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İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olay-
da kadın alkol içmesine tepki gösterdiği kocası 

tarafından maşa ile darp edildi.

Sosyal med-
yada geniş 

bir hayran kitlesi 
bulunan Vaiz 
Halil Konakçı, 
Din Görevlileri 
Yardımlaşma 
Derneğinin 
daveti üzerine 
İnegöl’de seven-
leriyle buluşacak. 

SAYFA
2'de

SİYASET KONUŞMAK

Ahmet
TAŞTAN

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım.
 Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. “
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümü desteklemek için kira yardımını artırdıklarını açıkladı. Açıklama kap-
samında İnegöl’de verilecek kira yardımı 3 bin TL’ye yükselmiş oldu

 

Ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm 
projelerinde kira yardımının arttırıldığını belirten Bakan 

Kurum, "İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 
liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, 
Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. 

 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ARTIRILDI
 

Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. 
Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya 

çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira 
yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." diye 
konuştu.

YENİ KİRA YARDIMLARI HESAPLARA YATACAK

Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye kavşağında 
meydana gelen kazada otomobil ile çarpı-

şan motosikletin sürücüsü yaralandı. 

İnegöl Belediyesi’nde görev yapan zabıta memuru Hakan Akdemir, 
hemşire Nesrin Taş ile Kahramanmaraş’ta dünya evine girdi. Nikâhı 

deprem bölgesinde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 
kıydı. 



Ahmet
TAŞTAN

SİYASET KONUŞMAK

Siyasetin artılarını ve eksilerini dile dolamanın zamanı 

geldi artık demeyecekti. Çünkü siyaset hayatın her alanına 

müdahale eden bir özellik taşır. 

Siyasetin artıları nedir, diye düşünelim. Siyaset, toplum 

halinde yaşayan insanlar için bir koordine, bir organizasyon 

işidir. İnsanın tek başına yapamayacağı işlerden tutunda in-

sanlararası birçok meselenin düzenlemesi noktasında siya-

set faaldir. 

Devlet daha çok kurum ve memur merkezli iken siyaset 

onların işleyişine yön veren bir unsurdur. 

Bu düşünce bize toplumun düzenini sağlamak isteyen 

siyasetin artılarına işaret eder. Yani oldurmaya, yapmaya, 

inşa etmeye odaklanmış her tutum olumludur ve insanı 

memnun eder. 

Siyasetin artılarını görenler, bunca insanın istek ve ih-

tiyaçlarına yetişmeye çalışırken yetemediği yerlerin de ola-

cağını her akleden insaf sahibi bilir. Bu noktada toplumsal 

faydayı öne almış milleti için yollar, hastaneler, okullar vb.

 Daha saymaya gerek yok. Bir gayretin, bir mücadelenin 

olduğunu bilenler ve görenler geçmişten bu güne, artıları 

toplar toplar başarı hanesine yazar. 

Siyasetin eksileri de her daim eksikleri görür. Hatta 

milletin faydasına olacak her ne varsa kendi çıkarı için ek-

siltmeye çalışır. Olmaz, yapamazsınız, yaptırmayız, durdura-

cağız, gibi kelimelerle kurulmuş cümleleri çokça söylerler. 

Siyasetin artılarının kusurları ile beslenen bu eksi kafalılar, 

laftan başka bir şey bilmezler. 

Milletin ihtiyaç listesinden çok kendi (özür dilerim ken-

dilerinin bile değil, ellerine tutuşturulan) talepleri dillerine 

dolarlar. Nasıl bir kusur buluruz, nasıl başarısız gösteririz, 

nasıl yok sayarız gibi çürük işlerler meşgul olurlar. Bir işin 

ucundan tutup yardım etmezler. Köşeye sinmiş oradan güç-

ten düşmesini beklerler. 

Siyasetin eksileri, kendi kusurlarını, algı yönetimi ile 

siyasetin artılarının üstünü örtmeye çalışır mızrak çuvala 

sığmayacağını bile bile. 

Kusursuz insan olabilir mi? Biyolojik olarak görmek için 

ışığa, duymak için ses frekansına ihtiyacı olan insan eksik 

yaratılmıştır. İstikamet üzere olması ancak ilahî olana kulak 

vermesiyle olur. 

Siyasetin artıları, öz kaynaklara dayanarak öz kültürün 

öncülüğünde hükümet etmeye değil millete hizmet etmeye 

yöneltmişken nasıl olur da insan kör olur.  

İşte aşkın kör ettiği gönül gözü bir yanda aklın gözü kör 

olursa koskoca inşa edilmişleri göremez. Siyasetin eksileri, 

zaten eksik, kusurlarına bakmaya bile gerek yok. Çünkü im-

kan verilmedi bu güne kadar gibi kokuşmuş bir mazeretin 

arkasına sığınarak yaşamaya çalışıyorlar. 

Sözü fazla uzatmayalım. Koskoca bir tecrübe ile tecrü-

besiz kıyaslanamaz. Usta ile çırak yarıştırılamaz. Akıllı adam 

trollerin laflarına kanmaz. Var olanı görür olmayanın varlı-

ğına da şahitlik eder. 

Yok’u var kılmaya çalışan ve var’dan haberi olmayan 

akıllara ne denebilir. Onları da anlamıyorlarsa bu sözleri na-

sıl anlasınlar. Dostlara duyurulur.

AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

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

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

18 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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KOCASI TARAFIN-
DAN MAŞA İLE DARP 
EDİLDİ

Olay 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü bugün 
Süleymaniye Mahalle-
si Ali Gülerer sokak-
ta bulunan bir evde 
meydana geldi. Kadın 
A.Ş.(60), evde alkol 
alan eşi C.Ş.(68)'ye 
tepki gösterdi. Sinir-
lenen koca, sobanın 
yanında bulunan maşa 

ile eşinin başına vura-
rak yaraladı. 

Yaralanan kadın, olay 
yerine sevk edilen Am-
bulansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Darp edildiğini iddia 
eden koca ise polis 
otosuyla Hastanede 
sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra 
ifadesi alınmak üzere 
karakola götürüldü.

İNEGÖL BELEDİYE 
BAŞKANI ALPER 

TABAN KIYDI

Bir yandan enkaz kal-
dırma çalışmalarının 

sürdüğü, bir yandan 
da şehirlerin yeniden 
inşa edilmesi nok-
tasında çalışmaların 
yürütüldüğü deprem 
bölgesinde hayat nor-

male dönüyor. Depre-
min üzerinden geçen 
bir aylık sürenin ardın-
dan bölgeden yüzleri 
güldüren haberler de 
gelmeye başladı. İne-

göl Belediyesi’nde gö-
revli zabıta memuru 
Hakan Akdemir, Kah-
ramanmaraş’ta düzen-
lenen sade bir nikah 
töreniyle dünya evine 

girdi. Nikahı ise İnegöl 
Belediye Başkanı Al-
per Taban kıydı.

