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İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya” konulu seminerde İnegöl halkıyla buluşan Japon Yüksek Mimar ve Yüksek 
İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, “Bir gün deprem olacak bu belli. Bunu Japonya kabul etti, Türkiye’de kabul etmeli” dedi.  

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.”
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Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren 
iskelethanede çıkan yangın korkuttu

 

İnegöl Belediyesi, deprem bölgesi olan Türkiye'de bu alanda bilinci arttırmak adına Türkiye ile Japonya arasındaki deprem felaketlerini önleme farklılıklarının konuşulduğu seminer düzenledi. “Deprem Gerçeği Türkiye ile Japonya” konulu seminere, Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

JAPON UZMAN KONUŞTU: “ HAZIRLANMALIYIZ"  

 

 Salı akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde 

gerçekleştirilen seminerde, Yoshinori Moriwaki Türkiye ile 

Japonya arasındaki deprem verilerini katılıcılarla paylaşarak 

karşılaştırmalar yaptı. Yoshinori Moriwaki’nin yaklaşık 2 saat 

süren programına ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

 DEPREM SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ OLDUErtuğrulgazi mahallesinde meydana gelen 
olayda üzerine çay dökülen bebek yaralandı

İnegöllü işadamı, mobilyacı Fahrettin Tayyar ile Eski İlçe Gençlik Spor Müdürü 
Adem Tayyar babası, İnegöl’ün ilk kerestecilerinden Ahmet Tayyar tedavi 

gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda 
görev yapan 102 bayan personel için yemek düzenledi. 



HÜKÜMET İSTİFA (MI?)

Abdulvasih
DURAN

Son zamanlarda maçlarda “Hükümet İstifa” sloganla-

rı moda olmaya başladı.Bu slogan aklını verenlere evvelen 

şunu hatırlatalım.Hükümet istifa etse bile seçime kadar 

zaten yine göreve devam etmek durumundadır.Yani demek 

istemem o ki istifa etse de etmese de zaten şunun burasında 

seçime 2 ay kalmıştır.İki ay için bu kadar bağırıp çağırmaya 

değer mi?

            Slogan atanlar ve bunlara akıl verenler de çok 

iyi biliyorlar ki mesele bu 2 ay için değildir.Hani adamın biri 

(M.ALİ Alabora) demişti ya “Arkadaş!Mesele ağaç meselesi 

değildir.Hala anlamadın mı?”.Bu sloganların da amacı “Arka-

daş!Mesele 2 ay meselesi değil.Hala anlamadın mı?”.

            Öyleyse mesele nedir? Slogan atanlar ve  akıl hoca-

ları şunu anladılar ki bu seçimi de kesinlikle kaybedecekler.

Mesele, ortalığı birbirine katıp belki bulanık suda balık avla-

yabilirmiyiz meselesidir.

             Yalnız bu slogan atanların ve akıl hocalarının 

unuttukları çok önemli bir husus vardır.

Birkaç çığırtkanın attığı sloganlara karşılık “Buyurun 

kardeşim.İstifa ediyorum ve gidiyorum” diyen korkak bir 

kişi yoktur karşılarında.Unutmasınlar ki karşılarında  Ka-

sımpaşalı bir Delikanlı vardır.Hani O delikanlı Gezi olayla-

rında bu Gezi zekalılara ne demişti:”Ayaklar ne zaman baş 

oldu?”  sözünü unuttular mı?

           Ayrıca  O delikanlı ile girdikleri bütün mücadeleler-

de hep nakavt olduklarını da unutmasınlar

-Gezi olaylarında nakavt oldular,

-17,25 Aralık yargı darbesinde  nakavt oldular,

-Ve final maçında 15 Temmuzda bütün şürekaları ile na-

kavt olup bir daha kalkamadılar.

          Peki bunların gayesi nedir? Hiç bir zaman demok-

ratik yolla (sandık ile) iktidara gelemeyenler bugüne kadar 

demokrasi dışı (darbelerle) iktidara gelmeye çalıştılar.Bu yol-

larla  geldiklerinde bile hep yüzlerine  gözlerine bulaştırdılar.

Ama Reis 21 yıldır Allah’ın izniyle vatanına ve milletine hiz-

met ediyor ve hizmet etmeye de inşallah devam edecektir.

          Reisi sevenlerin gönlünde  21 yıl daha hizmet etmesi 

temennisi vardır.Bugün milyonlarca kişi Reis için “Allah’ım 

ömrümden al O’na ver” duasını içtenlikle yapmaktadır.

          Bizi asıl özen bu slogan atanlar değildir.Bunlarla 

hareket eden sözde eski mücahitlerin tavırlarıdır.Hani or-

mandaki ağaçlar baltadan şikayet ederken ağaçlardan biri 

demiş ki” Arkadaşlar!Unutmayın ki o baltanın sapı bizden.

Balta o saptan güç alarak bizi kesiyor.”

          Bildiğiniz gibi bir “Benzemezler ittifakı” vardır.Bu gu-

rupta yer alan siyasi partilerin hiç birinin fikir   ve mefkure 

ortaklığı yoktur.Tek ortak noktaları  Erdoğan düşmanlığıdır.

Plan ve programları olmayan bol keseden atan ve tek gaye-

leri Erdoğan gitsin de ne olursa olsun üzerine kurulmuş bir 

ittifaktır.

       Benzemezler İttifakının Erdoğan sonrası için hiçbir 

ciddi planları yoktur. Erdoğan’ı devirelim da ondan sonra 

düşünürüz, misali amaç ve gayesi olmayan bir kuru kala-

balık.

        Yalnız üzücü olan şu ki bu Benzemezler İttifakının 

içinde  geçmişte çok zülüm görmüş hakları kısıtlanmış,ba-

şörtüleri yasaklanmış,partileri kapatılmış,ticaretleri bile en-

gellenmiş çocuklarının okuduğu İmam Hatipler kapatılmış 

insanlar da vardır.Ne hazin bir durumdur  ki Erdoğan düş-

manlığı bu insanları  bütün bu acıları yaşatanlarla beraber 

hareket ettirecek hale getirmiştir.

         Oysa Kur’an bizden kindar değil dindar olmamızı 

ister.Ve Kur’an bize hislerimizle,öfkemizle değil aklımızla ha-

reket etmemizi ister.Kur’an bizden şahsi menfaatimizi değil, 

ümmetin ve ülkenin menfaatini ön plana almamızı ister.Ve 

kuran bize bir topluluğa karşı olan öfkemizin bize adalet-

sizliğe sevk etmememizi  ister:” Ey iman edenler! Allah için 

hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler 

olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe it-

mesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı

gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gel-

mekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.”(Maide,8).

        Bu Benzemezler gurubu içerisindeki küçük bir gu-

rup-ki bir zamanlar aynı kökten gelmişlerdi- ne hikmetse 

en çok DEĞİŞTİRMEYE meraklı gurup haline geldi.Oysa bu 

oluşum bilmesi gerekir ki bugün kendilerini alkışlayanlar 

geçmişte kendilerini adam yerine koymamışlardı.Bugün bu 

oluşuma övgüler yağdıranlar geçmişte neler söylediklerine 

baksınlar.Oysa “Müslüman ferasetli olmalıdır”.Çünkü öyle  

buyuruyor Sevgili Resul (sav).

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

17 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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JAPON UZMAN 
KONUŞTU: “ 

HAZIRLANMALIYIZ"  
İnegöl Belediyesi, 

deprem bölgesi olan 
Türkiye'de bu alanda 
bilinci arttırmak adı-
na Türkiye ile Japon-
ya arasındaki deprem 
felaketlerini önleme 
farklılıklarının konuşul-
duğu seminer düzen-
ledi. “Deprem Gerçe-
ği Türkiye ile Japonya” 
konulu seminere, Ha-
zama Ando- Corpo-
ration Türkiye Genel 
Müdürü, Japonya Yurt 
Dışı İnşaat Şirketleri 
Derneği Genel Sekre-
teri ve aynı zamanda 
Yüksek Mimar ve Yük-
sek İnşaat Mühendisi 
olan Yoshinori Mo-
riwaki konuşmacı ola-
rak katıldı.

 DEPREM 
SEMİNERİNE 

YOĞUN İLGİ OLDU
 Salı akşamı 20.00’da 

Beşinci Mevsim Kültür 
Merkezinde gerçek-
leştirilen seminerde, 
Yoshinori Moriwaki 
Türkiye ile Japonya 
arasındaki deprem ve-
rilerini katılıcılarla pay-
laşarak karşılaştırma-
lar yaptı. Uyarılarda 
bulunarak depreme 
ilişkin topum ve birey-
sel olarak alınabilecek 
tedbirleri anlatan Yos-
hinori Moriwaki’nin 
yaklaşık 2 saat süren 
programına ilçe hal-
kının ilgisi de yoğun 
oldu. 

