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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 11 Ayın Sul-
tanı Mübarek Ramazan Ayının habercisi olan Be-

rat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. 
İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yeni dönem gönüllü eğitim 

programı, 4 grupta yaklaşık 300 gönüllü adayının katılımıyla start aldı. 

İnegöl Belediyesi’nin 
düzenlediği “Deprem 

Gerçeği / Türkiye-Ja-
ponya” seminerinde 
Japon Yüksek Mimar ve 
Yüksek İnşaat Mühendi-
si Yoshinori Moriwaki’yi 
İnegöl halkı ile buluştu-
ruyor

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Cennet size, ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.”
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Bursa yerel yönetimler anlamında tamamen depreme odaklandı. Tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde bu güne kadar yaptıkları çalışma-
lar, Ramazan’da depremzedeler özelinde yapılması planlananlar ile kentsel dönüşümle ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar, düzenlenen toplantıda 
masaya yatırıldı

 

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan 

depremlerin ardından belediyeler, kamu kurumları, 

sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte seferberlik 

durumuna geçen Bursa VE İnegöl, deprem yaralarının 

sarılmasında öncü rolünü sündürüyor. 

YARALAR SARILIYOR  

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe 
belediyeleri, depremin yaralarını sarmak için afet 

bölgelerinde önemli çalışmaları hayata geçirirken, bu 
güne kadar yapılan çalışmalar, AK Parti İl Başkanlığı’nın 
koordinasyonunda düzenlenen toplantıda ele alındı. 

DEPREM MASADA



Mehmet Arif
SELİM

UNUTMAYALIM 
Can veren âfetzedeleri unutmayalım, rahmetle analım.

Can bildiklerini toprağa veren, kendileride can verme 
korkusunu yaşayan depremzede kardeşlerimizi de unut-
mayalım. Aradan bir süre geçtikten sonra, onları yalnız, 
sahipsiz ve yardımsız bırakmayalım. En azından, devletimiz 
onların evlerini yapana kadar, elimizden geldiğince yardım 
edelim.

Çoğu ülkenin yüzölçümünden büyük bir alanda yaşa-
nan yıkıma rağmen dimdik ayakta duran, milyonlarca in-
sanın temel ihtiyaçlarını karşılayan devletimizin varlığının, 
ne büyük bir nimet olduğunu unutmayalım. Yapamadığı on 
şeye bakıp, yaptığı 90 şeyi görmeyen nankörlerden olma-
yalım. Devlet olmazsa milletin de olmayacağını anlamayan 
gafillerden de olmayalım.

Büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği şergileyen 
milletimizin bu hasletlerini de unutmayalım ve gelecek ne-
sillerimize de iyi anlatalım.

Sürekli olarak devlete saldıran, her zor zamanımızda 
yalan dolanla fitne peşinde koşarak milleti devletine karşı 
kışkartmaya çalışan Türkiye düşmanlarını da unutmaya-
lım. Bu fitnebazları unutursak, ülkemizde çıkabilecek bir 
kaosta 45 bin değil, belki 45 milyon insanımızın hayatının 
kararabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. 

Bu küresel  Türkiye düşmanlarının ve onların taşeronu 
olan, başta PKK ve FETÖ olmak üzere, yerli işbirlikçilerinin 
her daim pusuda olduklarını asla unutmayalım.

Bu fitnecilere karşı karşı en büyük kozumuzun birlik 
ve beraberliğimize sahip çıkmak olduğunu da asla ve asla 
unutmayalım. 

Bu fitnecilerin psikolojik harp tekniklerinin en önem-
lisinin, yalan yaymak olduğunu hem unutmayalım hem de 
onların bu silahına karşı mücadele edelim. "Size bir fasık bir 
haber getirdiğinde, araştırmadan inanmayın" mealindeki 
ilahi emri unutmayarak hareket edelim.

Depremin ilk gününden beri yüzlerce yalan üretildi 
dikkat ederseniz. Ben bu yazıyı yazmaya başladığımda da 
yalanlar devam ediyordu. (a)sosyal medya denen mecradan 
yalan yaymak birkaç saniyelik iş. Almışlar bir üşüyen bir 
çocuk fotoğrafını, Hatay'da çekildi diye yazıp paylaşmışlar. 
Sonra anlaşıldı ki, o fotoğraf yaklaşık bir yıl önce Suriye' de 
çekilmiş. Bunu yapanın depremzede, acı, sıkıntı diye bir der-
di yokki. Tek derdi adice, haysiyetsizcevfitne çıkarmak. Bu 
adilerin yalanlarına ortak olmamak için şu sözü unutmaya-
lım: "Her sakallıyı deden, her duyduğunu doğru sanma"

Deprem fırsatçılarını da unutmayalım. Örneğin; Dep-
remzedelerimizin mecburiyetini fırsat bilip kira fiyatlarını 
5 bin liradan 13-15 bin liralara çıkaran kapitalist ruhlu, pa-
raya tapan, vicdanları körelmiş tipleri de unutmayalım. Bu 
vicdansızları tesbit edip, verilecek cezalar ile,  o tapındıkları 
paracıklarının epey bir bölümünü almak devletin yapması 
gereken bir görevdir. Bizim görevimiz ise onların ne mal ol-
duğunu ifşa etmektir.

" Adamın telefonu var özgürce yalan yazar, adamın evi 
var kirasını özgürce belirler, adamın ağzı var özgürce haka-
ret eder, adamın gazetesi var özgürce fitne yayar diyerek 
bu meselelere yaklaşacak halimiz yok. Özgürlüğün, her şeyi 
yapmaktır şeklinde bir tanımı yoktur. Özgürlük kavramını 
putlaştırıpta;  hakkı, hakikati, aileyi, devleti, dini, ahlakı, vic-
danı ortadan kaldırmaya çalışanlar olduğunu unutmayalım.

Devlet olmazsa hiç bir özgürüğümüzün olamayacağını 
da unutmayalım.

Unutmayalım. Unutmamak için tüm bunları kayıt altına 
alalım, kitaplarını ve romanlarını yazalım, tiyatrosunu yapa-
lım, filmlerini çekelim. Aksi halde "unutmayacağız" sloganını 
tekrarlasakta unutacağız.

İnşallah unutmayız diyerek, olumlu bitirelim yine de.

Allah devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Dev-
let millet düşmanlarına fırsat vermesin.

Allah bizi daha büyük acılardan korusun ki, bu acıyı 
unutmayalım.

Allahu Ekber!  MEHMET ARİF SELİM

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

14 ŞABAN 1444
BİR HADİS-İ ŞERİF: 

Resulullah Efendimiz 
(s.a.v) buyurdular ki: 
“Allah'a ve ahiret günü-
ne iman eden ya faydalı 
söz söylesin ya da sus-
sun.”

(Buhârî, "Edeb", 31, 85; 
Müslim, "Îmân", 74, 75, 
77

BİR AYET-İ KERİME

BİR AYET-İ KERİME: Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “Siz, insanlar 
için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten 
alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız…”

(Âl-i İmrân, 3/110)
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23 MART’A KA-
DAR KAPATILDI

İnegöl Belediyesi 
Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, İnegöl 
Hayvan Pazarının 23 
Mart’a kadar kapalı 
kalacağı duyuruldu. 

Yapılan açıklamada, 
çevre şehirlerde gö-
rülen şap hastalığı ne-

deniyle tedbir amaçlı 
İnegöl Hayvan Paza-
rının 23 Mart’a kadar 
kapalı kalacağı ifade 
edildi. İnegöl’de bir 
hastalık emaresine 
rastlanmadığı vurgu-
lanırken, kapatma ka-
rarının tedbir amaçlı 
İlçe Hıfzıssıhha Kuru-
lu tarafından alındığı 
açıklandı.