Zabıta memuru Ha-
kan Akdemir, mem-
leketi Kahramanma-
raş’ta hemşire Nesrin 
Taş ile evlendi. Kahra-
manmaraş’ta bulunan 

İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban da 
nikaha katıldı. Genç 
çiftin nikahını Başkan 
Taban kıyarken, evlilik 
cüzdanını geline tes-
lim eden Alper Taban 
bir ömür boyu mutlu-
luklar diledi.

 KENTSEL
 DÖNÜŞÜMDE 
KİRA YARDIMI 

ARTIRILDI
Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Baka-
nı Murat Kurum, Gazi-
antep'in Nurdağı ilçe-
sinde CNN Türk'teki 
"Tarafsız Bölge" 
programına katılarak, 
gündeme ilişkin soru-
ları yanıtladı. Bakan 

Kurum, kentsel dönü-
şümde vatandaşlara 
süreci yürütebilmesi 
amacıyla, kira yardımı, 
kamulaştırma yardımı, 
finans desteği ve faiz 
desteği gibi birçok 
destek verildiğini ha-
tırlattı.

Ülke genelinde de-
vam eden kentsel dö-
nüşüm projelerinde 

kira yardımının arttırıl-
dığını belirten Bakan 
Kurum, "İstanbul'da 
1500 lira olan kira yar-
dımını 3 bin 500 liraya, 
Anadolu'da büyük ille-

rimiz Ankara'mız, Bur-
sa'mız, Antalya'mız ve 
İzmir'imizde 3 bin lira-
ya çıkarıyoruz. 

YENİ KİRA YAR-
DIMLARI HESAPLA-

RA YATACAK
Diğer Büyükşehirle-

rimizde 2 bin 500 lira-
ya çıkarıyoruz. Kalan 
diğer illerimizde kira 
yardımını 2 bin liraya 

çıkartıyoruz. Nisan 
ayından itibaren inşal-
lah yeni kira yardımla-
rını vatandaşlarımızın 
hesaplarına yatıraca-
ğız." diye konuştu.

Süleymaniye mahallesinde mey-
dana gelen olayda kadın alkol içme-
sine tepki gösterdiği kocası tarafın-
dan maşa ile darp edildi.

İnegöl Belediyesi’nde görev ya-
pan zabıta memuru Hakan Akdemir, 
hemşire Nesrin Taş ile Kahraman-
maraş’ta dünya evine girdi. Nikâhı 
deprem bölgesinde bulunan İnegöl 
Belediye Başkanı Alper Taban kıydı. 
@ Özkan Duran

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanı Murat Kurum, kentsel dö-
nüşümü desteklemek için kira yardı-
mını artırdıklarını açıkladı. Açıklama 
kapsamında İnegöl’de verilecek kira 
yardımı 3 bin TL’ye yükselmiş oldu. 
@ Özgür Yıldırım



TARİHTE BUGÜN 10 MART

765: İmam-ı Cafer-i Sadık’ın vefatı

1876: Graham Bell ile yardımcısı Watson, ilk telefon gö-

rüşmesini yaptılar.

1910: Hollywood'da çekilen ilk film olan ''In Old California'' 

gösterime girdi.

1917: İngilizlerin Bağdat’ı işgali

1963: Maarif Kitaphanesi ve Matbaası sahibi ve Saatli Ma-

arif Takvimlerinin kurucusu Naci Kasım öldü.

1972: Türkiye Büyük Millet Meclis'i Deniz Gezmiş, Hüseyin 

İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarını onayladı

1986: Sanıkların aynalı odalarda sorgulanması ve ifadele-

rinin video bantlara kaydedilmesi uygulaması başladı.

1987: İstanbul’da son 50 yılın en büyük kışı

1998: Gazeteciler Federasyonu kuruldu.

İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

03 Yaşam 10 Mart 2023 Cuma

KAZADA 1 KİŞİ 
YARALANDI

Kaza Süleymaniye 
Mahallesi Ahmet Tür-
kel Çevre Yolu İtfaiye 
kavşağında meydana 
geldi. İtfaiye kavşa-
ğından dönüş yapan 
sürücü İdris A.(43) yö-
netimindeki 16 KRG 
91 plakalı otomobil, 
Ahmet Türkel Çevre 
Yolundan kavşağa gi-
riş yapan sürücü İsmail 

G.(21) yönetimindeki 
16 AYE 275 plakalı 
motosiklet ile çarpıştı. 

Çarpışmanın etki-
siyle devrilen moto-
sikletten düşen genç 
ağır yaralandı. Yaralı 
olay yerine sevk edi-
len Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Polis kazayla 
ilgili soruşturma baş-
lattı.

  BÜYÜK KOLAYLIK
Metroda bekleme 

sürelerinin kısaltılması, 
toplu taşıma araçları-
nın modernize edilmesi 
gibi yatırımlarla toplu 
ulaşımı sürekli teşvik 
eden Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi, şimdi 
de metro ve validatör 
bulunan otobüslerde 
kredi kartı ile ödeme 
dönemini başlattı. Te-
massız ödeme özelliği 
olan Visa ve Master-
Card kredi kartları ile 
NFC özelliği bulunan 
akıllı telefonlarla yapıla-

cak ödemelerde, ban-
ka tarafından yürürlük-
teki komisyon bedeli 
alınacak. Tam tarifenin 
uygulanacağı kredi kar-
tı ödemelerinde ulaşım 
ücretinin her 5 TL’ye 
kadar olan kısmı için 1 
TL, 5 TL ile 10 TL ara-
sında olan kısmı için 2 
TL ve 10 TL ile 15 TL 
arasındaki ulaşım ücre-
tine karşılık da 3 TL ko-
misyon ücreti alınacak.

  Uygulama özellikle 
Bursakart’ı olmayan 
ve şehir dışından günü 

birlik kente gelip, top-
lu taşıma kullanmak 
isteyen vatandaşlara 
büyük kolaylıklar sağ-
layacak. Boş Bursakart 
bedelinin 35 TL, tek bi-
niş kısa hat biletinin 18 
TL ve tek biniş uzun hat 
biletinin 30 TL olduğu 
düşünüldüğünde, kredi 
kartı ile ödeme yapıldı-
ğında 8,50 TL olan Bur-
saray tam biniş ücreti 
banka komisyonu ile 
birlikte 10.5 TL’ye gel-
miş olacak.

DİN GÖREVLİLERİ 
YARDIMLAŞMA DER-
NEĞİ GETİRİYOR

İnegöl Din Görevlileri 
Yardımlaşma Derneği, 
yaptığı vaazlar ve soh-
betleriyle yediden yet-
mişe herkes tarafından 
sevilen ünlü Vaiz Halil 
Konakçı'yı İnegöl’e ge-
tiriyor. 

