük 
ilgi gösterdi. Geçici de 
olsa Bursa’ya yeni bir 

yaşama başlayan afet-
zedeler, yararlanmak 
isterikleri tüm hizmet-
ler için kolaylıkla başvu-
rularını yaptı. Başvuru 
sırasında afetzedeler 
çarkıfelek bilgi yarışma-
sı ile hem keyifli zaman 
geçirdi hem de Bursa’yı 
daha yakında tanıma 
imkanı buldu. BUSMEK 
tarafından kurulan ebru 

sanatı stantı da özellik-
le küçük depremzede-
lerin ilgi odağı oldu. 
Afetzede çocuklar ho-
caları ile birlikte ebru 
sanatı çalışmalarına ka-
tıldı. Ebru çalışmalarını 
kurutmaya alırken fo-
toğraflanan çocukların 
bir nebze de olsa yüz-
leri güldü.

OSMAN HATİPOĞ-
LU BAYRAĞI 

DEVRETTİ
İnegöl Ahıska Türkle-

ri Kültür ve Dayanışma 
Derneği olağan kong-
resi, deprem hassasi-
yetleri dikkate alınarak 
sade bir programla 
gerçekleştirildi. Dernek 
lokalinde gerçekleştiri-
len kongreye ilgi yoğun 
oldu.

Kongre toplantısının 
açılışında konuşma 

yapan Başkan Osman 
Hatipoğlu, depremde 
vefat eden vatandaş-
larımız için Allah’tan 
rahmet dileyerek, Ahıs-
kalılar olarak deprem 
bölgesine yapılan yar-
dımları paylaştı.

Başkan Hatipoğ-
lu’nun konuşmasının ar-
dından Hocalı Katliamı 
şehitleri ve depremde 
vefat eden  vatandaşla-
rımız için Kur’an-ı Kerim 
okunarak dua edildi.

Duanın ardından 
Onursal Başkan Meh-
met Taş, yapılan hiz-
metlerin önemiyle ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Kongre sonucunda 
2011 yıllarından itiba-
ren dernek yönetimin-
de yer alan Rüstem 
Musaoğulları başkanlı-
ğa seçildi.

Kongrede ayrıca yeni 
yönetimin toplam 19 
kişiye çıkarılması kararı 
alındı. Eski Dernek Baş-

kanı Mehmet Taş, der-
neğin Onursal Başkanı 
oldu.

YENİ YÖNETİM
Rüstem Musaoğulları 

başkanlığındaki yöne-
tim, şu isimlerden oluş-
tu; Osman Hatipoğlu, 
Mesut Altay, İbrahim 
Seyitoğlu, Fuat Acar, 
Ali Muhiddin, Saba-
hattin Obuz, Mustafa 
Mavigil, Mürsel Çetin, 
Musa Çahal, Özcan 
Çatak, Hasan Osman, 

Bahadır Celal, İbrahim 
Yeltekin, Soner Öz-
demir, Aslan Nuettin, 

Vedat Şimşek, Enver 
Ramiz, İzahar Aslan.

ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ 

BULDU
İnegöl Belediyesi, atık-

ların kaynağında ayrıştırıl-
ması ve geri dönüşüm ko-
nusunda hayata geçirdiği 
farkındalık çalışmaları ile 
bu alanda önemli kaza-
nımlar elde ediyor. Daha 
önce atık pil ve elektronik 
atıklarla ilgili düzenlenen 
kampanyalarla vatandaş-
larda bilinç oluşturacak 
adımlar atılırken, Şubat 
ayı başında tekstil atıkları 
için kampanya düzenlendi. 
Yapılan duyuru sonrası va-
tandaşlar bu kampanyaya 
yoğun ilgi gösterirken, en 
fazla atık getiren 3 kişiye 
dikey ütü hediye edilece-
ği açıklanmıştı. Toplamda 
250 kg atığın toplandığı 
kampanyada; birinci 50 kg 
tekstil atığı getiren Mine 
Güngör oldu. İkinci 30 kg 

tekstil atığı getiren Serap 
Şen ve üçüncü ise yine 30 
kg tekstil atığı getiren Hü-
seyin Taşdemir oldu. İkinci 
ve üçüncünün aynı kilog-
ramda olması nedeniyle 
katılım süresine göre sıra-
lama yapıldı.

