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TFF 2. Temsilcimiz İnegölspor, sahasında ağırla-
dığı Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye 

Gençlik ve Spor'u 2-1 yendi. @ Tamer Ekimci

Kahramanmaraş merkez-
li büyük depremlerin 

ardından ekonomik zararın 
100 milyar dolar civarında 
olduğunu ifade eden İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek 
İstişare Üyesi iş insanı Haluk 
Özbek, "Zararın altından 
kalkmak için 500 milyar dolarlık 
katma değerli ihracata ihtiyaç 
var. Üretici ve sanayiciler daha 
fazla motive ve teşvik edilirse 5 
yılda bu hedefi yakalarız" dedi.  

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarım! Siz gece–gündüz günah işlemektesiniz,
 bütün günahları afveden de yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım.” 
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İnegöl’de son 12 aylık süreçte kira fiyatları 
%123 artış gösterdi. Bu artışa emlakçılar ve ko-
nut eksikliği en büyük etkenlerin başında oldu. 
Adalet Bakanlığı’nın en fazla %25 artış oranı sı-
nırlandırılması ise İnegöl’de dikkate alınmadığı 
gözlemlendi. 

 

İnegöl’de son dönemde konut fiyatları ciddi bir şekilde artış gösterirken, kira fiyatları da konut fiyatlarına paralel olarak artış göstermeye başladı.

EMLAKÇILARIN KİRA OYUNU

 

Konut eksikliği nedeniyle kiralık daire bulmakta zorluk çeken vatandaşlar ise yüksek bedelle daireleri kiralamak zorunda kalıyor. Yüksek bedellerle kiralanan daireler örnek gösterilerek düşük bedelli kiralık daire fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor.

KİRALAR SÜREKLİ ARTIYOR

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, 2023 
yılında kar ve yağmur yağışlarının beklentinin çok altında kaldığını 

belirtti. Boğazköy Barajında su sorunu olmadığını ancak bazı göletler-
de su oranının %50’nin altına olduğunu söyleyerek, “Beklenen yağışlar 
olmazsa, Yenişehir Ovası'nda ikinci mahsul ekimi yapılmayabilir” dedi. 



Mehmet Arif
SELİM

ACAYİP RÜYA
Herkesin bir rüyası olur. Ve herkes kendi rüyasının se-

naryosunu kendi yazar. Bazen ise başkalarının rüyalarını 

kendi rüyamız zannederiz ve o senaryo sahibinin rüyasında 

figüran oluruz.

Ben de bir rüya gördüm. Rüyam çok karmaşık ve sonu 

çok acıydı, rüya değil kabustu. Ancak kabus olduğunu uya-

nınınca anladım.

ABD, AB ve NATO yetkilileri, 'küresel' bir şekli olan sofra-

nın etrafında toplanmışlar ve dünyaya nasıl şekil verecek-

lerini konuşuyorlar. Konuşmalarında en çok TÜrkiye'den 

bahsediyorlar. 

Türkiye' nin mutlaka kendi kontrollerinde olması ge-

rektiğini, yeni bir dünya düzeni kurulurken, Türkiye'nin çok 

çok önemli olduğunu anlatıyorlar.

Güçlü ve kendilerinden bağımsız politikaları olan bir 

Türkiye'nin, kendileri için kabul edilemeyeceğini ve planla-

rını bozacağını ısrarla vurguluyorlar.

Derken -rüya bu ya- sofranın karşısındaki televizyonu 

açıyorlar ve GELECEĞİ GÖSTEREN o televizyonda planları-

nın gerçekleştiğini gururla izliyorlar;

- Akdeniz'e ve oradaki kaynaklara kendilerinin hakim 

olmuş, Türkiye " ne işim var Libyada" deyip, Libya ile olan 

antlaşmasının devre dışı bırakmış, ooooh Akdeniz'de küre-

sel şirketlerin gemileri geziyor...

- Türkiye PKK' ya yaptığı sınır ötesi operasyonları  dur-

durmuş, PKK' nın Suriye kolu olan YPG'nin terör örgütü ol-

madığını kabul etmiş ve Suriye ile Irak'tan çekilmiş. Böylece 

küresel sofradaki küresel güçler, Irak ve Suriye'nin kuzeyin-

de terör devletini kurmuşlar. 

"Oooooh" diyerek şaraplarını keyifle yudumlayan kü-

resel sofradakiler, geleceği gösteren televizyonu izlemeye 

devam ediyorlar. Rüya bu ya, uyanmak istesemde olmuyor.

- Türkiye' deki emperyalist kuklaları olan, daha önce 

devletten tasviye edilen Fetöcüler hapishanelerde n çıkıp 

yeniden devletin tüm kurumlarına yerleşiyorlar. Paralel 

devlet değil, bu kez devletin kendisi oluyorlar  Emperyalist-

ler bunu izleyince, "artık Türkiye tamamen bizim " diyerek 

şaraplarından kocaman bir yudum daha alıyorlar.