YOSHİNORİ
 MORİWAKİ 
“DEPREM 
GERÇEĞİ” 

SEMİNERİ İÇİN İNE-
GÖL’E GELİYOR

Kahramanmaraş mer-
kezli yaşanan iki büyük 
deprem sonrası bir yan-
dan deprem bölgesinin 
yaraları sarılırken, bir 

yandan da İnegöl 
Belediyesi şehirde 
deprem bilincini 
oluşturma adına 
çalışmalara başla-
dı. Bu kapsamda 
“Deprem Gerçeği 
/ Türkiye-Japonya” 
konulu bir seminer 
düzenlenecek. Se-

minerde Japon Yüksek 
Mimar ve Yüksek İnşaat 
Mühendisi Yoshinori Mo-
riwaki ilçe halkıyla bulu-
şacak.

DEPREM GERÇEĞİ 
MASAYA YATIRILACAK

1999 depremi sonrası 
Türkiye’ye gelen Yüksek 
Mimar ve aynı zamanda 
deprem uzmanı Yoshinori 
Moriwaki, Malezya’daki 
Petronas İkiz Kulelerinin 
ve Japonya’nın en uzun 
asma köprüsü Akashi in-

şaatını yapan şirketin de 
İstanbul Şubesi Genel 
Müdürü. Japonya Yurtdışı 
İnşaat Şirketleri Derneği 
Türkiye Genel Sekreter-
liği görevini de sürdüren 
Yoshinori Moriwaki, ülke-
mizin deprem gerçeğini 
konuşmak üzere İnegöl’e 
geliyor. 07 Mart Salı akşa-
mı 20.00’da Beşinci Mev-
sim Kültür Merkezinde 
gerçekleşecek seminer-
de; dünyanın, ülkemizin, 
bölgemizin ve şehrimizin 
deprem gerçeği masaya 

yatırılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN 
İLÇE HALKINA DAVET

İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban, seminer ön-
cesi bir açıklama yaparak 
tüm ilçe halkını progra-
ma davet etti. Deprem 
gerçeğinin göz ardı edi-
lemeyecek kadar önemli 
olduğuna vurgu yapan 
Başkan Taban, “Ülkemiz 

acı bir tecrübe yaşadı. Bir 
yandan deprem bölge-
lerinde asrın felaketinin 
yaralarını sararken, bir 
yandan da şehirlerimizde 
alınacak önlemler, yapılan 
çalışmalar, bilgilendirme 
ve vatandaşları bilinçlen-
dirme noktasında adımlar 
atmaya devam edeceğiz. 
Tüm vatandaşlarımızı se-
minerimize davet ediyo-
rum” dedi.

YARALAR 
SARILIYOR

Türkiye’yi yasa boğan 
ve 11 ilde büyük yıkımlara 
yol açan depremlerin ar-
dından belediyeler, kamu 
kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve gönüllü-
lerle birlikte seferberlik 
durumuna geçen Bursa 
VE İnegöl, deprem yara-
larının sarılmasında öncü 
rolünü sündürüyor. 

DEPREM MASADA
Başta Büyükşehir Bele-

diyesi olmak üzere tüm 
ilçe belediyeleri, depre-
min yaralarını sarmak için 
afet bölgelerinde önemli 
çalışmaları hayata geçirir-
ken, bu güne kadar yapı-
lan çalışmalar, AK Parti İl 
Başkanlığı’nın koordinas-

yonunda düzenlenen top-
lantıda ele alındı. 

Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenle-
nen toplantıya, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, AK Parti İl 
Başkanı Davut Gürkan, 
AK Parti Bursa Milletve-
killeri, AK Partili belediye 
başkanları ve partinin 17 
ilçe başkanı katıldı.

    Başta Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş olmak üzere, 
tüm ilçe belediye başkan-
ları deprem bölgesinde 
hayata geçirdiği çalışma-
lar, sahadaki ekip ve araç 
sayıları hakkında bilgiler 
verdi. Toplantıda ayrıca 
Ramazan ayında ilçelerde 

bir ay boyunca düzenle-
nen iftar programları ve 
erzak yardımlarının gerek 
deprem bölgesi gerekse 
de Bursa’ya gelen dep-
remzedeleri önceleyerek 
ele alınması kararlaştı-
rıldı. Öte yandan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
depreme hazırlık, kentsel 
dönüşüm ve 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planı 
ile ilgili yaptığı çalışmalar 
sunumla katılımcılara an-
latıldı.

  İNSANLIĞA 
YAPILMIŞ 
KÖTÜLÜK

  Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Ak-
taş, toplantıda depremin 
hemen ardından yaraların 
sarılması adına Bursa’nın 

yaptığı çalışmaların de-
ğerlendirildiğini belirte-
rek, afet bölgelerinde 
büyük bir özveriyle çalı-
şan tüm belediye başkan-
larına teşekkür etti. Ge-
rek toplanan yardımların 
bölgeye sevk edilmesi, 
gerek depremzedelerin 
Bursa’da misafir edilmesi 
gerekse de tüm belediye-
cilik hizmetlerinin deprem 
bölgesinde hayata geçi-

rilmesi noktasında önemli 
bir çalışma sergilendiğini 
kaydeden Başkan Aktaş, 

“Bursa'nın da deprem 
kuşağı içerisinde yer al-
ması ve bu noktada Bursa 
özelinde yapılması gere-
ken çalışmaları da detaylı 
bir şekilde ele aldık. Ön-
celikle üç merkez ilçeden 
başlamak kaydıyla 17 
ilçemizi de kapsayacak, 

gözlemsel bina risk tespit 
çalışmasını başlatıyoruz. 
Müracaat eden herkese 
bu hizmeti ücretsiz bir 
şekilde vereceğiz. Kaçak 
yapı ile alakalı duruşumuz 
asla değişmeyecek. Bu 
noktada hemşehrilerimiz 
asla ve asla kaçak yapıya 
tevessül etmemeli. Kaçak 
yapı insanlığa ve şehre 
yapılmış bir kötülüktür” 
dedi.

İnegöl Belediyesi, İnegöl Hayvan Pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 23 Mart tarihine kadar kapatıldığını 
duyurdu. @ Tamer Ekimci

İnegöl Belediyesi’nin düzenledi-
ği “Deprem Gerçeği / Türkiye-Ja-
ponya” seminerinde Japon Yüksek 
Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi 
Yoshinori Moriwaki’yi İnegöl halkı 
ile buluşturuyor. @ Özkan Duran

Bursa yerel yönetimler anlamında tamamen depreme odaklandı. Tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde 
bu güne kadar yaptıkları çalışmalar, Ramazan’da depremzedeler özelinde yapılması planlananlar ile kentsel dö-
nüşümle ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.  @ 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



TARİHTE BUGÜN 04 MART

3.cemre toprağa düştü.
1714: İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin pa-

tentini aldı.
1920: Çağdaş Türk edebiyatının öncülerinden öykücü 

Ömer Seyfettin öldü. 
1927: İstanbul Radyosu yayına başladı.
1948: Anadolu Ajansı'nda 1925'te şirket kurucuları ara-

sında yer alan ve ''Başyazarı'' olan ünlü şair, yazar ve gaze-
teci Kemalettin Kamu, 47 yaşında Ankara'da öldü.

1957: Afrika'da Altın Kıyısı, Gana ismini alarak bağımsız-
lığını ilan etti.

1974: Hilafetin kaldırılışının 50. yılı dolayısıyla PTT tara-
fından çıkarılması kararlaştırılılan seri pulların basımı 
Milli Selamet Partili bakanların önerisi üzerine durdurul-
du.

1993: Avrupa Birliği üyesi15 ülke ile Türkiye arasında 
Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı. 

ÖMER SEYFEDDİN ÖLDÜ
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YANGINDA
 ÇÖKEN ÇATIDAN 
DÜŞEN 3 İTFAİYE 

ERİ ÖLÜMDEN 
DÖNDÜ   

Edinilen bilgiye göre, 
saat 18.00 sıralarında 
Ertuğrulgazi Mahallesi 
Övgü Sokak'ta bulu-
nan Mehmet Eren'e 
ait tek katlı evde 
elektrik kontağından 
yangın çıktı. Dumanı 
fark eden vatandaşla-
rın haber vermesi üze-
rine olay yerine itfaiye 
ekipleri sevk edildi. 