Belediye Başka-
nı Alper Taban’ın da 
katıldığı seminere 
Yoshinori Moriwaki 
kendisini tanıtarak 
başladı. Türkiye’ye 32 
sene önce geldiğini ve 
32 senedir mühendis, 
mimar olarak burada 
çalıştığını kaydeden 
Moriwaki, “Ben Türki-
ye’ye aslında 1 ay için 
geldim, 1 sene, 5 sene 
derken 32 yıl oldu. 

Ben artık Japonya’ya 
dönmemeye, Türki-
ye’de yaşamaya karar 
verdim. Bu akşam da 
Japonya nasıl, Türkiye 
nasıl sizlerle onu konu-
şacağız” dedi.

  "TÜRKİYE 
DEPREM ÜLKESİ 
AMA JAPONYA 

KADAR ÇOK 
DEPREM 

OLMUYOR"

  Türkiye’de 81 ilin 
52’sinin 1. Derece 
deprem bölgesi ol-
duğunu ifade eden 
Moriwaki, “Türkiye’de 
Kuzey Anadolu Fay 
Hattı, Doğu Anado-
lu Fay Hattı ve Batı 
Anadolu fay hattı var. 
Doğu Anadolu Fay 
Hattında uzun süredir 
deprem yoktu. Türki-
ye aynı Japonya gibi 
deprem ülkesi ama 
Japonya gibi çok fazla 
deprem yok. 

Büyük deprem Tür-
kiye’de 1939 Erzincan 
7,9 olarak yaşandı. Ja-
ponya’da 2011 yılında 
9,1 deprem yaşandı. 8 
ve 9 derecelerindeki 
depremlere baktığı-
mızda rakamsal olarak 
bir kat sayı ancak güç 
olarak bakıldığında 
32 kat daha fark ol-
duğunu görüyoruz. 
Dünya’da en büyük 
deprem Şili’de oldu 
9,5 büyüklüğünde. 10 
şiddetine kadar da 
olabilir diye öngörülü-
yor. Ancak çok düşük 
ihtimal” dedi.

  "NE ZAMAN 
OLACAĞINI 

DEĞİL, NASIL 
HAZIRLANMALIYIZI 

KONUŞMALIYIZ"

  İnsanların en büyük 
merakının ne zaman 
nerede deprem ola-
cağı olduğunu ifade 
eden Yoshinori Mo-
riwaki, şöyle devam 

etti: “Herkes bana 
ve diğer hocalara ne 
zaman, nerede, ne 
kadar büyüklükte bir 
deprem olacak diye 
soruyor. Artık bunu 
bırakmalıyız. Japon-
ya’da da Türkiye’de de 
deprem çok. Japonya 
2011’de çok büyük 
deprem yaşadı, tsu-
namide 20 bin insan 
kaybetti. Ondan sonra 
riskleri azaltma adına 
çalışmalar yapıldı. 

Örneğin Marma-
ra’da deprem olursa 
kaç bina çöker, kaç 
insan hayatını kaybe-
der, ekonomi bundan 
nasıl etkilenir bunlar 
hesaplanabilir. Bu he-
saplama riski yüzde 
70 azaltabilir. O za-
man neden yapmaya-
lım. Ne zaman dep-
rem oluyor? Ne kadar 
veya nerede değil. Ne 
yapmalıyız? Bir gün 
deprem olacak bu bel-
li. Bunu Japonya kabul 
etti, Türkiye de kabul 
etmeli. Allah’ım bu 
tekrar olmasın diyo-
ruz. Olacak. Allah’ım 
bunun tekrarı kötü 
olmasın. Bu olabilir. 
Bunu yaparsak yüzde 
70 riski azaltırız. Bu-
nun için dua edelim. 
Biz duamızı yapmadan 
önce yapabilecekleri-

mizin yüzde 100’ünü 
yapmaya çalışıyoruz. 
Önlem alıyoruz.”

  "DEPREM SAYISI 
AZ, DEPREMDE 

HAYATINI 
KAYBEDEN SAYISI 

FAZLA"

  “Türkiye ve Ja-
ponya’nın deprem 
verilerini paylaşmak 
istiyorum. Dünyanın 
en büyük depremi 
9,5. Deprem sayıları-
na bakarsak; Türkiye 
6’ncı, Japonya 4’üncü 
sırada. Ama Türkiye 
metrekare olarak Ja-
ponya’dan 2 kat bü-
yük. Metrekare ola-
rak bakacak olursak 
Japonya 6’ncı, Türki-
ye 17’nci sırada. Yani 
Türkiye deprem ülkesi 
ama çok fazla deprem 
olmuyor, 17’nci sırada. 

Bu verilere rağmen, 
Türkiye depremde ha-
yatını kaybeden insan 
sayısında 3’üncü sıra-
da. Japonya ise 7’nci 
sırada. Kahramanma-
raş verileri burada 
yok. Onu da eklersek 
daha yüksek olabilir. 
Japonya’da deprem-
den ziyade tsunami-
den dolayı can kayıp-
ları oluyor. Şili’de 9,5 
büyüklüğünde dep-

rem oldu, Japonya’da 
deprem olmadı ama 
23 saat sonra tsunami 
geldi. 

Türkiye deprem ülke-
si, deprem sayısı fazla 
değil ama maalesef 
ölü sayısı fazla. Onun 
için mimar, mühendis, 
siyaset bunu çözme-
ye çalışmalı. Cumhur-
başkanlığı bunun için 
120 kişinin katıldığı 
bir toplantı yaptı. 107 
bilim insanı ve uz-
man katıldı. Devlet 
adamları da oradaydı. 
7 buçuk saat sürdü. 
Cumhurbaşkanı ve Ba-
kanlar da herkes ora-
daydı. Hocalar söyledi 
herkes notlarını aldı.”

  "İNEGÖL'DE 
TARAMA 

GERÇEKLEŞTİRMEYİ 
PLANLIYORUZ"

  Seminer sonunda 
Belediye Başkanı Al-
per Taban da sahneye 
davet edildi. Kısa bir 
selamlama konuşması 
yapan Başkan Taban, 
“İlgi ve alakanızdan 
dolayı hepinize teşek-
kür ediyorum. Misafiri-
miz de bu kalabalık ve 
ilgi karşısında mutlu 
oldu. Bugün aramızda 
mimarlarımız, mühen-
dislerimiz var. Dep-
remi yaşayan vatan-

daşlarımız var. Büyük 
bir acı yaşıyoruz. Bu 
acıyla beraber ders-
ler çıkartmak üzere 
de çalışmalar yapıyor 
herkes. Bugün ger-
çeklerimizle yüzleş-
mek durumundayız. 
Biz de bunlarla alakalı 
şehrimizde özellikle 
99 sonrası yapılan ya-
pılara daha güvenli ya-
pılar olarak bakıyoruz 
ama mühendislerimiz 
bunları daha iyi bilir. 

Teknik arkadaşları-
mızla yaptığımız çalış-
ma neticesinde bir ta-
rama gerçekleştirmek 
istiyoruz. Risklerimizi 
göreceğimiz, vatan-
daşlarımızı bilgilendi-
receğimiz bir çalışma 
Daha akılcı ve daha 
sağlıklı yapılar yapı-
yor olmamız lazım. Biz 
kendi adımıza İnegöl 
Belediyesi olarak siz-
lerden aldığımız bu 
emaneti kalan sürede 
daha fazlaca afet ve 
afetlerle mücadele 
noktasında yapılacak 
çalışmalarla yürütece-
ğiz” dedi.

  Başkan Taban, ko-
nuşmasının ardından 
Yoshinori Moriwaki’ye 
gecenin anısına hedi-
ye takdimi yaptı.

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 
“Deprem Gerçeği Türkiye ile Japon-
ya” konulu seminerde İnegöl halkıy-
la buluşan Japon Yüksek Mimar ve 
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori 
Moriwaki, “Bir gün deprem olacak 
bu belli. Bunu Japonya kabul etti, 
Türkiye’de kabul etmeli” dedi.  



TARİHTE BUGÜN 09 MART

Bağ budama ve kalem aşısı zamanı
1764: Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan Laleli Camii iba-

dete açıldı.
1923: Sovyet lideri Lenin geçirdiği felç sonucu konuşma yete-

neğini kaybetti.
1955: Erzurum 9. Kolordu Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mah-

kemesi'nce idama mahkum edilen Sovyet casusları İvan Adamidi 
ve Nikola Antonov asıldı.