ASRIN FELAKETİNİ 
YAŞADIK

3 vatandaşa hediyeleri 
bugün encümen salonun-
da düzenlenen törenle 
hediyeleri takdim edildi. 
Hediye takdimleri öncesi 
açıklama yapan Belediye 
Başkanı Alper Taban, ya-
şanan depremi hatırlatarak 
zor bir dönemden geçil-
diğini ifade etti. Başkan 
Taban, “Tekstil atıkları top-
lama kampanyamızın ödül 
töreni için bir araya geldik. 
Ülke olarak zor günlerden 
geçiyoruz. Asrın felaketi 
denilen bir deprem hadi-

sesi yaşadık. Kaybettiğimiz 
vatandaşlarımız var, Al-
lah’tan rahmet diliyorum. 
Biz de bölgede çalışmalara 
katıldık. İnşallah bundan 
dersler çıkartarak bundan 
sonrası için daha güzel iş-
ler yapmamız gerektiğini 
müşahede ettik. Ancak 
tabi hayatta devam edi-
yor, normalleşmemiz de 
lazım. Hem geçmişten ge-
len hem de devam eden 
işlerimizi bir bir sürdürmek 
üzere çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz” dedi.

DESTEK VEREN TÜM 
VATANDAŞLARIMIZA TE-
ŞEKKÜR EDİYORUM

Düzenlenen kampanya 
hakkında da konuşan Baş-
kan Taban, şöyle devam 
etti: “Çevre bilincini geliş-
tirmek adına, daha temiz 
bir gelecek inşa edebil-
mek adına rutin çalışma-

lar yürütüyoruz. İnegöl 
Belediyesi olarak deprem 
öncesi 1-3 Şubat tarihle-
rinde tekstil atıkları ütüye 
dönüşüyor sloganıyla bir 
kampanya başlatmıştık. 
Burada vatandaşlarımızın 
dikkatini çekmek üzere bir 
çağrı yaptık. Tekstil atık-
larını topladığımızda ne 
elde ediyoruz bundan da 
bahsetmek istiyorum. Bu 
atıkların birikiminin önüne 
geçiyoruz, kirliliğin büyük 
ölçüde azalması noktasın-
da katkı sunuyoruz, yeni-
den kullanım noktasında 
katkı sunuyoruz. Bunların 
yanı sıra çevre bilinci oluş-
ması, döngüsel ekonomiye 
katkı, sürdürülebilir kalkın-
ma ve doğal kaynakların 
korunması gibi faydaları 
var. Tekstil kirlilik konusun-
da da petrolden sonra en 
fazla kirlilik oluşturan ikinci 
iş kolu. Bu noktada tonlar-

ca atığın önüne geçerek 
sevk ve idare noktasında 
bir kampanyaydı bu. Va-
tandaşlarımız da ilgi gös-
terip destek verdiler. Tüm 
katılan vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.”

"“Kampanya kapsamın-
da en fazla tekstil atığını 
toplayan vatandaşlarımıza 
ödüllerini takdim ediyoruz. 
1’inci olan vatandaşımız 
50 kg tekstil atığı topla-
yan Mine hanım, ikinci ve 
üçüncü ise Serap hanım ve 
Hüseyin bey ikisi de 30’ar 

kilogram topladı. Başvuru 
sırasına göre arkadaşla-
rımız Serap hanımı ikinci, 
Hüseyin beyi üçüncü ola-
rak belirlediler. İnşallah 
bizler bu tür kampanyaları 
yapmaya devam ederken 
vatandaşlarımız da daha 
temiz bir İnegöl adına 
katkı sunmaya devam edi-
yorlar.”Açıklama sonrası 
hediye takdimleri gerçek-
leştirilerek tören son bul-
du.

Depremin yaralarını sarmak için 
afet bölgesinde gece gündüz deme-
den çalışan Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’da misafir edilen depremze-
delerin ihtiyaçlarını karşılamak için 
de tüm imkanlarını seferber ediyor. 
Depremzedeler, eğitimden ulaşıma, 
kültürel etkinliklerden psikolojik 
desteğe kadar tüm hizmetlere tek 
noktadan başvuru yaparak ulaşabi-
liyorlar. @ Tamer Ekimci

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulu, dernek lokalinde gerçekleştirildi. 
Kongre sonucunda yeni başkan Rüstem Musaoğulları oldu. @ Özkan Duran

İnegöl Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması adına 
“Tekstil atıkları ütüye dönüşüyor” sloganıyla kampanya düzenlemişti. 250 kg atığın toplandığı kampanyada ilk 
3’e giren vatandaşlara hediyeleri Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi. @ Özkan Duran

B-İNEGÖL’ DE YILDIRIM CUMA CAMİİ-2:  İnegöl 

Yıldırım Cuma Camii, ahşap beşik çatılı, ahşap tavan-

lı - Evliya Çelebi’nin tesbit ve tasvirine göre - kiremit 

ile örtülü bir mahalle camii görünümündedir. Halbuki 

aynı yıl içinde yapılan Kurşunlu Yıldırım Zaviyeli Camii, 

hem kubbeli ve hem de kurşun örtülüdür.