Alevlere yakından 
müdahale etmek için 
çatıya çıkan 3 itfaiye 
eri, çatının çökmesi ile 
evin içine düştü. Yara 
almayan itfaiye erleri, 
yaşadıkları tehlikeye 
rağmen yangın sön-

dürme çalışmalarına 
devam etti. Yangın so-
nucu ev kullanılamaz 
hale geldi.  

 Olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.  

OTOMOBİL İLE 
ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre 
Yeni Mahalle Hamza-
bey Caddesi üzerinde 
seyir halinde olan İb-
rahim D. yönetimin-
deki 16 AHV 748 pla-
kalı otomobil ile Fatih 

Emre A. yönetiminde 
ki 16 ANH 611 plakalı 
motosiklet çarptı.

 Kaza sonucu yarala-
nan motosiklet sürü-
cüsüne ilk müdahaleyi 
haber verilmesi üzeri-
ne kaza yerine gelen 

112 Acil Servis Ambu-
lansında görevli sağlık 
ekipleri yaptı. Ambu-
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil Servi-
sine kaldırılan yaralı 
burada tedavi altına 
alındı. Kazayla alakalı 
soruşturma başlatıldı.

İnegöl’de tek katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangı-
na müdahale için çıktıkları çatının çökmesi üzerine evin 
içine düşen 3 itfaiye eri ölümden dönerken, yaşadıkları 
büyük tehlikeye rağmen yangını söndürmeye devam 
etti.  @ Haber Merkezi 

Yeni mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde otomobil 
ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. 

@ Haber Merkezi

SORU: Müslüman kişilerden oluşan bir 

ailemiz var, böyle bir aileden acil eylem planı 

olarak dinimiz için ve kendi dindarlığımız 

için neler yapmamızı tavsiye edersiniz? 

Şöyle de sorabilirim: Bize öncelikli bir 

çalışma planı nasıl sunarsınız?

CEVAP: 1. Mü'min olarak yaşamanın 

büyük bir nimet olduğunu ve bu nimeti veren 

Allah’a şükredilmesi gerektiğini bilmelisiniz. 

Yine bilmelisiniz ki iman, elden çıkmaz bir 

nimet değildir. Onu korumak, yaşatmak için 

gayret edilmelidir. Bu bir cihat gibi görülme-

lidir. 

İmanımıza etki edebilecek bütün olum-

suzluklardan ve özellikle de şüphelerden, 

kötü örneklerden kendimizi, aile bireylerimi-

zi korumak zorundayız.

 2. Günahlardan uzak kalmak, günah 

sebeplerinden uzak kalmayı ilke edinmek 

önemlidir.

 3. Namaz başta olmak üzere ibadetler 

aksatılmamalıdır. Öncelikli olarak farzlar ye-

rine getirilmeli ve takatımızla orantılı olarak 

nafile ibadetlere önem verilmelidir.

 4. Sadaka veren Müslüman olmak için 

çalışmalı, bütün çeşitleri ile sadaka ehli ola-

cak işler yapmalıyız.

 5. Kadın konusunda bu asrın getirdiği 

fitnelere dikkat edilmelidir. Tesettürden 

ibadete kadar başta bizim ahlâkımız olmak 

üzere kadının “saliha kadın” olarak yaşama-

sının önemi. 

Onun üzerinden verilecek en küçük 

tavizin nesillere yansıyacağını idrak etmiş 

olmalıyız.

 6. Çocuk yetiştirmeyi sıradan bir iş gibi 

değil en büyük peygamberlerin bile başını 

ağrıtmış bir iş olarak görmeli ve büyük bir 

sabırla çocuk yetiştirmeliyiz. 

Yetiştirmeyi de okul okutmak, iş sahibi 

yapmak olarak görmeyip mü'min insan 

yetiştirmek olarak görmeliyiz.

 7. Dinimizi yaşadığımız gibi dinimiz için 

bir şeyler yapmayı asla ihmal etmemeliyiz. 

Dinimiz için sürekli ve değerli işler yapmalı, 

dinimizi bütün insanlara ulaştırmak çapında 

büyük gayelerimiz olmalıdır.

8. Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız, 

umutsuzluğu bir hastalık görüp evimize 

sokmayacağız.

9. Evimizi sabır membaımız olarak bile-

cek ve koruyacağız.

 10. Sılayırahim evimizin ilkelerinden biri 

olacak ve Allah rızası için onun razı olacağı 

şekilde sılayırahim yapacağız.

NUREDDİN YILDIZ 

MÜSLÜMAN AİLELER İÇİN 
ACİL EYLEM PLANI

Nurettin
YILDIZ

1 YARALI   
Kaza, Yeni Mahalle 

Hamzabey Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Esenler Cad-
desi üzerinde seyir 
halinde olan Emre 
Can Kılıç (24) yöne-
timindeki 16 KCF 
50 plakalı otomobil, 
Hamzabey Cadde-
si'ne çıkış yapmak 
istediği sırada seyir 
halinde olan Fırat 
Öztürk (37) yöneti-
mindeki 16 ASL 961 
plakalı hafif ticari ara-
ca yandan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle 
hafif ticari araç dev-
rildi, sürücüsü yara-

landı. Yaralı sürücü 
özel araçla İnegöl 
Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne götürüle-

rek tedavi altına alın-
dı. Polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı. 

İnegöl’de otomobilin yandan çarptığı hafif ticari 
aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.  @ Haber 
Merkezi

FECİ KAZA ANI 
GÜVENLİK 

KAMERASINDA

 Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Küçükbalıklı Mahal-
lesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, oturduğu 
evin sokağında bisik-
let süren 10 yaşında-
ki B.Ü., sokak üzerin-
den geçen 16 NKA 

58 plakalı kamyonet 
geçtiği esnada den-
gesini kaybetti. Kam-
yonetin altında kalan 
B.Ü., kanlar içerisin-
de yerde kaldı.

  İhbar üzerine olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri ağır yarala-
nan B.Ü.'ye yaptığı 
ilk müdahalesinin ar-
dından, çocuğu Yük-
sek İhtisas Eğitim ve 

Araştırma Hastane-
si'ne kaldırdı. Sürücü 
polis merkezine gi-
derek teslim olurken, 
B.Ü. ise hastanede 
yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen kurta-
rılamadı.

 Kaza anı çevrede 
bulunan bir evin gü-
venlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı.

  Kazayla ilgili tahki-
kat devam ediyor.

Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki ço-
cuk, kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, 
kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı. @ Haber Merkezi
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

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:

05 6 Mart 2023 Pazartesi

DEYDİNLER DEDESİ: Söylenceye göre Sırnaz 
dedesinin kardeşiymiş. Babasının attığı ok’un 
buraya düşmesi sonucu kardeşleriyle vedalaşıp 
buraya gelmiş ömrünü burada tamamlamıştır. 
Ermişlerdendir günümüzde dedenin mezarı 
bilinmemektedir. Çok eskiden yapılan kutlamalar 
da artık yapılmamaktadır. Kaynakça : Numan 
Kartal İnegöl Folklorü s.224 

SÜLEYMAN DİNÇER: Televizyoncu, muhabir, 
1991 Domaniç doğumludur. Ailesi İnegöl’e yerle-
şince 7 yaşından itibaren İnegöl’de yaşadı. Şükrü 
Naili Paşa İlkokulu ve Nuh Mehmet Küçükçalık 
Anadolu Lisesi  mezunudur. Bir dönem Şükrü-
naili Paşa İlkokulu’nda, iki dönem Nuh Mehmet 
Küçükçalık  Anadolu Lisesi’nde öğrenci Başkan-
lığı yaptı. Bir dönem de İnegöl Öğrenci Meclis 
Başkanlığı görevinde bulundu. İnegöl’de tiyatro-
dan şiire birçok etkinlikte yer aldı, sunuculuklar 
yaptı. Kanal 16 haber spikerliği yaptı.  İnegöl YTV 
(Kanal 16) de “Çat Kapı” programı ilgi ile karşılan-
dı. Yüksek öğrenimini 
Marmara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi 
Radyo, Sinema ve 
Televizyon Bölümü’nde 
yaptı. İstanbul’da görev 
yaptığı ilk televizyon 
kanalı Kanal 24’tür. Ül-
kenin en genç haber-
cisi olarak tanındı. Bir 
buçuk yıl burada görev 
yaptıktan sonra ATV/A 
Haber Muhabiri olarak görev yapmaya başladı. 
2009-2012 yılları İBB Gençlik Meclisi Asil Üyeliği 
ve Basın Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanlığı 
Görevinde bulundu. Yine aynı tarihlerde İBB 
Gençlik Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği  yaptı. 
Çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. 