1956: Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi.
1957: Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran teğ-

men rütbesiyle göreve başladı.
1971: Başsavcılık Milli Nizam Partisi'nin (MNP) kapatılması iste-

miyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
2000: Güney Kore'de saatlerce bilgisayarın önünden kalkma-

yan 37 yaşındaki Kim Kwang-Su, aşırı yorgunluk ve stresten öldü
2003: Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde 3 mil-

letvekilliğini alan, iktidardaki AK Parti'nin Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da parlamentoya girdi.

2014: Suruç’ta Dünyanın 5. Büyük su tüneli açıldı.

TAYYİP ERDOĞAN MECLİS’TE
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İSKELETHANEDE 
YANGIN

Yangın saat 13.00 sı-
ralarında Mahmudiye 
Mahallesi Mehtap So-
kakta bulunan 4 katlı 

mobilya imalathane-
sinin ikinci katındaki 
iskeletehanede çıktı. 
Sobadan çıkan yangını 
fark eden işçiler, duru-
mu İnegöl İtfaiyesine 

bildirdi. Yangın yerine 
çok sayıda itfaiye eki-
bi sevk edildi. Yangın 
büyümeden ekiplerce 
söndürüldü.

DOKUNDUĞU 
DEMLİK ÜZERİNE 

DÖKÜLDÜ
Olay Ertuğrulga-

zi Mahallesi Yeni Ay 
sokakta bulunan bir 
evde meydana gel-

di. 1 yaşındaki Ali K., 
dokunduğu demliğin 
üzerine dökülmesi so-
nucu yaralandı. Yaralı 
bebek, olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 

Hastanesine kaldırıl-
dı. Yaralı bebek daha 
sonra yanık ünitesinde 
tedavi altına alındı. 
Polis olayla ilgili soruş-
turma başlattı.

Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren iskelet-
hanede çıkan yangın korkuttu. @ Haber Merkezi

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda 
üzerine çay dökülen bebek yaralandı. @ Haber Merkezi

E- NOKTACI KASIM EFENDİ TEKKE CAMİİ-2: 
Noktacı Kasım Efendi’nin, 1535 Yılında vefatından 

sonra mescide dönüştürülen bu zaviyeli tekkenin, mescide 
çevrilmesinden sonra uzun yıllar halk arasında “Geyikli 
Camii ” ismiyle anılması ve camiye hediye edilen geyik 
boynuzlarının minberin üzerine asılarak teşhir edilmesi, bu 
kanaatimizi güçlendirmektedir.

Tarihi süreç içinde Noktacı Kasım Efendi Zaviyeli 
Tekkesinin hem fiziki yapısı ve hem de üstlendiği misyon, 
evrilerek, gelişmiş ve de değişmiştir. Açıklandığı üzere; 
başlangıçta bu cami, Hamzabeyzâde Derviş Mehmet Bey ta-
rafından Noktacı Kasım Efendi’ye tahsis edilmek amacıyla 
“Zaviyeli Tekke” olarak inşa edilmiştir.

Noktacı Kasım Efendi’nin,Bursa’dan İnegöl’e gelerek 
irşat hizmetine başladı- ğında ilk muhatapları, tekke 
yakınında konuşlanmış ola “ yaya-birliği” ne mensup 
kişiler olmuştur. Hatırlanacağı üzere; İnegöl’ün emniyyet 
ve güvenliğini sağlamak amacıyla; Turgut Alp tarafından 
Domaniç-İnegöl bağlantısını sağlayan yürük yolu üzerinde 
ve “irmiyâz=atış alanı” mevkiinde konuçlandırılan bu “ya-
yabirliği”nin personeli, tarihî süreç içinde, Geyikli Baba’nın 
temsil ettiği Babî Geleneği’ne bağlı kalmışlardır.

Noktacı Kasım Efendi, kaleme almış olduğu “Cevahi-
rü’l-Ahbâr” kitabını müntesiplerine topluca okutmak ve 
müzakeresini yapmak suretiyle irşad hizmetini ortaya 
koyduğu için- bir anlamda- şifâhî kültüre dayalı ve Bâbî 
Geleneğine bağlı olan bu ilk muhataplarını, kitabî kültür ile 
tanıştırmıştır.

Noktacı Kasım Efendi’nin vefatından sonra yerine 
geçen ve “İbni Noktacı” lakabı ile şöhret bulan halifesi 
Muhyiddin Mehmed Karahisarî ise Kübrevî Tarikatı’nın ku-
rucusu Necmettin Kübrevî’nin, tasavvufun 10 Temel esasını 
ortaya koymak üzere; kaleme almış olduğu “Usûl-i Aşere = 
Tasavvufta 10 Temel Esas” isimli kitabını tekkesinde münte-
siplerine okutmuştur.

Böylece; Noktacı Kasım Efendi Zaviyeli Tekkesi’nde 
verilen irşad hizmetinde yeni bir aşamaya geçilmiştir. Zira 
Noktacı Kasım Efendi’nin halifesi Muhyiddin Mehmed Ka-
rahisarî, Necmettin Kübrevî’nin kaleme almış olduğu”Usûl-i 
Aşere” kitabını tekkede tedris etmekle kalmamış; müritle-
rine okutmuş olduğu bu kaynak eseri, ayrıca, şerh etmiş ve 
adına da “Arâîsü’l- Vüsûl” demiştir.

Görüldüğü üzere; Noktacı Kasım Efendi’nin halifesi 
Muhyiddin Mehmed Karahisarî, üstlendiği irşad hizmetinde 
yeni bir açılım yapmış ve İstanbul-Koca Mustafa Paşa 
semtinde adına cami ve tekke yapılan Ramazan Efendi gibi 
ünlü bir mutasavvıfı da yetiştirerek ona icazet ve hilafet 
vermiştir.

Noktacı Kasım Efendi, Hamzabeyzade Derviş Mehmed 
Bey’in himayesinde İnegöl’de; kendisine tahsis olunan 
tekke ve zaviyede halka irşad hizmeti sunduğu gibi, halifesi 
Muhyiddin Mehmed Efendi de yine Hamza Bey’in torunla-
rından Afyokarahisar sancak beyi Bekir Bey’in himayesinde 
İnegöl’de irşad hizmetini sürdürmüştür.

Bu arada yine Hamza Bey’in torunlarından Mercidabık 
şehidi Mehmed Paşa, Bursa beyi iken Savcı Bey oğlu 
Süleyman Bey’in kızı Hatice Hatun ile evlenmiş; bu nedenle, 
önce, eşine mülk olarak tahsis olunmuş olan Kulacahisaar 
Köyü’ne bir cami ve bir medrese yaptırarak halkın hizmeti-
ne açmıştır.

Aynı zamanda büyük dedesi Hamza Bey vakıflarına 
dahil olan Hamzabey Köyü’nde de kendi adına bir mescid 
ve bir medrese yaptırarak halkın hizmetine sunmuştur. 
Böylece; Vezir Kara Mustafapaşazâde ve Mercidabık şehidi 
Mehmed Bey, örğün eğitim yapan medreseyi, Osmanlının 
kuruluşunda özel birer yeri olan Kulaca ve Hamzabey 
köyleri’ne taşımıştır. 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

      

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın :ILN01792526

Örnek No:55*
T.C.İNEGÖLİCRA DAİRESİ 2022/8083 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun 
ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi 
üzerinden 2022/8083 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli 
vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, HAMZABEY Mahalle/Köy, 104 Ada, 76 Parsel, Tamamı borçlu adına 
kayıtlı ve toplam alanı 4.600,58 m2 olan tarım arazisidir. Parsel mahallenin güney kısmında Alanyurt 
mahallesinin doğu kısmında ve imar sınırına yakın tarım arazisidir.
Adresi : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mah., 104 Ada, 76 Parsel İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 4.600,58 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.150.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
  Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 14:45
1.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2023 - 14:45
  Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2023 - 14:45
2.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 14:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER-9

AHMET TAYYAR 
VEFAT ETTİ

İnegöl’de orman 
ürünleri sektöründe 
tanınan hayırsever 
işadamlarından Ah-
met Tayyar, pandemi 
sürecinde yakalandı-
ğı Kovid hastalığın-
dan sonra çeşitli sağ-
lık sorunları yaşamış 
ve uzun süredir teda-
vi görmekteydi. 

90 yaşındaki Ahmet 
Tayyar, 4 gün önce 
rahatsızlanarak İne-

göl Devlet Hastanesi 
yoğun bakım ünitesi-
ne kaldırılmıştı. 

Yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen 
Tayyar, dün sabah 
saatlerinde hayatı-
nı kaybetti. Ahmet 

Tayyar’ın cenazesi 
dün öğlen namazına 
müteakip Urgancılar 
Camiinde kılınan ce-
naze namazının ar-
dından Mahmudiye 
mezarlığına defne-
dildi.

İnegöllü işadamı, mobilyacı Fahrettin Tayyar ile 
Eski İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Tayyar babası, 
İnegöl’ün ilk kerestecilerinden Ahmet Tayyar tedavi 
gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kay-
betti. @ Özgür Yıldırım

ELEKTRİKLİ 
BİSİKLETİN 
SÜRÜCÜSÜ 
YARALANDI

Kaza Mimar Sinan 
Bulvarı üzerinde 
meydana geldi. Park 
yolu caddesinden çı-
kış yapan Halil Ş.(34) 

yönetimindeki elekt-
rikli bisiklet, Mimar 
Sinan Bulvarı üzerin-
de seyir halinde olan 
sürücüsü ve plakası 
belirlenemeyen mo-
tosiklet ile çarpıştı. 
Çarpışmanın etki-
siyle devrilen bisik-

letten düşen sürücü 
yaralandı. 

Yaralı olay yerine 
sevk edilen Ambu-
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıl-
dı. Polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Mimar Sinan Bulvarı Hastane kavşağında meyda-
na gelen kazada motosiklet ile çarpışan elektrikli bi-
sikletin sürücüsü yaralandı. @ Haber Merkezi
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SERİ İLANLARİLAN HATTI : 715 30 57

X

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.



HABER HATTI : 715 30 57

YAYIN TARİHİ
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NÖBETÇİ ECZANELER

 NİLGÜN ECZANESİ 
SÜLEYMANİYE MAH. PARKYOLU CAD. NO:72

 0224-7132384

NEJLA ECZANESİ 
SÜLEYMANİYE MAH. PARK YOLU CAD. NO:78

 0224 715 46 20

SEVİM ECZANESİ 
OSMANİYE MAH. ALTI EYLÜL CAD. NO:12/A

 0552 829 22 16

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:

05 9 Mart 2023 Perşembe

HÜSEYİN EKER: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, 

mobilya boya ustası. 20.01.1956 tarihi Çorum 

Alaca doğumludur. 1972 yılına kadar Çorum 

Alaca’da yaşadı. 1972-79 yıllarını Ankara Siteler 

Mobilyacılar Sitesi’nde 

boyacılık yaparak ge-

çirdi. Askerlik sonrası 

1979 yılında İnegöl’e 

yerleşti. Mesleğinin 

önemli ustalarından 

biri olarak ilçemizde 

hayatını sürdürdü. 

Bir çok boyacı ustası 

da yanında boyacılık 

mesleğini öğrendi. 27 Mart 2004 Yerel Seçimle-

ri’nde AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyeliğine 

seçildi. 2004-2009 yılları bu görevi yerine getirdi. 

05 Mart 2006 tarihli kongrede Ak Parti İnegöl 

İlçe Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 2014 yılından 

itibaren boyacılık mesleğini Bursa’da sürdür-

dü. Kaynakça : 25.04.2017 tarihinde kendisi ile 

görüşüldü.

 

CEMAİL EMEK: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, 

cemiyet adamı, çiftçi. 06  Şubat 1941 tarihi İnegöl 

doğumludur. Tarım ve hayvancılık yaparak 

hayatını sürdürdü. 23-03-1972 tarihi Mesudiye 

Camii Yaptırma ve Ya-

şatma Derneği Kurucu 

Yönetim Kurulu Üyesi 

olup sonraki yıllarda 

da bu görevi sürdürdü. 

26 Mart 1989  Yerel Se-

çimleri’nde DYP İnegöl 

Belediye Meclis Üyesi 

seçildi. 1989-94 yılları 

bu görevi  yerine getirdi. İlçemizde yaşamını 

sürdürdü.. Kaynakça : 10.05.2017 tarihi kendisi ile 

görüşüldü.

 

MEHMET EMEK: İnegöl Belediye Meclis Üyesi, 

işadamı. 10.05.1968 tarihi İnegöl doğumludur. 

Cemil Sönmez İlkokulu’ndaki ilkokul eğitimi 

sonrası eğitimini noktalayıp aile mesleği tarım ve 

hayvancılık yaparak 

hayatını sürdürdü. 

1995-2008 yılları 

aile şirketi EMEK 

Tekstil adı altında 

tekstilcilik yaptılar. 

2009 yılından itiba-

ren işlerini Mısır’a 

taşıdı. 28 Mart 2004 

Yerel Seçimleri’nde 

AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyeliği görevine 

seçildi. 2004-2009 yılları bu görevi  yerine getirdi. 

25 Mayıs 2005 tarihli kongrede İnegölspor Yö-

netim Kurulu Üyeliğine seçildi. Mısır’da yaşamını 

sürdürdü.

Kaynakça : 24.05.2017 tarihinde kendisi ile 

görüşüldü.

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

  2 AYDA 73 BİN KAZA 
YAŞANDI, 337 CAN 

KAYBI VAR  
  Emniyet Genel Müdür-

lüğü Trafik Başkanlığı, geç-
tiğimiz Şubat ayına dair 
kaza bilançosunu kamuoyu 
ile paylaştı. Bir ay boyunca 
ülke genelinde meydana 
gelen 33 bin 318 trafik 
kazasında 152 kişi hayatını 
kaybederken yaralanan 17 

bin 948 kişi hastanelerde 
tedavi altına alındı. Yılının 
ilk 2 aylık döneminde ise 
ülke genelinde vuku bulan 
73 bin 340 kazada 337 kişi 
hayatını kaybetti, 40 bin 
176 kişi yaralandı. 

  BURSA'DA 18 CAN 
KAYBI

  Kural tanımaz sürücü-
ler metropol şehirlerde 

de onlarca ölümlü trafik 
kazasına karıştı. Resmi ve-
rilere göre yılın ilk 2 ayında 
meydana gelen kazalarda 
Ankara'da 17, İstanbul'da, 
24, İzmir'de 15 ve Bursa'da 
18 kişi hayatını kaybetti. 
Bursa'da geçtiğimiz Şu-
bat ayında 417 yaralamalı 
kaza meydana geldi. Bu 
kazalar sonucu kentte 14 
kişi hayatını kaybederken 

yaralanan 566 kişi de has-
tanelere kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Şehirde yılın 2 
aylık döneminde ise 954 
yaralamalı kaza meydana 
geldi. 18 kişi kaza yerinde 
hayatını kaybederken bin 
368 kişi de yaralandı. Bur-
sa Emniyet Müdürlüğü, sü-
rücülerin anlaştığı kazaların 
ise rakamlara dahil olmadı-
ğını duyurdu.

355 KG BİTKİSEL 
ATIK YAĞ TOPLANDI
İnegöl Belediyesi çev-

re bilinci oluşturmak 
adına düzenlediği atık 
toplama kampanyaları 
kapsamında son olarak 
atık yağ kampanyasının 
duyurusunu yapmıştı. 
Aynı zamanda 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle bugüne özel 
düzenlenen kampanya 
kapsamında, 6-7 Mart 
tarihlerinde atık yağlar 
toplandı. 49 vatanda-
şın atık yağ getirerek 

katıldığı kampanyada 
toplam 355 kilogram 
bitkisel atık yağ elde 
edildi. Yarışma netice-
sinde 26,480 kilogram 
atık yağ getiren Hacer 
Çiçek Baş Airfryer ödü-
lünü kazanmış oldu.

Bugün düzenlenen 
ödül töreninde, Hacer 
Çiçek Baş adına eşi 
Uğur Baş yarışmanın 
ödülünü teslim aldı. Be-
lediye Encümen Salo-
nunda yapılan törende 
konuya ilişkin açıklama 

yapan Belediye Başkan 
Yardımcısı Fevzi Dül-
ger, “Bugün 08 Mart 
Dünya Kadınlar Günü. 
Bu vesileyle hem de 
çevre farkındalığını art-
tırmak adına İnegöl Be-
lediyesi olarak atık yağ 
toplama kampanyası 
düzenlemiştik. Bugün 
de bu kampanyanın 
ödül töreni için bir ara-
dayız.