Din Görevlileri Yar-
dımlaşma Derneğin-
den yapılan açıklama-
da, “Organize Sanayi 
Bölgesi Camiinde 18 
Mart 2023 Cumartesi 
günü Yatsı Namazında 
buluşmak dileğiyle” 
ifadesi kullanıldı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu İtfaiye 
kavşağında meydana gelen kazada 
otomobil ile çarpışan motosikletin 
sürücüsü yaralandı.

 @ Haber Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile temassız ödeme kolaylığı sunmaya 
başladı. Uygulama, özellikle şehir dışından gelip, günü birlik toplu taşımadan yararlanmak isteyen vatandaşlara 
büyük kolaylık sağlayacak. @ Özgür Yıldırım 

Sosyal medyada geniş bir hayran 
kitlesi bulunan Vaiz Halil Konakçı, 
Din Görevlileri Yardımlaşma Derne-
ğinin daveti üzerine İnegöl’de se-
venleriyle buluşacak. 

@ Haber Merkezi
MÜMİN GÜVENEN VE GÜVENİLEN KİŞİDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin 

kalplerine huzur ve güven aşılayan O’dur.”  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız, kendisinden 

hayır umulan ve asla kötülük beklenmeyendir.” 

Aziz Müminler!

Hepimiz dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren 

kendimizi emniyette hissetmeyi arzularız. Kötülüklerden 

uzak olmak, endişe ve korkularımızdan sıyrılmak isteriz. 

Her birimiz güvenli bir ortamda, huzur içerisinde yaşamaya 

gayret gösteririz. Zira Cenâb-ı Hakkın imandan sonra bize 

lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir güven duygusu.

Kıymetli Müslümanlar!

Güvenin yegâne kaynağı Cenâb-ı Hak’tır. Yüce Rabbi-

mizin güzel isimlerinden birisi de “el-Mümin”dir. O Allah ki 

huzur ve esenlik verendir. Kullarını güven ve emniyet içinde 

yaşatandır.   Kendisine güvenilmeyi en çok hak edendir. 

O’na sığınanları korku ve endişeden emin kılandır. 

Muhterem Müminler!

Allah’a iman eden her mümin, O’nun himayesi ve ko-

ruması altındadır. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade 

edilmektedir:

 ووووووووو ووووووو وووووووو ووووو ووووووووووو 

 ”.Allah’a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter“ وووووووو

 Bu ayet-i kerimeye gönülden inanan müminler olarak 

biliriz ki; Yüce Mevlâmız bizleri asla kimsesiz ve çaresiz 

bırakmaz. Nitekim tevhid uğruna atıldığı ateşi Hz. İbrahim’e 

serin ve zararsız kılan O’dur. Kardeşleri tarafından kuyuya 

atılan Hz. Yusuf’u oradan çıkarıp Mısır’a sultan eden O’dur. 

Hz. Yûnus’u balığın karnından kurtuluş sahiline ulaştıran, 

Hz. Musa’ya denizi yol, kudret ve merhametini yoldaş 

eyleyen O’dur. Rahmet Elçisi Hz. Muhammed Mustafa’yı 

müşriklerin tuzağından kurtarıp emniyet içinde Medine’ye 

kavuşturan da O’dur. 

Aziz Müslümanlar!

Mümin, söz ve davranışıyla bir güven insanıdır. Kardeş-

lerine emniyette olduklarını hissettiren bir iman kalesidir 

adeta.  Gücünün yettiği oranda her şeyden ve herkesten 

sorumlu olduğunun bilincindedir. Bizler inanırız ki, iman 

güvendir. Mümin, güvenen ve güvenilendir. Kâinat insana, 

insan da birbirine emanettir. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s) 

şöyle buyurmuştur: “Müslüman, diğer Müslümanların 

elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de 

insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyette 

bildikleri kişidir.”  Onun içindir ki güven zedeleyici davranış-

larda bulunmak, bir başkasının canına kastetmek, malına el 

uzatmak; ağır bir vebal, büyük bir günahtır. 

Kardeşlerim!

Yaşadığımız depremlerin yaralarını sarmaya çalıştı-

ğımız şu günlerde güven ve huzur kaynağı olmaya devam 

edelim. Zorluk ve meşakkatler karşısında birbirimiz için 

sağlam ve güvenli bir liman olalım. Dertli gönüllere derman, 

mahzun yüreklere sevinç taşıyalım. Aramızdaki şefkat, 

merhamet ve muhabbetle, zihinlerimiz ve gönüllerimiz inşi-

rah bulsun. Unutmayalım ki Allah’a dayanır ve güvenirsek, 

kardeşlerimize karşı güven ve emanet bilincini kuşanırsak, 

Rabbimizin inayet ve nusreti bizimle beraber olacaktır. 

Hutbemi hicret yolculuğunun en sıkıntılı anında Resûl-i 

Ekrem (s.a.s)’in Allah’a olan güvenini ifade eden şu ayet-i ke-

rimeyle bitiriyorum: “Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşı-

na ‘Mahzun olma! Allah bizimle beraberdir’ diyordu. Derken 

Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi...” 

YAYINA HAZIRLAYAN DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ BAŞ-

KANI&  İSHAKPAŞA İMAM HATİBİ  MEHMET NURİ MEMİŞ

10.03.2023 TARİHİNDE CAMİLERDE OKUNAN CUMA 

HUTBESİ

      

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın :ILN01793229 

T.C.İNEGÖL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/528 Esas

İLAN METNİ
Davacılar ABDULLAH KARTAL, ADİLE KARTAL, EMİNE ÖKSÜZ, HADİCE DURSUN, HANEFİ 
KARTAL ile davalılar İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; 
Davaya konu taşınmaz; Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mah./Köy402 ada 121 parsel sayılı 
taşınmazdır.Dava konusu taşınmazın 27,50 m²’sinin TMK 713 maddesi gereğince tescili talep 
edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşup oluşmadığını bilen ya da dava konusu taşınmazda 
hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya İnegöl 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/528 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen 
süre içinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış 
olursa davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 
maddeleri gereğince ilan olunur

MÜMİN GÜVENEN VE 
GÜVENİLEN KİŞİDİR

İshakpaşa İmam Hatibi 

Mehmet Nuri
MEMİŞ
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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.
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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 10 Mart 2023 Cuma

F- ZAVİYELİ TEKKE VE MAHALLE HALK MEK-
TEBİNE GEÇİŞ: Tarihî süreçte Tanzimat ve Meş-
rûtiyet devrine gelinince; Noktacı Kasım Efendi 
Zaviyeli Tekkesi, halk arasında “Cırgıt Hoca” 
lakabı ile şöhret bulan İshakpaşa Medresesi 
mezunlarından Hacı Hasan Efendi tarafından 
mescide ve halk mektebine çevrilmiştir. 