 
AHMET DİNÇER:1936 İnegöl-Hayriye köyü do-

ğumlu. İlkokulu köyünde okudu. İnegöl Ortaokulu 
1951-52 mezunudur. Liseyi Balıkesir Necatibey 
Öğretmen Okulu’nda parasız yatılı olarak okudu. 
1958 Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. 
Gürcü Alfabesi ile okuyup yazmayı 1955 yılında 
tanıştığı Ahmet ÖZKAN’dan öğrendi. Kars-Ci-
lavuz İlköğretim Okuluna ilköğretmen olarak 
atandı. 1964 yılında Ankara Fen Lisesi öğretmeni 
olmak amacıyla hazırlık çalışmaları için ABD’ye 
gitti. 1962’den 
sonra Ankara’ya 
yerleşti. Kurulu-
şunda da bulun-
duğu Ankara Fen 
Lisesi’nde uzun 
süre öğretmenlik 
yaptı. Oradan 
emekli oldu. Kendi 
dalı olan Kimya’da 
ders kitapları 
yayınladı. Kitap 
: Modern Kimya 
Lise 1-2-3(1976), 
Kimya Lise 1(1986-Tahsin UYAR ile)

 

MEHMET NACİ DİRİK: İnegöl Belediye Meclis 
Üyesi, İnegölspor Kulüp Başkanı, esnaf. 08 Ağus-
tos 1941 İnegöl doğumludur. İlkokulu Dündar 
İlkokulu’nda okudu. İnegöl Ortaokulu 1954-55 
mezunudur. Çiftçilik ve ticaret yaparak hayatını 
sürdürdü. 1968-73 ve 1973-77 dönemleri Adalet 
Partisi Belediye Meclis üyesidir. 10 Temmuz 1976 
ve 18 Haziran 1978 kongrelerinde Adalet Partisi 
Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 1976 yılında Esnaf 
Kefalet Kredi Koo-
peratifi İnegöl İlçe 
yönetim kuruluna 
seçildi. 03.02.1986 
kongresi dahil 
olmak üzere ara-
lıksız görev yaptı. 
Osmaniye(Çamaşır-
lık) Camii Yaptırma 
ve Yaşatma Derne-
ği’nde uzun süre 
yöneticilik yaptı. 
20 Mayıs 1996 Kongresinde İnegölspor Kulüp 
Başkanı seçildi. Kaynakça : 24.11.2016 tarihinde 
kendisi ile görüşüldü.

 

BAŞKANLIĞA 
TEVHİDDİN AYAR 

SEÇİLDİ
Sani Konukoğlu 

Konferans Salonun-
da düzenlenen ge-
nel kurul toplantısına 
siyasi parti temsilci-
leri, oda ve dernek 
başkanları ile ADD 
üyeleri katıldı. Say-
gı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması-
nın ardından divan 
heyetinin seçilmesiy-
le başlayan kongre 
de Yönetim Kurulu 
ve Denetleme Kuru-

lu raporları ayrı ayrı 
okunup ibra edildi. 
Mevcut Başkan Birol 
Atay’ın teşekkür ko-
nuşmasının ardından 
seçime geçildi. 

Tek listeyle gidilen 
seçimde Başkanlı-
ğa Tevhiddin Ayar 
seçilirken, yönetim 
kurulu üyeliklerine 
Nebahat Yılmaz, 
Münire Güneş, Sibel 
Atabek, Ufuk Gü-
neş, Nevin Sevindik 
ve Sezgin Uludağ 
seçildi.

ELLERİMİZİ
 DEPREM 

BÖLGESİNDEKİ 
VATANDAŞLARIMIZ 

İÇİN SEMAYA 
AÇIYORUZ

Belediye Başkanı Al-
per Taban, Pazartesi 
gecesi idrak edeceği-
miz Berat Kandili mü-
nasebetiyle ilçe halkına 

kutlama mesajı yayınla-
dı.

Başkan Taban, mesa-
jında şu ifadelere yer 
verdi: “Kurtuluş, af ve 
arınma anlamlarına ge-
len Berat, Müslümanla-
ra kulluk bilinci ve hesap 
verme şuuruyla; hata, 
suç ve yanlışlardan ka-
çınmayı, günahlardan 
arınmayı, affedilmenin 
yanında affedici olma-
yı, bağışlanma isteğinin 
yanında bağışlayabilme 
şuurunu da kazandırır. 
Bu düşünceyle; yakla-
şan Ramazan-ı Şerifin 
müjdecisi, günahlardan 
af olunmak için dua ka-
pılarının en fazla açık 
olduğu gecelerden biri 

olan Berat Gecesinin 
tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini diliyorum.”

 “Ülkemiz asrın en bü-
yük felaketini yaşadı. 
85 milyonun tek yürek 
olduğu, 85 milyonun 
birlikte ağladığı, acısını 
paylaştığı bir dönem-
deyiz. Bu vesileyle Be-
rat Kandili hürmetine 
rabbimden depremde 
hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza rahmet, 
yaralı vatandaşlarımıza 
acil şifalar diliyorum. 
Milletimizin başı sağ 
olsun. Rabbim bizlere 
bir daha böyle acılar 
yaşatmasın inşallah. 
Bu mübarek gecede 
sadece kendi acımızla 

değil, tüm mazlumların 
acısıyla dertlendiğimi-
zi de ifade etmek isti-
yorum. Dünyanın pek 
çok noktasında kan ve 
göz yaşının aktığı bir 
dönemde, başta Müs-
lüman coğrafyalardaki 
kardeşlerimiz olmak 
üzere tüm mazlumla-
rın acısının dinmesini 
temenni ediyorum. Bu 
mübarek gecede de 
İslam alemi olarak el-
lerimizi deprem bölge-
sindeki vatandaşlarımız 
ve dünyadaki kan ve 
gözyaşının dinmesi için 
semaya açıyoruz. Rab-
bim dualarımızı kabul 
buyursun. İnşallah tez 
zamanda bu acı gün-
leri geride bırakırız. Bu 

duygu ve düşüncelerle 
başta aziz milletimiz ol-
mak üzere, tüm İslam 
aleminin Berat Gecesi-
ni tebrik ediyorum.”

KANDİL HELVASI 
İKRAMLARI FATİH 

CAMİSİNDE 
YAPILACAK

Öte yandan, Başkan 
Alper Taban her kan-
dilde gerçekleştirilen 
ve İnegöl’ün artık bir 
geleneği haline dönü-
şen kandil gecesi helva 
ikramının Berat Kandi-
linde Fatih Camisinde 
yapılacağını duyurdu. 
Yatsı namazı sonrası 
Fatih Camisinde va-
tandaşlara helva ikram 
edilecek.

YENİ DÖNEM 
GÖNÜLLÜ EĞİTİM 

PROGRAMI
İnegöl Doğal Afetler 

Arama Kurtarma (İN-
DAK) tarafından ger-
çekleştirilen yeni gö-
nüllü eğitim programı 
yoğun katılımla başladı. 