Bugün bir litre atık 
yağ ile milyonlarca litre 
suyun kirlendiği, kana-
lizasyon ve giderlerin 

tıkandığı, arıtma te-
sislerinin bu konudaki 
zararları bertaraf etme 
maliyetlerinin çok yük-
sek olduğunu artık her-
kes biliyor. Bu farkında-
lığı arttırmak adına da 
bir çalışma başlattık. Bu 

çalışmayla en fazla atık 
yağ getiren vatandaşı-
mıza hediye vereceği-
mizi duyurmuştuk. Bu 
kampanyada bizlere en 
fazla atık yağ getiren 
Hacer Çiçek Baş oldu. 
Hediyeyi de Hacer Ha-

nım adına eşi Uğur Baş 
beyefendiye teslim edi-
yoruz. Kampanyamıza 
katılarak bizlere destek 
veren tüm vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

8 MART SÜRPRİZİ
Belirli gün ve hafta-

lar özelinde farkında-
lık oluşturmak adına 
etkinlikler düzenleyen 
İnegöl Belediyesi, 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Gününde kurumda gö-
rev yapan bayan per-
sonelleri unutmadı. 
Bugün Kadınlar Günü 
nedeniyle 17 müdür-
lükte görev yapan 102 
bayan personel için ye-

mek düzenlendi.

İnegöl Belediyesi 
Gastro İnegöl Mutfa-
ğında gerçekleştirilen 
kadınlar günü özel 
programına, kurumda 
görevli bayan çalışan-
larla birlikte Belediye 
Başkan Yardımcısı Emin 
Dündar da katıldı. Ye-
mek sırasında kısa bir 
selamlama konuşması 
yapan Dündar, “Beledi-

ye Başkanımız deprem 
bölgesinde bulunduğu 
için onun adına ben 
sizlerle birlikteyim. Her 
birinize selamları oldu-
ğunu ifade ederek 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Gününüzü kutluyo-
rum” dedi.

Yemeğin ardından 
personellere çiçek he-
diye edildi.

Türkiye'nin depremlerle sarsıldığı 
geçtiğimiz Şubat ayında, meydana 
gelen trafik kazalarında yine onlarca 
ocağa ateş düştü. Hayata geçirilen 
sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğ-
neyen sürücüler yine yolları kan gö-
lüne döndürdü. Resmi verilere göre 
ülke genelinde 2023'ün ilk 2 ayında 
meydana gelen 73 bin 340 kazada 
337 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 
176 kişi yaralandı. Bursa'da ise 2 ay-
daki kazalarda 18 kişi hayatını kay-
betti. @ Özkan Duran

İnegöl Belediyesi’nin atık yağların çevreye verdiği za-
rara dikkat çekmek adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında düzenlediği atık yağ kampanyasının kaza-
nanı belli oldu. 26,480 kg atık yağ getiren Hacer Çiçek 
Baş’ın ödülü eşi Uğur Baş’a teslim edildi. Toplamda ise 
355 kg bitkisel atık yağ toplandı. @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle kurumda 
görev yapan 102 bayan personel 
için yemek düzenledi. 

@ Tamer Ekimci

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.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdür-
lüğü’ne bağlı BUSMEK, eğitim zinci-
rine yeni bir halka olarak eczacı asis-
tanlığını ekledi. @ Özgür Yıldırım 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, büyük afetin 
küçük tanıklarını mutlu etmek, onların yüzlerini güldü-
rebilmek için Hatay’da ayak basmadık yer bırakmıyor. 
Bazen küçük bir toka, bazen pelüş bir oyuncakla mutlu 
olan çocuklar, depremin izlerini oyun oynayarak siliyor. 
@ Özgür Yıldırım

ECZACI ASİSTANI 
OLMA FIRSATI 

BUSMEK’TE  
  Bursa Büyükşehir 

Belediyesi ve Bursa 

Eczacı Odası işbirliği 
ile BUSMEK bünyesin-
de “Eczacı Asistanlığı” 

kursu açılıyor. Kursu 
başarıyla bitiren kursi-
yerler katılım belgesi 
sahibi olabilecek. Ecza-
cılık sektöründe başarılı 
ve bir adım önde ol-
mak isteyenler bu kurs-
ta avantaj sağlayabile-
cek ve kursu başarıyla 
bitiren  , sahip oldukları 
katılım belgesi ile “Bur-
sa Eczacı Odası” tara-
fından iş yönlendirmesi 
yapılacak.

  BUSMEK öğretmen-
leri ve uzman eczacı-
ların eğitim vereceği 
kursta, İlaç Dışı Ürün-

ler, Mesleki Bilgisayar, 
Müşteri İlişkileri/Hita-
bet, Halk Sağlığı, Yasa 
Yönetmelik ve Etik, 
Pratik İlaç Bilgisi, Sağ-
lıkta Temel Kavramlar, 
Temel Muhasebe, Ofis 
Programları gibi önemli 
konular ele alınacak.

 Eğitimlerle birlikte, 
eczacıların ihtiyaç duy-
dukları nitelikli eczacı 
asistanları yetiştirilerek, 
hem sektörün yetişmiş 
personel ihtiyacı kar-
şılanacak hem de bu 

alanda kendini geliştir-
mek ve çalışmak iste-
yen vatandaşlara istih-
dam imkânı sunulmuş 
olacak.

  “Eczacı Asistanlığı” 
kursu, Yeni Karaman 
Mesleki Eğitim Mer-
kezinde 3 Nisan 2023 
tarihinde başlayacak. 
Kursa katılmak isteyen-
ler, busmek.bursa.bel.
tr internet adresi veya 
254 3030 numaralı te-
lefondan kayıt yaptırıp, 
bilgi alabilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN 
EĞİTİM SETLERİ 

DAĞITILIYOR
 Hatay’da gelen yar-

dımların dağıtımı ko-
ordinasyonunu üstle-
nen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
temel ihtiyaç madde-
lerinin depremzedele-
re ulaştırılması için yo-
ğun çaba harcarken, 
çocukları da ihmal et-
miyor. Ekipler, büyük 

afetin küçük tanıklarını 
mutlu etmek, onların 
yüzünde küçük de 
olsa bir gülümseme 
oluşturmak için Ha-
tay’da ayak basmadık 
yer bırakmıyor. Köy 
köy, mahalle mahalle 
gezen ekiplerden ba-
zen bir toka, bazen bir 
pelüş oyuncak alma-
nın mutluluğunu ya-
şayan çocuklar, büyük 
felaketin izlerini oyun-

lar oynayarak siliyor.

  Erzak dağıtımı çalış-
maları sırasında çocuk-
lardan gelen talepleri 
de tek tek not ekipler, 
daha temin ettikleri 
malzemelerde bu kez 
çocuklar için yollara 
düşüyor. Oyuncakların 
yanı sıra eğitim çağın-
daki çocuklar için de 
eğitim setleri dağıtılı-
yor.

   “ONLAR 
RAHATSA, BİZ

 RAHATIZ”
 Bursa Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
yaptırılan Yiğitler-Ese-
never-75. Yıl Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde 
hak sahiplerinin daire 
belirleme kura töre-

ninde konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, deprem 
bölgelerinde yaşanan 
acı manzara ve yarala-
rın sarılması için yapı-
lan çalışmaları anlattı. 
Türkiye’nin son 1 aydır 
büyük bir felaketle yüz 
yüze olduğunu hatırla-

tan Başkan Aktaş, “Acı 
gerçekten büyük bir 
acı. 

Felaket büyük bir, 
felaket. Hatay merkez-
de hayat yok şu an. 
Yeniden hayat kurma-
ya çalışıyoruz. Şimdi 
orada hayat normale 
döndürülmeye çalışı-
lıyor. Gönlünüz müs-
terih olsun. Bursa’da 
her alanda çalışmaya 
gayret ederken, şim-
di ekip arkadaşlarımız 
orada su, kanalizasyon, 
konteyner kentler ku-
rulumu, çocuk parkla-
rı, sosyal yardımların 
dağıtılması, size komik 
gelecek ama en büyük 

ihtiyaç tuvalet orada. 
Şu an Hatay merkezde 
120 bin tane yıkılmış 
bina var. Ve bizim ar-
kadaşlarımız orada sırf 
hayatı normalleştirmek 
için, o insanların haya-
tına değer katmak için 
gecelerini gündüzleri-
ne katıyorlar” dedi.

  Konuşmasında, ilk 
günden itibaren devam 
eden yardım seferber-
liğine de dikkat çeken 
Başkan Aktaş, “Yardım 
yapan tüm Bursalı hem-
şehrilerimize yürekten 
teşekkür ederim. Çok 
duygulandığımız sah-
neler de oldu. Biz böy-
le bir milletiz. Kürt’ü, 

Türk’ü,  Laz’ı, Çerkez’i, 
Arnavut’u hiç önemli 
değil. Hepimiz Türkiye 
Cumhuriyeti vatanda-
şıyız. Herkes seferber 
oldu. Evindeki 200-300 
gram peynirini bile po-
şete koyup getiren tey-
zeler olmuş. 