Şöyleki: Önce, Kasım Efendi Zaviyeli Tekke-
si’nin, “Tevhidhâne” bölümü, mahalle mescidi 
haline getirilmiştir. Ardından da tekkenin cadde-
ye nâzır ön bahçesinde yer alan Noktacı Kasım 
Efendi’nin mezarı üzerine ahşap çatılı mütevazi 
bir türbe ve bir de cüzhane yapılarak halkın 
hizmetine sunulmuştur. Cırgıt Hoca Hacı Hasan 
Efendi, halkın katkıları ile türbenin cüzhane 
bölümünü, halk mektebi haline getirmiştir.

1924 Yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkar-
tılarak yörürlüğe konuncaya kadar “Cırgıt Hoca 
Halk Mektebi”, eğitim ve öğretimini sürdürmüş-
tür. Vefat ettiğinde de Cırgıt Hoca Hacı Hasan 
Efendi, Noktacı Kasım Efendi’nin türbesine def-
nedilmiştir. Günümüzde söz konusu Noktacı sım 
Efendi Türbesi’nde; türbe girişine göre, ilk mezar, 
Cırgıt Hoca Hacı Hasan Efendi’ye; ikinci mezar 
ise Noktacı Kasım Efendi’ye âittir.

 “CEVÂHİRÜ’L- AHBÂR” VE “CEVÂHİRÜ’L-AH-
KÂM”: İshak Paşa medresesi mezularından 
“Cırgıt Hca” diye şöhret bulan Hacı hasan Efendi, 
Noktacı Kasım Efendi Türbesi’nin antresini 
oluşturan “Cüzhane” bölümünde mahalle çocuk-
larına Kur’an-ı Kerîm okutmuştur .

İnegöl ilçe müftüsü olan ve halk arasında 
“Koca Müftü” lakabı ile anılan Hasan Fehmi 
Aslan da Noktacı Kasım Efendi’ nin 1496 Yılında 
Antakya’ da Arapça olarak kaleme almış olduğu 
“Cevâhirü’lAhbâr ” isimli kitabından esinlenmiş-
tir. Koca üftü lakabı ile şöhret bulmuş olan Hasan 
Fehmi Efendi de İnegöl’lüleri, din konusunda 
aydınlatmak üzere ; “Cevâhirü’l- Ahkâm “adını 
verdiği bir ilmihal kitabı hazırlamıştır.

Bu ilmihal kitabı, İnegöl’ün eşrafından Ma-
nifaturacı Hacı Nezir Dürüst Efendi tarafından 
bastırtılmış ve İnegöl’lülere bir armağan olarak 
dağıtılmıştır. Noktacı Kasım Efendi Camii’nin de-
vamlı cemaati arasında yer alan Merhum Hacı 
Ali Kılıç Bey de kendisine hediye edilen bu ilmihal 
kitabını, hususi kütüphaneme hediye eylemiştir.

Refik Tabakoğlu’nun pederi doksan yaşını 
aşmış Merhum Tevfik Tabakoğlu ile yaptığım bir 
mülâkat sonrasında; öğremdim ki Tevfik Tabak- 
oğlu, Cırgıt Hoca’nın oğlu Hafız Mehmed Emin 
Efendi’den Kur’an-ı Kerîm dersi almıştır. Zira 
Noktacı Kasım Efendi Zaviyeli Mescidi’nin işlet-
me giderleri, uzun yıllar Hamza Bey’in oğulları ve 
torunları tarafından karşılanmıştır.

Ancak Kulaca ve Hamzabey köylerinde 
Mercidabık şehidi Mehmed Bey tarafından 
yaptırıılan cami ve medreseler, halkın hizmetine 
açılınca -bu kerre – Noktacı Kasım Efendi Tekke 
Camii’nin işletme giderleri, bir müddet, yörede 
sakin Tabakzâdeler tarafından karşılanmıştır.

Daha sonra-muhtemelen-CırgıtHoca’nın 
devreye girmesiyle, bu kerre, Demircizâdeler, 
devreye girmiş ve Demircizâde Ali Rıza Efendi, 
Noktacı Kasım Efendi Camii’nde imamet ve 
hitabet hizmetini yapan din görevlisinin ücretini 
karşılamak üzere; “evladiyet sistemine ” göre bir 
vakıf tesis eylemiştir.

Bozçaarmutlu Hanı ile altındaki bir kısım 
dükkân bu vakfa dahildir. 1940’lı yıllarda İstan-
bul’da Nuruosmaniye Camii imam-hatibi olan 
Hasan Akkuş Hoca’nın yetiştirdiği Madenli Mer-
hum Hafız İbrahim Çuluk, 1950’li yıllarda Noktacı 
Kasım Efendi Camii’nde hem mihrap hizmeti 
yapmış ve hem de hafız yetiştirmiştir

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

KAFA KAFAYA 
ÇARPIŞTILAR

Kaza Cumhuriyet Ma-
hallesi Mareşal Fevzi 
Çakmak Caddesi üze-
rinde meydana geldi. 
Cadde üzerinde seyir 
halindeki sürücü İbrahim 
Y.(31) yönetimindeki 16 
AKU 475 plakalı hafif 
ticari araç, karşı yön-
den gelen sürücü Kamil 

K.(30) yönetimindeki 16 
AYG 906 plakalı moto-
siklet ile kafa kafaya çar-
pıştı. 

Kazanın etkisiyle aracın 
ön camına çarpıp yere 
düşerek ağır yaralandı. 
Yaralı olay yerine sevk 
edilen Ambulansla İne-
göl Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Polis kazayla 
ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL SÜRÜ-
CÜSÜNE CEZA YAĞDI

Kaza Bursa-Ankara 
karayolu üzeri İnegöl 
girişinde meydana gel-
di. İnegöl'den Bursa is-
tikametine seyir halinde 
olan sürücü Suat Y. Yö-
netimindeki 16 APG 993 
plakalı otomobil, sürü-
cüsünün kontrolünden 
çıkarak yol kenarında 
park halinde olan TIR'a 
çarptı. Çarpmanın etki-

siyle araç savruldu. Kaza 
sonucu sürücü hafif şe-
kilde yaralandı. 

Yapılan alkol testinde 
1.6 promül alkollü oldu-
ğu tespit edilen sürücü-
ye, 2. Kez alkollü araç 
kullanmaktan 5 bin 96 
TL, sürücü belgesiz araç 
kullanmaktan 8 bin 190 
TL cezai işlem uygulan-
dı.  Polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı.

Cumhuriyet mahallesinde meyda-
na gelen kazada hafif ticari araçla 
kafa kafaya çarpışan motosikletin 
sürücüsü yaralandı. 