Bireylerin afet önce-
si, afet esnası ve afet 
sonrasında yapması 
ve yapmaması gere-
ken hal ve davranışla-
rın bilincine varmaları 
ve afet farkındalığının 
sağlanması maksadıy-
la gerçekleştirilen afet 
gönüllü programı, haf-
tanın 4 gününde 4 fark-
lı grup halinde yaklaşık 

300 gönüllü adayının 
katılımlarıyla gerçekleş-
tirilmeye başlandı. 

Eğitimin ilk haftasın-
da İNDAK ekibi, temel 
afet bilinci hakkında 
bi lgi lendirmelerde 
bulunarak kısa süre 
önce gerçekleşen ve 
11 ilimizin etkilendiği 
depremlerden edinilen 
izlenimlerini gönüllü 
adaylarına aktardılar. 
Akabinde ise arama 
kurtarma eğitimlerinde 
kullanılacak temel dü-
ğümlerin öğretilmesi 
ile ilk hafta eğitimleri 
tamamlandı. 

Eğitimler ile ilgili 

açıklamalarda bulunan 
İNDAK Başkanı Ömer 
Gürkan, “Kısa süre 
önce yaşadığımız bü-
yük depremler, ülke-
mizdeki afet gerçeğini 
bir kez daha sert bir 
şekilde göz önüne ge-
tirirken bununla birlikte 
vatandaşlarım üzerinde 
de bir afet bilinci oluş-
turdu. Yaşanan afetler 
esnasında alanda ara-

ma kurtarma çalışmala-
rı gerçekleştiren birçok 
vatandaşımızın yanı sıra 
bulunduğu şehirlerde 
de afet bölgesine yar-
dım amaçlı çalışmalar 
gerçekleştiren ve bu 
dayanışma içerisinde 
yer alan insanlarımız 
oldu. Yaşanan bu olay-
lar, insanlarımızın ilerle-
yen dönemlerde yaşa-
nabilecek olası afetlere 

karşı da kendilerini ha-
zır ve donanımlı his-
setmeleri açısından bir 
uyaran görevi gördü. 
Yeni başladığımız gö-
nüllü eğitim programı-
mıza yoğun bir başvuru 
almıştık ve bununla bir-
likte yaklaşık 300 gö-
nüllü adayımızın katılım 
sağladığı 4 grupta eği-
timlerimize başladık. 
Gönüllü adaylarımızın 

ilgileri ve eğitimlerdeki 
istekleri bizi mutlu etti. 
Tüm vatandaşlarımızı 
eğitim programlarımı-
za katılmaya bekliyo-
ruz” dedi.

Başkan Gürkan, yeni 
dönem kayıtlarının sür-
düğünü belirtirken bu-
nunla birlikte İNDAK’a 
yardım ve bağışta bu-
lunmak isteyenleri de 
derneğe davet etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD) İnegöl Şubesi olağan genel 
kurul toplantısı gerçekleştirildi. Tek 
listeyle gidilen seçimde Başkanlığa 
Tevhiddin Ayar seçildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Ta-
ban, 11 Ayın Sultanı Mübarek Ra-
mazan Ayının habercisi olan Berat 
Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı 
yayınladı. @ Özgür Yıldırım

İnegöl Doğal Afetler Arama Kur-
tarma (İNDAK) yeni dönem gönüllü 
eğitim programı, 4 grupta yakla-
şık 300 gönüllü adayının katılımıyla 
start aldı. @ Özkan Duran

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN



SOSYAL MEDYADOĞUM GÜNÜ
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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.

ARKADAŞLARININ 
UYARILARINA BİLE 
ALDIRMADAN PEŞ 
PEŞE ATEŞ ETTİLER  
 Bursa’da askere gi-

decek arkadaşlarıyla 
keyifli bir akşam geçir-
mek isteyen gençler, 
merkez Nilüfer ilçesi 
Özlüce Mahallesi'nde 
boş bir alanda araçla-
rıyla buluştu. Yapılan 
sohbet ve gülüşmeler, 
bazı kendini bilmezle-
rin yanında getirdiği 
silahları ateşlemesiy-
le bozuldu. Havaya 
açılmasına rağmen 
tedirgin olanlar uzak-

laşırken, yoldan geçen 
vatandaşlar ise hızla 
uzaklaşmanın yolunu 
aradı.

  Maytapların da 
atıldığı gecede, bazı 
duyarlı gençler ise, 
silahın dozunun faz-
la kaçtığını ve polisin 
geleceğini belirterek 
artık kimsenin silah 
atmamasını istedi. An-
cak bunu duymak is-
temeyen magandalar 
ise, böyle eğlencelerin 
kötü sonla bittiğini hiç 
duymamış gibi hare-
ket etmeye devam 
etti.

DÜNKÜ 
PROTOKOL SİZE 

SİLAH ZORU İLE Mİ 
İMZALATILDI?

Akşener’in 6’lı masa-
dan ayrılmasına tepki 
gösteren Yavuz sosyal 
medya hesabından 
şu ifadeleri paylaştı; 
“Sayın Meral Akşener! 
Devletin faydasına ol-
mayacağını inandığı-
nız bir fikir karşısında 
vereceğiniz tepki de-
mokrasi çerçevesinde 
ve siyasi ahlâkı gözete-
rek tabi ki dile getirilip 

partinizin görüşünü 
beyan edebilirsiniz! Fa-
kat dediğiniz olmadığı 
için,6 genel başkanın 
5'i sizin gibi düşünmü-
yor diye… Bu seçimin 
vatanımız ve milletimiz 
için beka meselesi ol-
duğunu belirtmenize 
rağmen 1 yıldır içinde 
bulunduğunuz millet 
masası kurmaylarını 
kumpas yapmakla, şah-
si hırs peşine düşmekle 
itham etmek, şahsınıza, 
partinize, gönüldaşları-
nıza hiç yakışmamıştır. 

Dünkü protokol size 
silah zoru ile mi imzala-
tıldı?”

“Yaptığınız açıkla-
madan anladığım siz 
vatansever, akıllı… 
Diğerleri vatan haini, 
"geri zekâlı" öylemi? 
Hani sizin demokrasiye 
inancınız? Malum ki 5 
1’den büyüktür. O za-
man buyurun meydan 
sizin çıkın aday olun 
veya kazanacak adayı 
bulun. Kazanamazsa-
nız, 6'lı masanın kay-
betmesi için kimden 

talimat aldınız diye bu 
millet size hesabını so-
rar! Velhasıl… Kılavuzu 
Ümit Dikbayır olanın 
burnu kakadan kur-
tulmaz. Çıkaracağınız 
aday veya kuracağınız 
ittifak 2.tura geçemez-
se, 2. turda oyunuzu 
AK Parti'nin adayına mı 
vereceksiniz? Mesele 
vatansa gerisi teferru-
attır. Adayı onaylamı-
yorsanız kendi bireysel 
oyunuzu vermezsiniz 
olur biter, aynı benim 
gibi.”

 'GÖLDEKİ
 ÇEKİLME 

KORKUTUCU 
BOYUTA ULAŞTI'  

 DSİ gölden en fazla 
su çeken kurum olarak 
bilinen Gemlik Gübre 
fabrikasına kısıtlama 
getirmişti. Ancak buna 
rağmen İznik gölün 
içinde firmaya ait pom-
palar ile su çekilmesi 
devam edilirken, yaşa-
nan yağış yetersizliği ile 
birlikte İznik gölündeki 
kuraklık artık korkutucu 
boyuta ulaştı. 

 
  İznik ve Orhangazili 

vatandaşlar ise "birileri 
bu duruma dur deme-
li" diyerek, yaşanan 

çekilmeyi tedirginlik ile 
izliyor. DSİ yaşanan çe-
kilme sebebiyle gölde-
ki su seviyesinin kritik 
noktanın altına düşme-
sini resmi rakamlar ile 
ortaya çıkardı. DSİ'nin 
aldığı tedbirler çerçe-
vesinde, gölden en 
fazla su çeken Gemlik 
Gübre fabrikasına geç-
tiğimiz kasım ayında 
bir yazı göndermiş ve 
farklı önlemler alınma-
sının mecburi hale gel-
diği belirtilmişti. DSİ, 
gölden su çekmeye de-
vam eden Gemlik Güb-
re fabrikasına buradan 
aldığı suyu tek taraflı 
olarak kesme yetkisi ol-
duğunu vurguladı.