Komik gelebilir size.
Olsun demiş. ‘Bir kişinin 
karnı doyar’ demiş. Biz 
bu kadar hamiyetper-
ver milletiz, bu kadar 
gönlü zengin bir mille-
tiz. İkinci el eşyasını ver-

miş, çorabını, kazağını, 
tişörtünü vermiş.  İki üç 
koli hazır suyu almış ge-
tirmiş insanlar var. Allah 
herkesten razı olsun. 
Bizim Bursa'da rahat 
etmemiz için Kahra-
manmaraş'taki kardeş-
lerimizin, Hatay'daki 
kardeşlerimizin, Adıya-
man'daki, Malatya'daki 
kardeşlerimizin rahat 
olması lazım. Onlar ra-
hatsa, hep beraber ra-
hatız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, deprem bölgelerin-
de devlet millet elbirliğiyle yarala-
rın sarılmaya çalışıldığını belirterek, 
“Çok duygulandığımız anlar da oldu. 
Evindeki 200 gram peyniri poşete 
koyup, ‘Belki birinin karnı doyar’ 
diye gönderen teyzeler olmuş. Biz 
bu kadar hamiyetperver, yardımse-
ver bir milletiz” dedi. 

@ Özgür Yıldırım

KIRK SAYISI
Kırk, Türk, Altay, Orta Asya ve Orta Doğu mitoloji-

lerinde ve halk kültüründe en kutsal sayıdır.Kırk eren 
tarafından veya kırk şaman tarafından korunan kutlu 
kişilere Kırklı adı verilir. Meyve ve bitkilerin kırk gün-
de oluşması, belli zamanlarda yağan yağmurların kırk 
gün sürmesi vb.Doğayı takip eden saygı.

Kırk sayısı hala Anadoluda doğan bebeği kırkıncı 
günde kırk taş kırk yaprakla yıkanıp arılanması kırk-
lanması,ölen kişiye kırkıncı günde yemek verilmesi 
kırkı çıkartılması,lohusa kadının kötü göz ve sözden 
korunması için kırk gün evden çıkmaması  diye uzar 
gider.

Söz gelimi Manas destanında anlatılan alplerin 
yanında kırk çora ya da kırk ayaş vardır. Manas da as-
kerlerine söylev vermeden önce kırk yiğidini çağırır 
ve onlara seslenir. Bey hatunlarının da kırk kızı vardır.
Bu kırk yiğit ve kırk kız uşak, emir kulu değildir. Hep-
si soylu ve seçkindirler. Kahramanın en yakın, dostu, 
yoldaşıdırlar. Bunun en iyi örneğini Dede Korkut öykü-
lerinde görürüz.

Kanlı Kocaoğlu Kanturalı kırk yiğidine şöyle ses-
lenir:Hey kırk eşim, kırk yoldaşım Kırkınıza kurban 
olsun benim başım.. Boğaç Hanın yarası kırk günde 
onalır; Eylik Koca-oğlu kırk cübbe bürünür; zaferler ve 
şenlikler dolayısıyla kırk kul ve kırk karavaş azad edi-
lir; kırk yerde otağ veya Gerdek dikilir; kırk gün-kırk 
gece toy, düğün olur; Tanrı, Begil-oğlu Emren’e kırk 
erce kuvvet verir; Bamsı Beyrek hikâyesinde Boğaz-
ca Fatma, kırk oynaşlı’dır; Deli Dumrul, bir kuru çayın 
üzerine yaptırdığı köprüden geçmeyenden kırk akça 
alır.

Kırk rakamı söz öbeği günümüzde dilimize böyle 
işlemesi tesadüf mü?

Kırkambar, kırkayak, kırk basması, kırkbayır
Kırkbeşlik, kırkbudak, kırkgeçit, kırk hamamı
Kırkikilik, kırkikindi, kırk kere, kırkmerak
Kırkmerdiven, kırk para, kırkyama, kırkyıl

kırk basmak, kırk bir (buçuk) kere maşallah!
kırk dereden su getirmek, kırk evin kedisi
kırk gün günahkâr, bir gün tövbekâr
kırk gün taban eti, bir gün av eti
kırk kapının ipini çekmek
kırk tarakta bezi olmak
kırk yıl kıran olmuş, eceli gelen ölmüş
kırkı çıkmak, kırkı (veya kırkları) karışmak
kırkından sonra at olup da kuyruk mu sallayacak
kırkından sonra azanı teneşir paklar
kırkından sonra azmak
kırkından sonra saz çalmak
kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar..

Ne diyelim;
Kırklar yoldaşımız olsun
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

KIRK SAYISI

Yavuz
TURHAN
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07 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
AHMET TAYYAR (89)

İnegöl doğumlu-Halhalca’dan; 
SELİM KAN (83)

Narman doğumlu;
 GÜLŞAH AYGÜN (71)

Posof doğumlu; 
TEMEL BİLİCAN (75)

Muş doğumlu; 
MEHMET VELİ KORKMAZ (60)

İnegöl doğumlu; 
NACİ ERSAN (74)

07 Gündem

DİŞ VE CİLT SAĞLIĞINI 
KORUYOR, YAŞLANMAYI 
ENGELLİYOR

Beslenme ve Diyet Uz-
manı Diyetisyen Veysel 
Cigerli, kahvenin strese iyi 
geldiğini belirterek, "Vü-
cuttaki serbest radikalle-
rin sebep olduğu hücresel 
hasarlarla mücadele eden 
antioksidanların kahve 
tohumu ekstrelerinde bu-
lunur. Oksidatif stresin 
sebep olduğu hastalıklara 
karşı antioksidan özelliği 
sayesinde vücuda yardımcı 
olabileceği düşünülmekte-
dir" dedi.

  Yapılan araştırmala-
ra göre günde 3 bardak 
kahve tüketen bireylerde 
karaciğer kanseri riskinin 
daha az olduğunun belir-
lendiğine dikkat çeken Ci-
gerli, "kahvedeki kafeinin 
karaciğer fibrözü, sirozu 
ve karaciğer kanserinin ge-
lişiminde rol oynayan dö-
nüştürücü büyüme faktörü 
beta-1 (TGF-beta1) olu-

şumunu baskılamasından 
kaynaklanabileceği ancak 
bu konuda klinik çalışmala-
rın detaylı olarak yapılması 
gerektiği vurgulanmıştır" 
diye konuştu.

  Kahvenin antimikrobiyal 
etkisi olduğunu belirten 
Cigerli, "Kahvenin içerdiği 
kafeinin candida albicansa 
karşı fungustatik etki gös-
terdiği ve biyofilm oluşu-
munu engellediği ilk kez 
belirlenmiştir. Kahve eks-
tresi ise, diş çürümesine 
sebep olan streptococcus 
mutansa karşı engelleyici 
etkiye sahiptir. Kahvenin 
yapısındaki kafein jel veya 
krem şeklinde cilt bakım 
ürünlerinde yer almaktadır. 
Kafein cilt üzerine uygu-
landığında kan damarlarını 
genişleterek daha zinde ve 
küçük kırışıklıkları azaltan 
bir cilt elde edilebilmek-
tedir. Kahve çekirdeğinde 
bulunan zar (silverskin) 
kısmından hazırlanan sulu 
ekstrenin içerdiği fenolik 

birleşikler ve diğer biyoak-
tifler, kaya etken maddeler 
nedeniyle yaşlılığı hızlandı-
ran oksidatif ajanlara karşı 
cildi koruduğu ortaya kon-
muştur ve bu nedenle cilt 
sağlığında yaşlanma muha-
lif olarak kullanılabileceği 
fikri de desteklenmekte-
dir" dedi.

  "KAHVE TÜKETİMİY-
LE DİYABET RİSKİ TERS 
ORANTILI"

  Kahvenin şeker hastalığı 
riskini de azalttığına dikkat 
çeken Cigerli "10 binden 
fazla erkek veya kadın Finli 
ya da Hollandalı bireyler 
üzerinde yapılan saha çalış-
malarında, kahve içenlerin 
içmeyenlere oranla yüzde 
50'den daha az Tip-2 dia-
betes mellitus riski taşıdığı 
ortaya konmuştur. Ayrıca 
1 milyon katılımcıyla ve 45 
bin tip 2 diyabet vakasıyla 
yapılan çalışmaya dayanan 
araştırmada kahve tüketi-
mi ile diyabet riski arasında 
güçlü bir ters korelasyon 

görüldüğü, kahvenin in-
sülin direnci ve bozulmuş 
glikoz toleransı üzerine de 
olumlu etkileri olduğu bi-
linmektedir" diye konuştu.