@ Haber Merkezi

Bursa-Ankara karayolu üzerinde 
meydana gelen kazada sürücüsü-
nün kontrolünden çıkan otomobil 
park halindeki TIR'a çarptı. Alkollü 
olan otomobil sürücüsüne ceza yağ-
dı. @ Haber Merkezi

  KADINLARA MORAL
Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş da me-
saisinin büyük bir bölümünü 
Hatay’da geçiriyor. İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Milli Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ile bölgede görevli tüm bele-
diye başkanlarının da katıldığı 
koordinasyon toplantısına 
katılan Başkan Aktaş, daha 
sonra Antakya MOBSAN’daki 

dağıtım merkezindeki çalış-
maları yerinde inceledi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin Ko-
ordinasyon Merkezi’nde de 
bugüne kadar yapılan çalış-
maları değerlendiren Başkan 
Aktaş, daha sonra Hatay’daki 
çadır ve konteyner kentleri 
gezdi.

  
 Bursa Büyükşehir Beledi-

yesi tarafından yapılan çocuk 
parkında çocuklarla bir araya 

gelen Başkan Aktaş, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde, 
afetin yükünü omuzlayan ka-
dınları da unutmadı. Çadır 
ve konteyner kentlerde yeni 
bir düzen kurmaya çalışan, 
yemekten temizliğe ve ço-
cukların bakımına kadar pek 
çok işi üstlenen kadınları çadır 
kentte ziyaret eden Başkan 
Aktaş, onların kadınlar günü-
nü kutlayıp, çeşitli hediyelerle 
moral vermeye çalıştı.

OSMANBEY 
CADDESİ 

ÜZERİNDE KAZA
Kaza Mahmudiye 

Mahallesi Osman-
bey Caddesi üzerin-
de meydana geldi. 
Cadde üzerinde seyir 

halinde olan sürücü 
Emrah A. Yönetimin-
deki 16KLG 58 plakalı 
kapalı kasa kamyo-
net, yola çıkan Mak-
bule K.(49)'ya Çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
yere düşen kadın ya-

ralandı. Yaralı olay 
yerine sevk edilen 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Polis kazay-
la ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketiyle 
omuzlarındaki yük katlanarak artan, çadır ve kontey-
ner kentlerde yeni bir düzen kurmaya çalışan kadınları, 
unutmadı. Çadır kentleri gezen Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, afetin yükünü omuzlayan 
kadınları çadırlarında ziyaret ederek, çeşitli hediyelerle 
onlara moral verdi. @ Tamer Ekimci 

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 
kapalı kasa kamyonetin çarptığı kadın yaralandı. @ 
Haber Merkezi

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

İNEGÖL’ DE İLK CAMİ VE 
MESCİTLER-10
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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.

HASTANELİK 
OLDU

Olay Mahmudi-
ye Mahallesi 18. 
Sokakta meydana 
geldi. 20 yaşında-
ki Yusuf T., 5 kişi-
nin saldırısına uğ-
radı. Darp edilen 

genç yaralandı. 
Yaralanan genç, 
olay yerine sevk 
edilen Ambulans-
la İnegöl Devlet 
Hastanesine kal-
dırıldı. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

TEHLİKELİ YOL-
CULUK

Olay, İnegöl ilçe-
si Bursa-Ankara 
yolunda meyda-
na geldi. Edinilen 
bilgiye göre, İne-
göl’den Bursa isti-
kametine seyir ha-
linde olan kasksız 

sürücü, motosikle-
tin üzerine yüzüstü 
yattı. Motosikleti 
bir süre bu şekilde 
kullanan ve zaman 
zaman hızını 100 
kilometreye kadar 
çıkaran sürücüyü 
görenler o anları 
görüntüledi. 

 BELEDİYE ELEMAN 
ARIYOR

 İnegöl Belediyesi, 
kurum bünyesinde te-
mizlik hizmetlerinde ça-
lışmak üzere personel 
alımı yapılacağını du-
yurdu. Başvuruların 31 
Mart 2023 Cuma günü-
ne kadar alınacağı, 10 
çöp kamyonu şoförü ile 
40 çöp kamyonu arkası 
personel olmak üzere 
toplam 50 personel is-
tihdam edileceği açık-
landı.

 Konuya ilişkin yapılan 
zaçıklamada şu ifade-
lere yer verildi:  “Ku-
rumumuz bünyesinde 
istihdam edilmek üzere 
50 personel alımı yapı-
lacak. İlçe halkımıza en 
iyi hizmeti sunmak adı-
na yapılan alım çerçeve-
sinde; 10 çöp kamyonu 
şoförü ve 40 çöp kam-
yonu arkası personeli 
olmak üzere toplam 50 

kişi istihdam edilecek. 
Başvuruda bulunmak 
isteyen vatandaşlarımı-
zın 31 Mart 2023 Cuma 
günü 17.00’a kadar 
Mahmudiye Mahalle-
si 29. Mobilya Sokak 
No:29 adresine bizzat 
başvurmaları gerek-
mektedir. Detaylı bilgi 
almak isteyen vatan-
daşlarımız da 0224 715 
10 10 no’lu telefondan 
1710 dahili hattını bağ-
latarak bilgi alabilirler. 
Başvuracak adaylarda 
aranan şartlar ise; her-
hangi bir sağlık sorunu 
olmaması, askerlik ile 
ilişiği olmaması, İne-
göl sınırları içerisinde 
ikamet ediyor olmak, 
vardiyalı ve esnek çalış-
maya uygun olmak.40 
kişilik çöp kamyonu ar-
kası personel için ise 45 
yaşını aşmamış olmak 
şartı aranıyor.”

Mahmudiye mahallesinde meyda-
na gelen olayda 5 kişinin saldırısına 
uğrayan genç, hastanelik oldu. @ 
Haber Merkezi

İnegöl’de sürücü, üzerine yattığı 
motosikletlinin tehlikeli seyrettiği 
anlar amatör kameraya yansıdı. @ 
Haber Merkezi  

İnegöl Belediyesi, temizlik hizmet-
lerinde çalışacak 10 şoför ve 40 çöp 
kamyonu arkası personel alımı yapı-
lacağını duyurdu.  @ Özkan Duran

SÜLEYMAN  EZİM: İsmi  ilçemizde bir okulda ya-
şatılan meslek önderi, usta. 1932 Bursa doğumlu olup 
İlk ve orta eğitimini Bursa’da yaptı. O günkü adıyla 
Bursa Tophane Sanat Mektebi mezunudur.  İstanbul 
Beşiktaş Semtinde  1958 yılında Estetik Yay Sanayi  ve 