Evliya Çelebi, 1640 ve 1670 yıllarında İnegöl’e uğra-

dığında Yıldırım Cuma Camii’ne uğramış ve buranın, 

ruhâniyyet kokan son derece dikkat çekici bir mabed 

olduğunu söylemiş ise de hemen yakınında yer alan 

görkemli İshak Paşa İmaret Camii karşısında –fizikî 

açıdan-çok mütevazi bir mabed durumunda kalmıştır.

Bununla birlikte bânisi Sultan Yıldırım Beyazıt ol-

duğu için,uzun yıllar cuma namazları burada kılınmış 

ve cuma hutbeleri deyine burada okunmuştur. Çünkü 

bu camide hatip için bizzat Yıldırım Beyazıt tarafından 

”hizmet-dirliği” tahsis olunmuştur.

Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfü Barkan ve Enver Meriçli 

tarafından hazırlanmış olan “Hüdâven- diğar Livası 

Tahrir Defterleri” isimli kaynak eserde burada hitabet 

hizmeti sunan kişilerden birinin, Yakub Efendi olduğu 

kaydedilmiştir. Dikkati çeken hususlardan biri, inşa 

edildiği tarihlerde Cuma Camiin olduğu yer, meskûn 

mahal, değildir.

Buna karşın Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırı-

lan hamam ise yerleşim alanının içinde ve de Turgut 

Alp’in inşa ettirdiği ve Orhan Gazi’nin de görevlisine 

“hizmet-dirliği” tahsis etmiş olduğu zaviyeli mescid ya-

kınında yapılmıştır.

Sultan II. Abdülhamid (1876-1908) devrine gelindi-

ğinde; 1876- 1877 yılları arasında İnegöl coğrafyasın-

da yer alan bazı yerleşim alanlarında yeni mescidler 

yapılırken özellikle kasaba merkezinde bazı cami ve 

mescidler onarılırken bazılarında da köklü tadilatlar 

gerçekleştirilmiştir.

İnegöl’de Yıldırım Cuma Camii de geniş tadilata 

uğrayan camilerden biridir. Çünkü geniş ve görkemli 

İshak Paşa külliyesinin yanında –fizikî yapısı itibariyle- 

bir mahalle camii hüviyeti arzetmekte idi. Muhteme-

len bu nedenle onarım işlerini üstlenen o günün yetkili 

mîmarları, Sultan II. Abdülhamid’in de onayını alarak 

Cuma Camii’nin, yeni bir mîmârî üslûp içinde onarımı-

nı gerçekleştirmişlerdir.

Şöyleki: Önce duvarlardaki pençere boşluklarını 

genişletmişler ve duvar yüksekliklerini-eskiye göre 

-bir kat daha yükseltmişlerdir. Ardından da ahşap be-

şik çatının tam orta yerine -takrîben- çapı altı metre 

olan ve sekizgen kasnağa oturan geniş bir fenerlik tipi 

bir kubbe oturtulmuştur. Bu yolla; cami’nin iç hacmi 

genişletilirken duvarlarda açılan geniş pencerelere 

ilaveten kubbe kasnağında açılan pençereler ile de 

mabedin iç kısmı, çok geniş çapta aydınlatılmıştır.

 Bağdadî türü malzeme kullanılarak yeni bir üslûp 

kullanılarak dizayn edilen beşik ahşap çatı bölümü, ki-

remit ile örtülürken kubbe kısmı, kurşun ile örtülmüş-

tür. Cami içinde ise geniş ve sekizgen kasnağa dayalı 

fenerlik sitili bu bağdâdî kubbe, dört adet ahşap sütun 

üzerine oturtulmuştur.

Cami girişinde sağlı-sollu iki ahşap maksure yer 

alırken bu maksurelerin üzerine ahşap sütunlara da-

yalı ahşap bir kadınlar mahfe li,yapılmıştır.