  KALP SAĞLIĞINI KO-
RUYOR, TOKLUK HİSSİNİ 
ARTIRIYOR, YORGUNLU-
ĞU GİDERİYOR

  Kahvenin kalp sağlığı-
na da iyi geldiğini anlatan 
Ciğerli, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

  "Kardiyovasküler mor-
talite, koroner kalp has-
talığı ve inme konusunda 
yararlı etkileri olduğu fakat 
yüksek alım miktarların-
da daha az etkili olduğu 
çalışmalarda belirtilmiştir. 
Kafein ve klorojenik asit 
gibi kahve bileşenleri ter-
mojenez mekanizmalarını 
indüklemekte ve günlük 
3-4 bardak kahve tüketimi 
günlük alınan enerji mikta-
rını düşürmektedir. Ayrıca 
yapılan rastgele plasebo 
kontrollü çalışmalarda 
günde 524 miligram kahve 

tüketiminin 151 miligram 
ve daha az tüketenlere 
göre kiloyu ve yağ kütle-
sini azalttığı, tokluk hissini 
arttırdığı da belirlenmiştir. 
Kahvenin merkezi sinir sis-
temi üzerinde uyarıcı etkisi 
olduğu, yorgunluğu gideri-
ci ve ağrı kesici etkinliğini 
arttırabildiği belirlenmiş-
tir."

  KAHVE TÜKETİMİ HA-
MİLELİKTE DE FAYDALI

  Kahvenin yapısındaki 
kafein karaciğerde me-
tabolize olduğunu ifade 
eden Cigerli, "Bu nedenle 
karaciğer üzerinde çalış-
malar yoğundur. Örneğin, 
kahve tüketimi yağlı kara-
ciğer infiltrasyonunu ayar-
layabilmektedir. Kahvenin 
karaciğer trigliseriti ile 
etkileşime girdiği ortaya 
konmuştur. Yapılan epide-
miyolojik ve klinik çalışma-

lar; yaş, cinsiyet ve diğer 
faktörler değerlendirilerek 
kahve tüketiminin metabo-
lik sendrom ile ters ilişkili 
olduğunu göstermektedir. 
Hayvan modellerinde ise 
non-alkolik karaciğer yağ-
lanmasıyla da kafein alımı 
arasında zıt bir bağlantı 
olduğu ortaya konmuştur. 
Ancak kullanılan kahvenin 
hazırlanışı, miktarı, içimi 
sırasında şeker kullanımı 
gibi faktörler bu deneysel 
sonuçları değiştirebilmek-
tedir. Bu hedefle klinik ça-
lışmaların daha da artması 
gerekmektedir. Amerikan 
Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Uzmanları Kongre-
si'nde, hamilelikte günde 
200 miligramın altında 
ılımlı bir kafein tüketimi-
nin bebek ve anne için risk 
oluşturmadığı rapor edil-
mektedir" diye konuştu.

NOTERLİK ÜCRET-
LERİ İKİ KATINA ÇIKTI 

8 Mart'tan itibaren 
geçerli olan yeni ta-
rifeye göre, noterler 
taşınmaz sözleşmele-
rinde, satışa konu ta-
şınmazın satış değeri-
nin binde 1'i oranında 
ücret alacak. Bu ücret 
500 TL'den az, 4,000 
TL'den fazla olamaya-

cak. 

Noterlerin, yaptıkları 
işlemlerden harçlar ka-
nununa göre aldıkları 
harçların yüzde 30'u 
oranında tahsil ettiği 
noter ücretinde alt sı-
nır 8.66 TL'den 17.32 
TL'ye, vasiyetname ve 
vakıf senedi düzen-
lemesi ücreti 391.91 

TL'den 783.82 TL'ye, 
hazırlanan her bir say-
fadan alınan yazı ücreti 
11.88 TL'den 23.76 
TL'ye, tescili gereken 
işlemlere ait kağıtlar-
dan, işlem başına mak-
tu olarak alınan ücret 
ise 3.71 TL'den 7.42 
TL'ye çıkarıldı.

YENİŞEHİR'DE 
PAZARCI 

ESNAFININ YÜZÜ 
GÜLÜYOR  

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Yenişehir’e yaptırılan 
kapalı pazaryeri dua-

lar eşliğinde yapılırken 
pazarcı esnafına çorba 
ikram edildi.

   Hizmet vermeye 
başlanan kapalı pazar 
yerinin açılışına Yeni-
şehir Belediye Başkanı 

Davut Aydın, BESOB 
Başkanı Fahrettin Bil-
git, AK Parti İlçe Baş-
kanı Fikret Hatipoğlu, 
MHP İlçe Başkanı Arif 
Eren ve ilçe protokolü 
katılarak pazarcı esna-
fına hayırlı işler dilekle-

rinde bulundu.

   Yapılan duaların ar-
dından esnafa hayırlı 
işler dileyen Belediye 
Başkanı Davut Aydın, 
Kapalı Pazar yerinin 
yapılmasını sağlayan 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a teşekkür ede-
rek, ‘İlçemizde 535 
yıldan bu yana kurulan 
Salı Pazarımız bugün 
itibariyle yeni yaptığı-
mız Kapalı Pazar ala-
nına taşınmıştır. Seb-
zeden meyveye, köy 
ekmeğinden balığa, 
kıyafetten nalburiye-
ye, her şeyin en tazesi, 
en kalitelisi ve en iyisi 
Osman Gazi’nin şehri 
Yenişehir’de yeni açı-
lan kapalı Pazar ala-

nımızda da halkımız 
hizmetine sunulmaya 
başlanmıştır. Kapalı 
Pazar alanımızın ilçe-
mize kazandırılması-
na vesile olan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Alinur Ak-
taş başta olmak üzere 
emeği geçen çalışma 
arkadaşlarıma teşek-
kür ediyor, İlçemize 
hayırlı olmasını Cena-
b-ı Allah’tan niyaz edi-
yorum. Bu günden iti-
baren esnafımız rahat 
ve temiz bir ortamda 
satışlarını yapabile-
cek, vatandaşımız da 
yazın yağmur çamur 
ve soğuktan yazından 
sıcaktan bunalmadan 
alış verişlerini yapabi-
lecektir’ dedi.

   BESOB Başkanı 
Fahrettin Bilgit te 40 
yılın özleminin bitti-
ğini söyleyerek, ‘Ne-
redeyse 40 yıldan bu 
yana herkesin dilinde 
olan bir hizmetti. Bu 
hizmetin gerçekleş-
mesini sağlayan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Alinur Ak-
taş, Yenişehir Belediye 
Başkanı Davut Aydın 
ve emeği geçen her-
kese esnafın temsilcisi 
olarak teşekkür edi-
yorum. Esnafımız ve 
ilçe halkımız modern 
bir Pazar alanına ka-
vuşmuştur. Yenişehir 
ilçemize hayırlı olsun’ 
dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Uzm. Diyetisyen Veysel Cigerli, 
dengeli kahve tüketiminin sağlı-
ğa faydası olduğunu söyledi. Ci-
gerli, kahvenin karaciğer ve kalp 
hastalıklarına, diş ve cilt sağlığına 
faydalarını anlattı.

 @ Tamer Ekimci

Noterlik işlemlerinden alınan ücretlere yüzde 100 ora-
nında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 
yılı noterlik ücret tarifesine göre yeni fiyatlar belirlendi. 
Noterlik ücretleri iki katına çıktı. @ Özkan Duran

Osmanlının ilk başşehri Yenişe-
hir’de 535 yıldır kurulan bölgenin 
en büyük ilçe pazarı yeni yapılan 
modern kapalı pazaryerinde hiz-
met vermeye başladı. 

@ Tamer Ekimci
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Eksik olan benim

Günahlar dolu heybelerim

Boşa geçen değerli vakitlerim

Duaya kalkmayan kibirli ellerim

Dünyaya tutunmuş zavallı sözlerim

Gerçekleri bir türlü görmeyen gözlerim

Doğruyu hakkı haykırmayan paslı dillerim

Nefisle ortak geçen ziyana bulanmış günlerim

Masivaya dalıp hakkı unuttuğum zamanda kaybettiklerim

Boş fikirsiz geçen muhabbetlerde kötü sözler dolu işittiklerim

Gafletle uyuyup kaldığım değerlendiremediğim seher vakitlerim

Saymakla bitmez ki günahlar, kusurlar, ayıplar eksik bir kulda 

benim!