Ticaret adlı firmasını kurdu. 
1963 yılında İnegöl’e yerleşti. 
1978 yılına kadar binek araçla-
rına fren, gaz, debriyaj kancalı 
çekmeye çalışan raylar üretti.  
1978 yılında sıcak sarımlı yay 
üretimine geçti.  Vefat ettiği 
1988 yılına kadar işinin başında 
çalıştı. Oğlu işadamı Abdullah 
Ezim tarafından yaptırılan ve 
Ortaköy Süleyman Ezim İlköğ-
retim Okulu adı verilen okul  
2011-12 öğretim yılında faali-

yete geçti.  Kaynakça : 15.01.2016 tarihi oğlu Abdullah 
Ezim ile görüşüldü 

 
ABDULLAH (ZAHİT ŞÜKRÜ) EZİM: Hayırsever, İne-

gölspor Kulüp Başkanı, kolleksiyoner, işadamı. 1959 
İstanbul doğumludur. 1963 yılından itibaren babasının 
işini İnegöl’e taşımasıyla İnegöl’e taşındılar.  İlkokulu 
Dündar İlkokulu’nda okudu. Babasının çırak ihtiyacı 
duymasından dolayı ortaokul eğitimini yarıda bırak-
tı. 1988 yılında vefatına kadar babası ile birlikte oldu. 
Sonrasında kendi başına sürdürdü. Atölyeden fab-
rikaya,  ya da ustalıktan sanayiciliğe geçiş sürecinin 
ilçemizdeki en başarılı örneklerindendir. Çelik yay 

üretimi gibi farklı 
bir alanda dün-
yanın hemen her 
tarafına ihracat 
yapabilen bir fir-
ma ortaya çıkart-
mıştır. 2011 yılın-
da İnegöl Rotary 
Kulüp tarafından 
Meslek Onur Ödü-
lü ile ödüllendiril-
miştir. 29.03.2005, 
2 7 . 0 1 . 2 0 0 9 
21.02.2012 tarihli 
kongrelerde İne-

göl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçilmiştir. İnegöl 2.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Üyeliği Görevinde bulunmuştur. 29 Mayıs 2007 
tarihli kongrede yönetim kurulu üyesi  olduğu İne-
gölspor’a 23 Mayıs 2008 tarihli kongrede başkan oldu. 
2007 yılı İnegöl Beşiktaşlılar Derneği Kurucu Yönetim 
Kurulu Üyesidir.17 Mayıs 2013 tarihli kongrede İnegöl 
Tenis Kulübü  Başkanlığı görevine seçilmiştir.  Babası 
Merhum Süleyman Ezim adına İnegöl Ortaköy’de bir 
ilköğretim okulunu tamamlamış ve milli eğitime ar-
mağan etmiştir. 2011-2012 öğretim yılından itibaren 
faaliyettedir. Aynı şekilde kardeşi Mehmet Asaf Ezim 
adına da İnegöl Cerrah İlkokulu ve orta okulu bahçe-
sinde bir kapalı spor salonunu tamamlayıp armağan 
etti. 2007 yılından itibaren  eski Amerikan arabası ko-
leksiyonu oluşturmaya başlamıştır ve fabrikasının bir 
bölümünde oluşturduğu kendi atölyesinde yenileme 
çalışmalarını sürdürmektedir.    Kaynakça : 15.11.2016 
kendisi ile görüşüldü      

 

MUSTAFA RIFAT ETKER: CKMP Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Kurucu Baş-
kanı, Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Tuğgeneral. 1904 
yılı İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenim sonra-
sı Harp Okulu’na girmiş 01 Ağustos 1925’de Piyade 
asteğmen olarak mezun olmuştur. Ülkenin muhtelif 
bölgelerinde görev yapan Etker 30 Ağustos 1958 ta-
rihinde Tuğgeneral oldu. 26 Ekim 1958’de 2.Ordu, 27 

Kasım 1959’da 3.Ordu, 15 
Haziran 1960 tarihinde 
de 1.Ordu Ordonat Baş-
kanı oldu. 03 Ağustos 
1960 tarihinde emekli 
oldu. Emeklilik sonrası 
1960 yılında CKMP’de 
aktif siyasete başlayan 
Etker; Kızılay Genel Mer-
kez Yöneticiliği dolayısı 
ile tanıdığı İnegöl Kızı-
lay Yöneticileri vasıtası 
ile CKMP Partisi İnegöl 
Kurucu İlçe Başkanı 
olur.  1961 Anayasası yü-
rürlüğe girdikten sonra 

15 Ekim 1961’de yapılan genel seçimde CKMP adayı 
olarak Cumhuriyet senatosu Ankara Üyesi olur. 05 
Haziran 1962’de partisinden ayrılır bir süre bağımsız 
kalır sonra Millet Partisine geçer. 05 Haziran 1966 ta-
rihinde Cumhuriyet Senatosu Üyeliği sona erer. 1977 
yılında Ankara’da vefat eder.
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HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

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

BURSA'YI BATIYA 
DOĞRU BÜYÜTECEK 
PROJE İÇİN ÖNEMLİ 
ADIM

Kamulaşt ı r ı lacağı 
açıklanan binlerce par-
sel arasında Balat'ta ta-
nesi 10-12 milyon liraya 
satılan dairelerin bu-
lunduğu bir site de yer 
alıyor. Bursa'dan Kara-
cabey ve Bandırma'ya 
kadar beklenmeyen 
bazı parsellerin de ka-
mulaştırma listesinde 
olması dikkat çekerken, 
açıklanan parsellerden 
bir çoğunun kamulaş-
tırmasına ihtiyaç duyul-
madan sahiplerine iade 
edileceği kaydediliyor. 
Uzmanlar, "Demiryo-
lu düzenleme yasamız 
var. Hızlı tren devam 
edecek. Onun dışında 
yük ve yolcu olarak kul-
lanılmasına da izin ve-

recek. Belediye olarak 
bir raybüs kiraladığınız 
zaman bakanlıktan da 
saatlerini teyit edip; 
düzenleme esaslarına 
uyarak bir program da-
hiline alabilirsiniz. Bur-
sa Karacabey arasında 
ring dönersiniz. Yeni bir 
şehir oluşturursunuz. 
Depremle birlikte bu 
gerçek de ortaya çıktı. 
Türkiye'nin kurtuluşu 
banliyö sistemi. 2 mil-
yon nüfuslu Viyana'da 
14 tane banliyö sistemi 
var. Banliyöye dönmek 
için fırsat. Algımız da 
açık. Ortak akıl oluştu-
rup bu olayı iyi değer-
lendirmeliyiz" dediler. 

  Osmaneli-Yenişe-
hir-Bursa-Bandırma 
yüksek standartlı de-
miryolu projesi Bursa'yı 
Karacabey'e doğru bü-

yütecek. 1,5 yıl içinde 
tamamlanması bekle-
nen proje için Cumhur-
başkanlığı acele kamu-
laştırma kararı verdi. 

  Balat ile Karacabey 
güzergahında acele 
kamulaştırılacak bilinen 
parsellere yeni parsel-
ler eklendi. Balat'ta 
lüks dairelerin yapıldı-
ğı ve insanların ikamet 
ettiği lüks rezidansların 
da acele kamulaştırma 
kararı içine alınması 
şok etkisi yaptı.  Yüz-
lerce lüks dairenin bu-
lunduğu sitede bahçe 
katların fiyatları bile 10 
milyon liradan başlıyor.  