Dikkati çeken önemli bir husus, camiin sol arka 

köşesinde yer alan ilk minarenin gövde kısmı yenilen-

miş ise de “küp ”kısmının, günümüze kadar aynen in-

tikal etmiş olmasıdır.Buna karşın camiin, sosyal tesisi 

olarak abdest alma ve bozma yerleri yapılmadığı gibi 

tadilat projesinde de yapılması öngörülmemiştir.
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İLÇE HIFZISSIHHA 
KURULU KARARI

  İnegöl Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdür-
lüğü’nden yapılan açık-
lamada, İnegöl Hayvan 
Pazarının 23 Mart’a ka-
dar kapalı kalacağı du-
yuruldu. Yapılan açıkla-
mada, çevre şehirlerde 
görülen şap hastalığı 
nedeniyle tedbiren İne-
göl Hayvan Pazarının 
23 Mart’a kadar kapalı 

kalacağı ifade edildi. 
İnegöl’de bir hastalık 
emaresine rastlanma-
dığı vurgulanırken, ka-

patma kararının tedbir 
maksatlı İlçe Hıfzıssıhha 
Kurulu tarafından alın-
dığı açıklandı.

 EĞİTİMCİYE 
MOTİVASYON

 Tayyare Kültür Mer-
kezi ve BİNTED Baş-
kanlık Salonu’nda 2 

gün boyunca süren 
eğitimler, öğretmenler-
den tam not aldı. Ana 
Kucağı PDR’lerinden 
“Afet Sonrası Çocukla-

ra Yaklaşım ve Psikolo-
jik İyileşme Becerileri”,  
Sümeyye Kocamaz’ın 
“Zorlu Zamanlarda Bir-
birimizi Nasıl Dinleriz?“ 

seminerlerine katılan 
öğretmenler ayrıca 
Deha Karasu’nun “Ra-
mazan ve Çocuk”, Ulu-
dağ Üniversitesi Öğ-

retim Görevlisi Hasan 
Er’in “Afet Sonrası Zor 
Yaşam Şartlarıyla Ço-
cuk Edebiyatı” konulu 
eğitim seminerlerine 
de katıldı.

  Seminerlere katı-
lan Ana Kucağı öğret-
menleri, yanlarında 
getirdikleri oyuncak ve 
kitapları kardeşlik ma-
ğazasına teslim ederek, 
depremzede çocukla-
rın ihtiyaçlarına katkı 
sağlamış oldular.

  Bursa’yı sarmaya de-

vam eden Ana Kucağı 
Çocuk Eğitim Merkez-
leri daha fazla aileye ve 
çocuğa ulaşmayı sürdü-
rürken, her fırsatta, 4-6 
yaş çocuklara eğitim 
veren öğretmenleri de 
kurum içi eğitimlerle 
daha donanımlı hale 
getiriyor. Bu sayede 
merkezlerimize gelen 
minik öğrenciler, MEB 
müfredatındaki konu-
ları tam donanımlı öğ-
retmenler ile birlikte 
öğreniyorlar.

İnegöl Belediyesi, İnegöl Hayvan Pazarının İlçe Hıfzıs-
sıhha Kurulu kararı ile 23 Mart tarihine kadar kapatıldı-
ğını duyurdu. @ Özkan Duran  

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana 
Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerin-
de görev alan öğretmenlere, yeni 
dönem öncesinde alanlarıyla ilgili 
bilgilerini geliştirmek ve onlara mo-
tivasyon kazandırmak amacıyla, hiz-
met içi eğitim programları çerçeve-
sinde eğitim seminerleri düzenlendi. 
@ Özkan Duran
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Canımın cananı güzel
Benim olsan ne olurdu?
Bir gülüşü ömre bedel
Bana gülsen ne olurdu?

Bahçenin en güzel yazı
Göğün en parlak yıldızı
Sarayın en güzel kızı
Bana gelsen ne olurdu?

Hep görsem ay yüzünü
İşitsem tatlı sözünü
Bir etsem can özünü
Beni sevsen ne olurdu?

Buldum bırakmam seni
Bulunmaz nisada dengi
Sevdamın sensin rengi
Kerem’i boyasan ne olurdu?

03.09.2020
Kerem Sultan

KAVUŞANLAR BAYRAM ETSİN

Yârinden ayrılıp hasret kalanlar
Hasetler bayram etsin bizse matem
Sıladan ayrılıp gurbete gidenler
Kalanlar bayram etsin bizse matem

Yarin bahçesinde güller açarsa
Şakıyan bülbüller dalına konarsa
Sevdiğim etrafına gülücük saçarsa
Görenler bayram etsin bense matem

Kerem der aşk candır dünyada bize
Sevenleri ayıranlar elbet gelir dize
Aşka erenler, sevdiğim emanettir size
Kavuşanlar bayram etsin bense matem

04.09.2020
Kerem Sultan

Kerem
SULTAN

BENİ SEVSEN NE OLURDU?