  DSİ'den fabrikaya 
gönderilen yazıda göl 
su seviyesinin mak-
simum 85,50 metre 
olması gerektiği, en 
düşük seviyenin ise 
83,30 olması gerektiği 
belirtilerek, DSİ teknik 
ekiplerinin incelemesi 
sonucunda göldeki su 
seviyesinin şu an itiba-
rı ile 82,96 metre sevi-
yesinde olduğu tespit 
edildiğinden gölden 
kullanılan suyun derhal 
durdurulması gerekti-
ğine de vurgu yapıldı.

  Dron ile çekilen gö-
rüntülerde, gölde ne 
kadar çok çekilme ya-
şandığı gözler önüne 
serilirken, eskiden su 
üzerindeki iskele ise 
toprağın üzerinde kal-
dı.

  Öte yandan göldeki 
çekilmenin boyutu da 8 
ve 9 sene önce çekilen 
ve bugün aynı nokta-
dan çekilen karşılaştır-
malı fotoğraflarla bir 
kez daha günyüzüne 
çıkarıldı. 

Bursa’da asker eğlencesi için bir araya gelen gençler, dozu biraz fazla kaçırınca arkadaşlarının da yüreğini ağza 
getirdi. Gecenin karanlığında yankılanan silah sesleri, herkesin içini ürpertmeye yetti.  İHA

Su çekilmesi ile gündemden düş-
meyen İznik Gölü'nde su seviyesinin 
kritik seviyeyi geçmesi herkese kor-
kutmaya başladı. Dron ile çekilen 
görüntüler ve 8-9 yıl önce çekilen 
fotoğraflardaki noktaların bugünkü 
halleri de gölün seviyesini daha net 
ortaya koydu. @ Özkan Duran

6’lı masadan ayrılan İyi Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener’e Gelecek 
Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz sert 
tepki gösterdi. Yavuz, “Dünkü pro-
tokol size silah zoru ile mi imzalatıl-
dı?” ifadesini kullandı. 

C-İNEGÖL’ DE İSHAK PAŞA İMARET CAMİİ:İshak 
Paşa İmaret Camii, 1469 Yılında Amasya kökenli ve 
İnegöl doğumlu İsabeyzâde Sadrazam İshak Paşa ta-
rafından inşa ettirilmiştir. İkinci defa sadrazam oldu-
ğunda da 1483 Yılında bu İmaret Camii’ ne, bir de med-
rese ilâve ettirmiş ve halkın hizmetine sunmuştur.

İshak Paşa, sadaretten azledilerek 1483 Yılında 
Selânik valili- ğine atandıktan sonra da burada gör-
kemli bir İmaret Camii yaptırmıştır ki minaresinin 
gövde kısmı hariç, söz konusu mabed, günümüzde ha-
rap bir halde izci teşkilat merkezi olarak kullanılmak-
ta ise deArapça kitabesi dahil- günümüze aynen ori-
jinal yapısıyla intikal eylemiştir. Birinci ciltte yer alan 
planında görüldüğü üzere; İshak Paşa’nın Selânik’te 
inşa ettirmiş olduğu İmaret Camii, Yan cenahlarda yer 
alan mekânlar açısından İnegöl’ deki imaret camii’n-
den biraz farklıdır.

İnegöl’ deki İshak Paşa İmaret Camiinde kanatlar-
da; dışla irtibatı olmayan birer adet kapalı mekân bu-
lunduğu halde Selanik’teki İshak Paşa İmaret Camii’n-
de kanatlarda hem yek diğeriyle ve hem de dış bahçe 
ile irtibatlı ikişer adet kapalı ve de şömineli mekânlar 
yer almıştır.

Ön tarafında son cemaat yerinde yer olan revak 
bölümünü örten kubbe ve kemerler, İnegölde olduğu 
gibi tuğla ayaklara değil, mermer sütunlara dayandı-
rılmıştır.

İshak Paşa, 1487 Yılında vefatından önce İnegöl ve 
Anadolu’da yer alan hayrî tesislerinin işletme masraf-
larını karşılamak üzere 1486 Yılında re’sen bir vakfiye 
düzenletip mahkemece tescilimi yaptırtmıştır. Vasıy-
yeti gereği ölümünden sonra da naşı, İnegöl’e getirilip 
defnedilmiştir. Diğer yandan Selanik ve civarında yer 
alan hayri eserleri ile bağlantılı olarak da ölümünden 
sonra-varislerinin talebi üzerine 1487 Yılında ikrârî 
bir vakfiye düzenletilmiş ve mahkemece tescili yapıla-
rak yürürlüğe konmuştur.

Tescili yapılan her iki İshak Paşa vakfiyesinde 
yönetim, “evladiyyet sistemi” ne göre İshak Paşa ve 
evladına verilirken nezaret ve yapılması ön görülen 
hizmetler, “whl-i vezâif” diye anılan İshak Paşa’nın 
âzadlılarına bırakılmıştır ve hizmet cihetleri arasında 
da “hitabet ciheti”, yer almamıştır. “Tomar” şeklinde 
olan vakfiyelerden 1486 tarihli olan İshak Paşa vakfi-
yesi, “sülüs” bir hat ile kaleme alınmış iken 1487 tarihli 
Selânik vakfiyesi, varislerinin isteği üzerine; İshak Pa-
şa’nın ölümünden sonra bir “ikrârî-vakfiye” şeklinde 
düzenlemiş; kırık bir “tâlik hat” ile Kaleme alınmış ve 
de tescili yapılmıştır.

İshak Paşa’nın üç oğlundan Halil İbrahim Bey, İs-
hak Paşa’nın ölümünden sonra İnegöl’den ayrılmış ve 
Selânik Şehrine yerleşmiştir. Pîrî Ahmet Çelebi ise Sul-
tan II. Bayezid, daha Amasya’da sancak beyi iken onun 
maıyyetinde yer almış ve husûsî defterdârı olarak 
onunla birlikte İstanbul’a gitmiş ve buraya yerleşmiş-
tir. Halen İstanbul’da Fındıkzâde semtinde bulunan 
Lütuf Paşa Sokağı’nda ki Pîrî Ahmet Çelebi Mescidi, 
günümüze intikal etmiş ve de ibadete açıktır. İshakpa-
şazâde Pîrî Ahmet Çelebi, vefat ettikten sonra mesci-
dinin hazîresine değil de Fatih semtinde Sofular Camii 
karşısında yer alan Ekmelüddin Tekkesi’nin hazîre-
sine defnedilmiştir. Üçüncü oğlu Şâdî Paşa da Yavuz 
Sultan Selim, Trabzon sancak beyi iken onun maıyye-
tinde yer almış; Amasya sancak beyi Şâdî Paşa ünvanı 
ile şöhret bulmuştur. Sert mizaçlı bir kişiliğe sahiptir. 

Kanûnî Sultan Süleyman (1520 1566) devrinde 
emekliye sevkedilmiş ve kendisine dirlik olarak ve-
rilen Biğa’ ya yerleşmiştir. İshak Paşa’nın zevcesi 
Tacünnisâ Sultan Hatun ile Hafsa ve Şehzade isimli 
iki kızı, İnegöl’de baba ocağında kalmışlardır. Hâlen 
İnegöl’ de İshak Paşa Camii bahçesinde yer alan Tâ-
cünnisa Sultan Türbesi’nde valideleri ile birlikte İshak 
Paşa’nın bu iki kızı, ebedî uykularını uyumak tadırlar.