  Resmi Gazetede ya-
yımlanan 6897 sayılı ka-
rarda Bandırma - Bursa 
- Yenişehir - Osmaneli 
Yüksek Standartlı De-

miryolu Projesinin belir-
lenen iş programına ve 
taahhüt edilen edilen 
sürelere uygun şekilde 
tamamlanması ve dış 
kaynaklı kredi teminin-
de aksama yaşanma-
ması amacıyla, proje 
çerçevesinde ihtiyaç 
duyulan ve ekli harita 
ile listede bulunduk-
ları yer ve ada/parsel 
numaraları gösterilen 
taşınmazlar ile muh-
desatın, Ulaştırma ve 
Alt Yapı Bakanlığı (Alt-
yapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü) tarafından 
acele kamulaştırılması-
na, 2942 sayılı Kamu-
laştırma Kanununun 
27. maddesi gereğince 
karar verilmiştir." denil-
di.

  Bilecik'ten başlayıp 
Balıkesir'in Bandırma il-
çesinde son bulan pro-
je Bursa'nın Yenişehir, 
Kestel, Gürsu, Osman-
gazi, Nilüfer, Mudanya 
ve Karacabey ilçelerini 
de içerisine alıyor. Ya-
yınlanan karara göre 
Nilüfer, Mudanya ve 
Karacabey ilçelerinde 
çeşitli noktalardaki çok 
sayıda parselde ka-
mulaştırma yapılacağı 
görülürken, Yenişehir, 
Kestel, Gürsu ve Os-
mangazi ilçelerinde ka-
mulaştırma için herhan-
gi bir alan görülmüyor.

  Özellikle Nilüfer il-

çesinde kamulaştırma 
yapılması planlanan 
parsellerin bazılarında 
lüks siteler yer alıyor. 
Balat Mahallesi'nde 
kısa süre önce içerisin-
de yaşamın başladığı 
Panula Balat sitesi de 
kamulaştırma yapılma-
sı planlanan parseller 
üzerinde bulunduğu 
için kamulaştırılıp yıkıl-
ması bekleniyor. Ancak 
binlerce kişinin ikamet 
ettiği lüks sitede daire 
fiyatları 10 milyon lira 
ile 25 milyon lira arasın-
da değişiyor.

  Uzmanlar, acele ka-
mulaştırma kararında 
daha önceden açıklan-
mamış parsellerin de 
olduğunu hatırlatarak, 
"Endişeye gerek yok. 
Vatandaş kesinlikle 
mağdur edilmeyecek. 
Değeri ne kadar edi-
yorsa kamulaştırma 
bedeli ödenir. Acil ka-
mulaştırma gerektiren 
işlerde bakanlığa yet-
ki verilir. Daha sonra 
kuruşlandırmaya ve 
istimlak bedellerine 
geçilir. Kimsenin hakkı 
yenmez. Fazlası verilir. 
Eskiden bu tür işlerde 
hak gözetilmezdi. Şim-
di kimse mağdur edil-
miyor. Burada yapılan 
kamulaştırmalar sonra-
sında yasal yol kullanı-
lıyor. Mudat bir işlem 
haline geldi. Değeri 10 
lira ise üzerinde oluyor. 

Tevhid ifraz işlemlerini 
yapması uzun zaman 
alıyor. Acil kamulaştır-
manın mantığı ise iş ak-
samasın. Bandırma'ya 
bir an önce sistemi 1,5 
yılda gelsin. 50 yılda 
imarları çözemezsiniz. 
Bunun için acil kamu-
laştırma güzergah ak-
sını belirler. Diğer alan-
ların istimlak haricinde 
kullanılmayan yerler 
geri iade edilir" dediler. 

  Öte yandan 1,5 yıl 
içinde tamamlanacak 
demiryolu ve tren pro-
jesinin banliyö sistemi 
ile şehri batıya doğru 
planlı ve bahçeli konut-
larla büyüteceğini kay-
deden uzmanlar, "Bur-
sa şehir içine tıkandı. 
Demiryolu sayesinde 
şehri batıya doğru bü-
yütmek imkanı sağla-
nacak, 2 milyon nüfuslu 
Viyana 14 banliyöye sa-
hip. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bir raybüs 
kiralayıp bakanlıktan 
da saatlerini teyit ede-

rek Karacabey Bursa 
arasında ring yapacak. 
Yeni toplu konutlar ve 
TEKNOSAB projesi ile 
birlikte batıda planlı 
yeni bir şehir doğacak. 
Deprem gösterdi ki 
Türkiye'nin kurtuluşu 
banliyö sistemi. Bu du-
rum Bursa için de bir 
fırsat" ifadelerini kul-
landılar. 

  Bursa Bandırma ara-
sında hızlı trenin yanı-
sıra, bir yük ve yolcu 
taşıyacak yüksek stan-
dartlı demiryolu projesi 
olacağı, Karacabey ya-
kınlarında Hürriyet ve 
Taşlık mahallelerinde 
durak bulunacağı, Bur-
sa Karacabey arasında 
demiryolu ulaşımının 
25-30 dakikada ger-
çekleşeceği öğrenildi. 

  Bakanlık yetkilileri 
de vatandaşın panik 
yapmaması dile getire-
rek, "Bina yıkımı veya 
kamulaştırması olma-
yacak. Prosedür gereği 

acil kamulaştırma kara-
rı alınır. Bu amaçla ya-
pılmıştır. O parsellerin 
yüzde biri kullanılmaya-
cak. Demiryolu güzer-
gahına giren parseller 
kamulaştırılacak.  Net 
şekilde binaların için-
den geçmiyor. Temas 
ettiği yerdeki alanı ay-
rıştırmak için imar mev-
zuatından dolayı vakit 
sıkıntısı yaşamamak 
adına böyle bir durum 
sözkonusu. Binaların 
parsel tanımından do-
layı kamulaştırmaya 
girmiş. Kamulaştırma 
Dairesi niyet belirtir. 
Oradan geçerse, o 
noktada ifraz bekle-
memek için acil eylem 
planı hayata geçirir. Bi-
naların hiçbir riski yok-
tur. Orada gidip bina-
lara dokunulmayacak. 
Güzergahın üzerine 
denk gelen yerde ilk 
önce sistem yapılacak. 
Ardından imar planı ta-
mamlanacak" dediler. . 

  BAHÇELİ’DEN 
SELAM GETİRDİLER

MHP Bursa İl Başkanı 
Cihangir Kalkancı, MHP 
Nilüfer İlçe Başkanı Le-
vent Karakoç ve bera-
berindeki heyet, Özlüce 

İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni 
ziyaret etti. Futbolcu-
larla buluşup galibiyet 
tebriklerini ileten MHP 
Bursa İl Teşkilatı, gele-
cek maçlar için de başarı 
dileklerinde bulundu. 