Tövbe eden benim

Dimdik ayakta ümitlerim

Resulullah’tır elbet benim rehberim

Affedilmektir, bağışlanmaktır duam dileğim

Sevdiklerimle birlikte olmaktır ötelere dair düşlerim

Artık iyiliktir hedefim, kötülükleri ise her daim engellerim

Nefis ve şeytanla mücadele oldu hayatım her an ve her nefesim

Zulme karşı, Zalimlere ve haksızlığa karşı hep güçlü çıkacak sesim

Ruhumda çiçekler açtı, bahar geldi kalbime bahçemde açacak 

güllerim

Rabbimin huzurunda sadece namaza durduğumda kırılacak benim 

dizlerim

Yaşam gibi ölüm hak, secde halinde iken iman ile son nefesi verme-

yi çok isterim   

Ümmetin günahkârlarına şefaatçi olacak iki cihan serveri ve 

güneşi benim peygamberim!  

Eksik ve günahkâr bir kulum işte!

Bağışlanmak ve affedilmek en büyük isteğim

Rabbim diyor ki; Tövbe et tüm günahlarını sileyim

Pişman oldum, Gözyaşı döktüm, bir daha işlememektir gayretim

Yarabbi! Zavallı bir kulunum, eksik noksandır hep benim ibadetle-

rim 

Uzun yıllar gaflet içinde yaşadım ben, o kadar çok ki sayılmaz 

kabahatlerim

Her anımız, her geçen zaman bir sınav hüzünle geçti hep benim 

karanlık gecelerim

Asla bitmedi geleceğe dair düşüncelerimiz, asla bitmeyecek ki 

cennete dair hayallerim

Hem kabirde hem de ahirette hesap gününde inşallah kolay geçer 

benim sorgu ve suallerim

Çok şey öğrendiğimiz zannettik, hep yanlış bilgiler öğrendik hatalı 

imiş hep doğru bildiklerim

Amellerle baş başa kalacağız son görevlerin yaptıktan sonra hepsi 

birer birer gidecek sevdiklerim

Okumamız gereken yegâne kitabımız var, yaşam tarzımızın ölçüsü 

ahlakımızın nişanesi Kur’an’ı Kerim!

 ALİ ZİYA

17.05.2018                               

EKSİK KUL

Ali Ziya
YILMAZ



İKİ KERE GERİYE 
DÜŞTÜ

Atıcılar-3 sahasında 
oynanan müsabaka da 
İlk yarı iki takımının kar-

şılıklı golleriyle geçti. 
Kullar 1975 Spor ilk yarı 
da iki kere önce geç-
mesine rağmen 39’ncu 
dakikada Yusuf Demir 
ve 45+7’de Hakan Öz-

türk’ün penaltıdan attı-
ğı gollerle Kafkasspor 
ilk yarı 2-2 eşitlikle so-
nuçlandırdı. 

Maçın 2. Yarısında 
sahaya hakim olan Kaf-

kasspor, 62’nci dakika 
da Hakan Öztürk’ün 
kullandığı penaltıdan 
skoru 3-2 yaptı. Maç bu 
skorla sona erdi.

IN’STORE
 MAĞAZASI 
AÇILIYOR

İnegölspor lisanslı 
ürünlerinin satılacağı 
ve taraftarların büyük 
bir heyecanla beklediği 
İnegölspor Store İne-
göl AVM girişinde 10 
Mart 2023 Cuma günü 
saat 14:00’da açılıyor. 
İnegölspor ürünlerinin 
satılacağı mağazada 
çalışmalar tamamlandı. 
Mağaza saat 10:00 ile 
22:00 arasında açık ola-
caktır. 

Kulüp Başkanı Kani 
Ademoğlu, bu iş için 
çok emek verildiğini 
vurgulayarak, “Yöne-

tim olarak bir taraftan 
sportif başarı için devre 
arasında çok ciddi bir 
revizyon yaptık. Diğer 
yandan da kurumsal-
laşma için de önemli 
adımlar atıyoruz. Bildi-
ğiniz ligin ikinci yarısın-
dan ilk devreye başka 
bir İnegölspor var. Son 
üç maçımızda 5 puan 
topladık ve moral an-
lamında da kendimize 
geldik. Şimdi İK tane 
iç saha maçımız var. 
Bu müsabakalardan 6 
puan hedefliyoruz. Tabi 
taraftarımızın ve şehri-
nizin gücüne ve moti-
vasyonuna da ihtiyacı-
mız var. Kenetlenerek 
bu süreçleri atlatacağı-
mızdan şüphemiz yok” 

dedi. 

Ademoğlu Cuma 
günü açılışı yapışacak 
İnStrore ile ilgili olarak 
da, “Sezon başından 
taraftarımıza Ve camia-
mıza bu yıl için bir Sto-
re açacağımızın sözünü 
vermiştik tabi bir çok 
olumsuz konuyla müca-
dele etmek durumun-
da kaldık. Allah’a şükür 
verdiğimiz sözü ger-
çekleştirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz aslında 
Store mağazamızda 
şubat ayında sevgililer 
gününde açacak hale 
getirmiştik ancak ül-
kemizin 11 vilayetini 
olumsuz etkileyen ve 
hepimizi derinden sar-

san deprem hadisesin-
den dolayı ertelemek 
durumunda kaldık. 

Ülke olarak kenetle-
nerek bu süreçleri de 
en güzel şekilde atlata-
cağımızdan şüphemiz 
yoktur.

 Nihayet beklenen 
gün geldi İnegölspor 
markalı ürünleri taraf-
tar ile buluşuyor. cami-
amızdan şehrimizden 
taraftarımızdan Store 
mağazamızdan İne-
gölspor logolu ürünleri 
alarak bizlere destek 
olmalarını bekliyoruz. 

Resmi ürünlerimizin 
satışının yapılacağı 
In’store ile kulübü-
müze kalıcı gelir elde 
etmeyi hedefliyoruz” 
dedi. Ademoğlu, "İne-
gölspor’umuza ait satış 
mağaza zincirimizin 1. 
mağazası olan In’store 
İnegöl AVM girişinde 
hizmete giriyor. Yoğun 
ilgi gören mağazamızın 
İnegölspor camiasına 
ve şehrimize hayır-
lı olmasını diliyorum. 
Mağazamızın açılışına 
tüm arma sevdalılarının 
bekliyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Bölgesel Amatör(BAL) Lig 14 Grupta 3. Lige çıkma mücadelesi veren 
İnegöl temsilcisi Kafkasspor, Kullar 1975 Spor’u 3-2 yendi.

İnegöl AVM girişinde bulunan İnegölspor’un ilk satış mağazası In’store 
Cuma günü hizmete başlıyor. @ Tamer Ekimci
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BU MAÇ 
UNUTULMAZ

TFF 2. Lig Beyaz 
Grup’ta oynanan 
Amed Sportif Faali-
yetler maçı sonrası 
Bursaspor, Profes-
yonel Futbol Disiplin 
Kurulu’na (PFDK) sevk 
edildi. TFF’den yapı-
lan açıklamada, 

“Bursaspor Kulü-
bü’nün 05.03.2023 ta-
rihinde oynanan Bur-
saspor-Amed Sportif 
Faaliyetler TFF 2. Lig 

Beyaz Grup müsaba-
kasındaki ‘çirkin ve 
kötü tezahüratı’ nede-
niyle Futbol Disiplin 
Talimatı’nın 53. mad-
desi 

uyarınca, ‘saha olay-
ları' nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı’nın 
52. maddesi uyarınca, 
‘merdiven boşlukları-
nın boş bırakılmama-
sı’ nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı’nın 
49. maddesi uyarınca 

ve ‘talimatlara aykırı 
hareketi’ nedeniyle 
Futbol Disiplin Ta-
limatı’nın 46. mad-
desi ile 2022-2023 
Sezonu TFF 2. Lig 
Müsabakaları Statü-
sü’nün 8/12 madde-
si uyarınca PFDK'ya 
sevkine, Bursaspor 
Kulübü görevlisi Aşkın 
Değirmenci’nin aynı 
müsabakadaki ‘saldı-
rısı’ nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı'nın 
44. maddesi uyarınca 

07.03.2023 tarihinden 
itibaren tedbirli olarak 
PFDK'ya sevkine, Bur-
saspor Kulübü görev-
lisi Aybars 

Türkkan’ın aynı mü-
sabakadaki ‘saldırı-
sı’ nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı'nın 
44. maddesi uyarınca 
07.03.2023 tarihinden 
itibaren tedbirli olarak 
PFDK'ya sevkine ka-
rar verilmiştir” ifade-
leri kullanıldı

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.  İHA