Selânik valisi iken 1487 yılında vefat etmiş olan 
İshak Paşa, öldükten sonra nâşının, İnegöl’deki cami-
i’nin hazîresinde kendi adına yapılacak müstekıl bir 
türbeye defnedilmesini vasıyyet etmiştir. Ancak o gün-
kü siyâsî kojöktör gereği, nâşın İnegöl’ deki camii’nin 
haziresine defnedilmesine müsâade edilmş ise de adı-
na müstekıl bir türbe yapılmasına müsâade edilme-
miştir. (YARIN 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-5



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

İnegöl doğumlu-Tekke’den; 
OSMAN TOKUŞ (80)

Halep doğumlu; 
AHMED RAHMO (61)

İnegöl doğumlu; 
NAHİDE DURMUŞ (53)

İnegöl doğumlu- Deydinler’den; 
MEDİHA TÜRE (63)

İnegöl doğumlu; 
Bebek  İBRAHİM HAC (0)

Şavşat doğumlu;
 ŞETARET SÜKÜT (91)

Kütahya doğumlu-Kurşunlu’dan; 
FATMA TAŞ (52)

Bursa doğumlu; 
BEBEK AKTAŞ (0)

İnegöl doğumlu; 
ZEYNULLAH NAZLITEN (64)

İnegöl doğumlu;
 HÜSEYİN DEMİRCAN (55)

07 Gündem

  TARLA 
ÜRÜNLERİNİN 

PAZARA İNMESİ 
RAHATLATIR

Yaptığı açıklamada 
önce 6 Şubatta mey-
dana gelen deprem 
felaketlerine değinen 
BUYSAD Başkanı Coş-
kun Dönmez, asrın 
felaketi olarak nite-
lendirilen depremler 
nedeniyle çok büyük 
bir acılar yaşandığını 
ve can ve mal kayıpla-
rına neden olduğunu 
söyledi. Başkan Dön-
mez, “Hepimizin başı 
sağ olsun. Umarım 
bu felaketten herkes 
gerekli dersleri çıka-
rır. Bundan sonrası 
için eksiklerimizi gö-
rüp tedbirlerimizi ala-
biliriz. Şunu da ifade 
edeyim. Endüstriyel 
yemek sektörü olarak, 

felaketin hemen ardın-
dan bölgeye koşarak 
elimizden gelen des-
teği verdik ve verme-
ye devam ediyoruz. 
Bizlere ihtiyaç olduğu 
sürece bölgede olma-
ya devam edeceğiz” 
dedi.

  Dün açıklanan enf-
lasyon rakamlarının 
ardından BUYSAD’ın 
verilerine göre ocak 
ve şubat aylarında 
oluşan ‘Tencere Enf-
lasyonu’ verilerini pay-
laşan Başkan Coşkun 
Dönmez,  geçtiğimiz 
yılın son ayında gıda 
fiyatlarının yüzde eksi 
2.6 oranında gerile-
mesiyle hazır yemek 
sektörünün nefes al-
dığını vurguladı. Ocak 
ayında asgari ücret 
artışı kaynaklı girdi 

maliyetlerindeki artı-
şa bağlı olarak gıda 
fiyatlarının yüzde 9,1 
oranında yükseldiğine 
dikkat çeken Başkan 
Dönmez, şubat ayında 
ise fiyat artışının nis-
peten normal seyrine 
dönerek yüzde 3,8 
gerilediğini bildirdi.

  Başta kuraklık ol-
mak üzere dünya ve 
Türkiye’deki olumsuz 
gelişmelerin, gıda enf-
lasyonunun düşeceği 
yönünde ümit verme-
diğini belirten BUY-
SAD Başkanı, yaklaşan 
Ramazan ayı nede-
niyle gıda fiyatlarının 
artmasından endişe 
ettiklerini de söyledi. 
Gıda fiyatlarındaki ar-
tıştan en çok etkilenen 
sektörün endüstriyel 
yemek sektörü oldu-

ğunun bir kez daha al-
tını çizen Başkan Dön-
mez, açıklamasında şu 
görüşleri dile getirdi:

  “Dünyayı etkisi al-
tına alan pandemi 
tam sona erdi derken, 
Rusya-Ukrayna Sava-
şı başladı. Kuraklık ve 
enerji maliyetlerindeki 
tırmanış, hem küresel 
düzeyde, hem Türki-
ye’de gıda fiyatlarını 
uçurdu. Türkiye’nin 
devreye girmesiyle 
tahıl koridoru açılarak 

Rusya ve Ukrayna’dan 
dünyaya tahıl sevki-
yatının başlaması, yaz 
aylarında tarla ürün-
lerinin pazara inme-
siyle gıda fiyatlarının 
hız kesmesi, sektörün 
üzerindeki yoğun bas-
kıyı nispeten hafiflet-
mişti. Bu gelişmelerle 
geçen yıl aralık ayında 
yüzde 2,6 oranında 
gerileyen gıda fiyat-
ları, sektörün nefes 
almasını sağlamıştı. 
Ancak ocak ayında ye-
niden yüksek düzey-

de gerçekleşen gıda 
enflasyonu, sektörün 
geleceğe umutla bak-
masını ne yazık ki en-
gelliyor. Ülke olarak 
yaşadığımız deprem 
felaketi ve yaklaşan 
Ramazan ayı,  gıda fi-
yatlarını umarım daha 
fazla tetiklemez. Önü-
müzdeki sıkıntılı süreci 
atlatırsak, tarla ürün-
lerinin pazara ineceği 
haziran ayında gıda 
fiyatlarının yeniden 
düşüşe geçeği de bizi 
umutlandırıyor.”

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı 
Coşkun Dönmez, Şubat ayına ilişkin Tencere Enflasyo-
nu verilerini açıkladı. Başkan Dönmez, 2022 yılı aralık 
ayını eksi ile kapatan tencere enflasyonunun, 2023 yılı 
ocak ve şubat aylarında yeniden artışa geçtiğini belir-
terek, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle fiyatların daha 
da artmasından endişelendiklerini söyledi. Dönmez, 
sektörün haziran ayında tarla ürünlerinin çıkması ile ra-
hatlamasını umduklarını söyledi. İHA 

SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİYE 
KÖTÜ HABER  

  Otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren bir fabrikanın boyaha-
nesinde çalışan işçi, son bir sene 
içerisinde 12 kez (69 gün) rapor 
alınca olanlar oldu. İşin aksadığını 
düşünen işveren, bir yılda 69 gün 
çeşitli rahatsızlıkları gerekçe gös-
terip istirahat raporu alan işçiyi 
kovdu. İş Mahkemesi'nin yolunu 
tutan mağdur işçi; '4857 sayılı İş 
Kanununun 18.madde hükmün-
de belirtilen işçinin yetersizliği 
gerekçesiyle' kovulduğunu, bu-
nun gerçeği yansıtmadığını dile 
getirdi. İşveren şirket tarafından 
yapılan fesih bildirimine dair 
tebligatta son bir yıl içerisinde 
farklı tarihlerde ve on iki kez ol-
mak üzere toplamda 69 günlük 
iş görememe raporlarının feshe 
dayanak kılındığını belirterek da-
valı işverence yapılan feshin ge-
çersizliğine ve eski işine iadesine 
karar verilmesini istedi. Raporla-
rın her birinin farklı kliniklerden 
alındığına dikkat çeken davalı 
patron ise davacının iş sözleşme-
sinin sık sık rapor alması ve bu 
durumun iş yeri düzenini olumsuz 
etkilemesinden dolayısıyla İş Ka-
nunu madde 18 hükmü uyarınca 

"işçinin yetersizliği" sebebiyle 
feshedildiğini öne sürdü. Davacı-
nın Temmuz 2018'den iş akdinin 
feshedildiği 24.07.2019 tarihine 
kadar olan bir yıllık dönemde 12 
farklı seferde toplamda 69 gün 
raporlu devamsızlığının mevcut 
olduğunu, davacının özellikle 
Ocak 2019 döneminden itibaren 
sıklıkla sağlık sorunları yaşamaya 
başladığını, davalının söz konusu 
sağlık sorunları nedeniyle aldığı 
raporlardan kaynaklı devamsız-
lığının bir yıl gibi bir dönemde 
toplam 69 günü geçtiğini kay-
detti. Davacının rapor almasına 
neden olan ve sık sık gerçekleşen 
hastalıklarının kendisini çalışamaz 
duruma getirmemekle birlikte 
işini gerektiği şekilde yapmasını 
devamlı olarak etkileyen bir halde 
olduğunu, bu hususun, işçinin ye-
tersizliği nedeniyle şirkete geçerli 
nedenle fesih hakkı verdiğini ileri 
sürdü. Davacının hep aynı hasta-
lık sebebiyle rapor almadığını, 
aksine göz, kulak burun boğaz, 
ortopedi, dahiliye, beyin ve sinir 
cerrahisi gibi farklı bölümlerden 
genellikle enfeksiyon sebebiyle 
oluşan hastalıklar için raporlar al-
dığını belirterek davanın reddine 
karar verilmesini istedi. Davacının 

devamsızlığı sebebiyle iş yerinde 
üretim kaybı veya hat durması 
gibi olumsuzluk yaşanmadığına 
dikkat çeken Mahkeme, davanın 
kabulüne, işçinin işe iadesine hük-
metti. 