Kalkancı, “Genel Baş-
kanımızın, size selamını 
iletiyorum. 

Yarın, inşallah sizlerin 
selamını ve hediyelerini-
zi ona götüreceğim. Sizi 

tekrar tebrik ediyorum. 
Azminiz, inancınız bize, 
şehrimize ve taraftarı-
mıza umut verdi. İnşal-
lah bu azim ve umutla 
Bursaspor hak ettiği 
yerlere gelecek. Bizler 

elimizden ne geliyorsa 
sonuna kadar yanınızda 
ve arkanızda olmaya de-
vam edeceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.

 Bursaspor Başkanı 

Ömer Furkan Banaz ve 
yönetim kurulu, MHP 
heyetine, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçe-
li’nin adının yazılı olduğu 
forma hediye etti.

Bursa Bandırma arasındaki yüksek standartlı demir-
yolu projesi için önemli bir adım atıldı. Proje güzerga-
hındaki ada ve parseller için acele kamulaştırma kararı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi 
Gazete'de yer aldı. @ Özgür Yıldırım

Bursaspor yönetimi, kulübü ziya-
rete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı 
Levent Karakoç ve beraberindeki 
heyete, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin adının yazılı olduğu for-
ma hediye etti. MHP heyeti de for-
mayı yarın Bahçeli’ye vereceklerini 
söyledi. @ Tamer Ekimci
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Güzelliğin sarmış başı
Ta yükselir bulur arşı
Gözümden al bu yaşı
Nazı bırak bana karşı

Aşkın sarmış dünyayı
Buldum sende sarayı
Beyaz ettim karayı
Koşup gidem sana karşı

Derdim var dermanı var
Aşkım var ilacı yar
Yar için şiirlerim var
Söylerim rüzgara karşı

Kerem der dünya yalan
Yanarsan aşk ile yan
Aşktır seninle kalan
Tevbe ettim harama karşı

ÖLEM AŞKINA AŞKINA

Bakam yar yüzüne bakam
Ölem aşkına aşkına
Saram yar belini saram
Yanam aşkına aşkına

Hak bilir halk bilmez
Bu devran böyle gitmez
Bunu düşman bile etmez
Düşer aklıma aklıma

Kerem der düğünümdür
Yar gelmezse hüzünümdür
Cenazem vuslat günümdür
Gidem Mevlaya Mevlaya

05.09.2020
Kerem Sultan

Kerem
SULTAN

KOŞUP GİDEM YARE KARŞI



 SON 5 MAÇTA 10 
PUAN TOPLADI

 Öğlen saatlerinde 
Özlüce İbrahim Yazıcı 
Tesisleri'nde, Teknik 
Direktör İsmail Ertekin 

gözetiminde yapılan 
idman ısınma hareket-
leriyle başladı. İkinci 
bölümde geçiş oyunla-
rı oynayan futbolcular, 
antrenmanı taktik çalış-

malar yaparak tamam-
ladı.

 Yeşil-beyazlı ekip, 
hazırlıklarını bugün ya-
pacağı antrenmanla 
sürdürecek.

PUAN VEYA 
PUANLAR 

 DÜŞÜNMÜŞTÜK
İnegö lspor ’umuz 

deprem felaketi son-
rası yenilenen fikstür 
ile birlikte kendi evin-
de art arda iki maç 
oynayacak.  İlk maçta 
cumartesi günü Arna-
vutköy Belediyespor’u 
ağırlayacak olan takı-

mımız Çarşamba günü 
de yine kendi evinde 
Menemenspor A.Ş. ile 
mücadele edecek.

Ekibimiz çalışmalarını 
kulüp tesislerinde yap-
mış olduğu antrenman-
la sürdürürken Teknik 
Direktörümüz Bahad-
din Güneş yapmış ol-
duğu açıklamada şu 

ifadeleri kullandı;

 “Geldikten sonra 3 
maç oynadık.  İlk ma-
çımızı Erzincan'a karşı 
oynadık. Penaltımız 
verilmedi, 1 puan aldık 
ama o 1 puan bir şeyin 
işaretçisiydi. Yaptığımız 
şeyleri doğru yapıyor-
duk. Güzel bir oyunun 
işaretiydi. Akabinde 
Düzce'ye gittik ve hak 
ederek kazandık. Ra-
kipler birbirine denk 
rakipler grup iyi bir 
grup. Isparta'yı da ana-
liz etmiştik. Hareketli 
oynayan, topsuz oyun-
da iyi olan bir takımdı.  
Biz de bunun önlemini 
alarak puan veya puan-
lar şeklinde düşündük. 
İlk yarı maç kafa kafaya 

gitti. Daha sonra ikinci 
yarıda hamlelerimizi 
yapmamıza rağmen bi-
raz daha sıkıntı yaşadık. 
Yani ikinci yarı oyun an-
lamında iyi değildik.” 

RAKİPLERİ TEK TEK 
ANALİZ EDECEĞİZ
“Önümüzde 2 maç 

var. İlk maçımız cumar-
tesi günü Arnavutköy 
Belediyespor ile ardın-
dan da çarşamba günü 
Menemenspor ile oy-
nayacağız. Arnavutköy 
üst sıraları kovalıyor. 
Ciddi bir rakip. Her 
takımın bir hedefi ve 
buna göre oyun anlayı-
şı var. Biz her takımı tek 
tek analiz edeceğiz ve 
alt sıralardan nasıl kur-
tuluruz onun hesabını 
yapacağız. “

SAKAT FUTBOLCU-
LARIMIZ ARAMIZA 
DÖNDÜ

“Sakat futbolcuları-
mızın tedavi süreçleri 
tamamlandı ve aramı-

za döndüler. Ersel ve 
Niyazi şu anda hazır 
Hamza da önümüzdeki 
maça kadar toparlan-
mış ve sakatlığını at-
latmış olacak. Şu anda 

eksik olarak bir tek sto-
perimiz Volkan cezalı.”

TARAFTARIMIZA 
TEŞEKKÜR
  EDİYORUM

“İnegöl bir futbol 

şehri. İnegölspor taraf-
tarı gerçekten takımına 
sahip çıkıyor. Bunun en 
son örneğini yine son 
maçımızda yaşadık. 
Yağmur ve soğuğa rağ-

men maç sonuna kadar 
taraftarımız takımına 
sahip çıktı ve destek 
verdi. Ben taraftarımıza 
da buradan çok teşek-
kür ediyorum.”

TFF 2. Lig’in 26. haftasında oynayacağı Esenler Eroks-
por maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla 
devam eden Bursaspor, Amed Sportif’e karşı alınan 
galibiyeti taçlandırmak istiyor. Yeşil-beyazlı takım, son 
5 maçta 10 puan topladı.  İHA

Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş, cumartesi 
günü 14.00’da sahamızda ağırlayacağımız Arnavutköy 
Belediyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

@ Tamer Ekimci
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