  KARARI İSTİNAFA GÖTÜRDÜ
  Bölge Adliye Mahkemesi 10. 

Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir 
karara imza attı. Kararda; sık sık 
rapor alma halinde, işveren ara-
lıklı da olsa işçinin iş görme edi-
minden faydalanamayacağı hatır-
latıldı. Sık sık hastalanan ve rapor 
alan işçinin, bu nedenle devam-
sızlığının işyerinde olumsuzluklara 
yol açacağının kaçınılmaz olduğu 
vurgulandı. İş Kanunu’nun ge-
rekçesinde sık sık hastalanmanın 
yeterlilikten kaynaklanan neden 
olarak örnek kabilinden sayılması-
nın, iş yerinde olumsuzluklara yol 
açtığının kabul edilmesinden kay-
naklandığı dile getirildi. Kararda 
şöyle denildi: 

  "Davacının dosya kapsamın-
da sabit olduğu şekilde davalı 
iş yerindeki çalışma düzenini 
bozacak sayıda ve nitelikte kısa 
süreli ve sık rapor aldığı ve sık sık 
alınan raporlar sebebi ile işvere-
nin, işçinin iş görme ediminden 
faydalanamadığı ve davacının iş 

görme borcunu gereğine uygun 
ifa etmemesi nedeni ile iş akdinin 
işveren tarafından davacının dav-
ranışlarından kaynaklanan geçerli 
nedenle feshedildiği anlaşılmak-
tadır. Sık rapor alma, ilgili yasa 
maddesinin gerekçesinde açıkça 
geçerli fesih nedeni olarak göste-
rilmiş olup, Dairemiz uygulaması 
da bu yöndedir. Açıklanan neden-
le, davacının sık sık rapor aldığı 
için iş yerindeki iş düzenini olum-
suz etkilediği, davalı işverenlikten 
davacıyla çalışma ilişkisini devam 
ettirmesinin beklenemeyeceği, 
bu nedenle davacının iş akdinin 
feshinin davalı işveren açısından 
geçerli neden oluşturduğu anla-
şılmakla davanın reddi yerine, ye-
rinde olmayan gerekçe ile kabulü-
ne karar verilmesi hatalı olmuştur. 
Bu nedenle istinaf sebepleri ve 
kamu düzeni ile sınırlı olarak ya-
pılan inceleme ve değerlendir-
meye göre, belirtilen sebeplerle 
davalının istinaf başvurusunun ka-
bulü ile yerel mahkeme kararının 
ortadan kaldırılması gerekmiştir. 
Davalının istinaf başvurusunun 
kabulü ile İş Mahkemesi kararının 
ortadan kaldırılmasına oy birliği 
ile hükmedilmiştir."

Çalıştığı fabrikadan, sık sık rapor alarak işi aksattığı gerekçesiyle kovu-
lan işçiye mahkemeden kötü haber geldi. İş Mahkemesi'nin işe iade ettiği 
işçiyi, Bölge Adliye Mahkemesi haksız buldu. Emsal kararla birlikte hasta 
da olsa sık sık rapor alarak işin aksamasına sebep olan işçi, kovulabilecek. 
@ Özgür Yıldırım
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Sevdiceğim sana sözüm dildendir

Laledendir sümbüldendir güldendir

Yüreğini kuşatan bahar sevinci

Nisan yağmurundan esen yeldendir.

Seher vakti saçlarına düşen çiğ

Dağların başını saran tüldendir

Salınıp yürüyüşün gerdan kırışın

Yuvarlak topuktan ince beldendir

Ya ceren bakışların canlar yakışın

Kirpiğe sürülen mor rimeldendir.

Ahmet NECDET uzun söze ne hacet

Sitem o güzeldendir söz gazeldedir

Ahmet NECDET SÖZER

Geçmişten Günümüze İnegöl Kitabı Kenan      

        KAHRAMAN 1992
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T.C.İNEGÖL3. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/591 Esas
KARAR NO : 2023/34
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi/Köyü, Cilt no: 15, Hane no: 669, BSN: 1’ de nüfusa kayıtlı 
MİLAZİM ve FİKRİYA oğlu, 43274139700 T.C. Kimlik numaralı AYVAZ KAZIMOĞLU ile Bursa 
İli, İnegöl İlçesi, Yunusemre Mahallesi/Köyü, Cilt no: 116, Hane no: 82, BSN: 1’ de nüfusa kayıtlı 
MİLAZİM ve FİKRİYE oğlu, 57415667922 T.C. Kimlik numaralı BAHADIR KAZIMOĞLU ve Bursa 
İli, İnegöl İlçesi, Yunusemre Mahallesi/Köyü, Cilt no: 116, Hane no: 81, BSN: 2’ de nüfusa kayıtlı 
ZEYNUL ve ŞAKAR oğlu, 57418667868 T.C. Kimlik numaralı FİKRİYE KAZIMOĞLU’ nun nüfus 
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-Bursa İli, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi/Köyü, Cilt no: 15, Hane no: 669, BSN: 1’ de nüfusa 
kayıtlı MİLAZİM ve FİKRİYA oğlu, 43274139700 T.C. Kimlik numaralı AYVAZ KAZIMOĞLU’ 
nun nüfus kayıtlarında yer alan FİKRİYA olan anne isminin FİKRİYE olarak DEĞİŞTİRİLEREK 
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  GÜVENLİK KAMERASI-
NA YANSIDI

Olay, Gürsu ilçesi Yenido-
ğan Mahallesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 
hırsızlık şüphelisi şahıs girdiği 
apartmanda eline ne geldiy-
se poşete doldurdu. Apart-
manın her katını gezen şüp-
heli, doldurduğu poşetlerle 
birlikte kayıplara karışırken, 
o anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs, girdiği apartmanda eline ne geldiyse 
poşete koyarak kayıplara karıştı.  @İha
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EREN ARSLAN
İNEGÖL KAYMAKAMI

İSMAİL KARAMAN
İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI

BENGÜL KAVLAN
CHP İLÇE BAŞKANI

AYTEKİN TORUN
MHP İLÇE BAŞKANI

İLHAN BAYKAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ İLÇE 

BAŞKANI

BERAT 
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Olsun

BERAT 
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İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

ZEKİ ŞAHİNZEKİ ŞAHİN

ALTIN NESİLALTIN NESİL
OKULLARIOKULLARI

S.S. ESNAF S.S. ESNAF 
VE  VE  

SANATKARLARSANATKARLAR
KREDİ VE KREDİ VE 
KEFALET KEFALET 

KOOP. ADINAKOOP. ADINA
Orhan TANHANOrhan TANHAN
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KÜÇÜK SAN. YAPI KOOP. YÖN.KÜÇÜK SAN. YAPI KOOP. YÖN.
KURULU BAŞKANIKURULU BAŞKANI
TANDOĞAN TANERTANDOĞAN TANER
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