O sırada sofranın altındaki kırıntıları yiyen kişilerden 

biri bağırıyor:  "Mücahit Biden, mücahit ABD, mücahit Avru-

pa"

Rüya bu, akılalmaz ve saçma şeyler de oluyor tabi...

Geleceği gösteren televizyon göstermeye, küresel olan-

lar zevkten dört köşe olmaya devam ediyor.

- Türkiye'nin güneydoğusunda özerklik adı altında ba-

ğımsız bir yapı oluşmuş, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki te-

rör devletiyle birleşmiş, o terör devleti de İsrail'e bağlanmış, 

Arz- ı Mev'ud dediği topraklara kavuşan İsrail'de bir hafta 

bayram ilan edilmiş. Bu kehanetleri gerçekleşen emperyal 

evanjelistler ise tek dünya devleti oluşturmak ve İsa Mesih'i 

gökten indirmek için zaman geldi diyerek, iki haftalık bay-

ramda onlar yapmışlar.

- Türkiye, "Batılılar hariç herkese küstüm" açıklaması 

yapıyor: "Afrika'dan banane, Türk dünyasıyla işim olmaz, 

İslam dünyasıyla tüm diplomatik bağlarımı kestim, Rusya 

imiş Çin imiş alayına düşmanız. Bizim için aslolan kendi milli 

menfaatlerimiz değil, batılı dostlarımın menfaatleridir" 

Türkiye'den yapılan bu açıklama, geleceği gösteren 

televizyonda duyulunca, küresel sofradaki emperyalistler 

ayağa kalkıp birbirlerine sarılıyorlar. O sırada, sofranın al-

tındaki kırıntılarla oyalanan 10-15 kişi de sofranın altından 

çıkıyorlar. Ve hep bir ağızdan "mücahit batı, mücahit ABD, 

mücahit Apo, mücahit fetö" diye tempo tutarak bale yapma-

ya başlıyorlar.( Bale ne alaka ben de anlamadım...) Bu kutla-

maya dahil olan lgbt ve terörseverler ne yaptı onu yazma-

yayım... 

Çok acayip ama, rüya bu sonuçta, taabii ki acaip olacak 

dedim ve uyandım. 

Hayrolsun dedim, hayra yordum.

Allah batıl rüyalardan bizi korusun, hak rüyadan ayır-

masın.

Allah imandan, ferasetten ve devletten ayırmasın bizle-

ri.

Allah, şehitlerimize  mahcup olacağımız işlere alet ol-

maktan da muhafaza eylesin hepimizi.

Her zaman her şeyin hayırlısı olsun. MEHMET ARİF SE-

LİM

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

21 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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 ÖN KAYITLAR 
BAŞLADI

 Hürriyet Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lise-

si ve Atatürk Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile yapılan işbir-
liği ile istihdama yö-

nelik ücretsiz kurslar 
düzenleniyor. Bunun 
yanında diğer bazı 
Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liseleri ile de 
yakın zamanda işbir-
liği ağı genişletilerek, 
nitelikli iş gücüne des-

tek sürdürülecek. El 
Sanatları Teknolojisi, 
İnşaat Teknolojisi, Ma-
kine Teknolojisi, Metal 
Teknolojisi, Elektrik-E-
lektronik Teknolojisi 
gibi alanlarda düzen-
lenecek olan farklı 
kurslar ile sektördeki 
yeni gelişme ve uygu-
lamalar kursiyerlere 
aktarılacak. Bu kurslar 
sayesinde kursiyerler, 
iş hayatında pratik 
beceriler kazanabile-
cek ve iş bulma şans-
larını artırabilecekler. 
Kursiyerler, okulların 
atölyelerinde teorik 
bilgilerin yanı sıra pra-

tik uygulama becerile-
ri de kazanacaklar ve 
meslek hayatlarına en 
iyi şekilde hazırlanmış 
olacaklar.

  Kontenjan ile sınırlı 
olan kurslara başvuru 
yapmak isteyen kişiler,  
busmek.bursa.bel .
tr adresindeki online 
başvuru kısmından ön 
kayıt yaptırabilecek-
ler. Ayrıca Merinos 
AKKM’deki kurs mer-
kezinden de kayıt yap-
tırabilecekler. Kurslar, 
Nisan ayının ilk haftası 
başlayacak.

500 MİLYAR
 DOLARLIK KATMA 

DEĞERLİ İHRACATA 
İHTİYAÇ VAR

İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası Yüksek 
İstişare Üyesi Haluk 

Özbek, "Ülkemizin 
deprem yaralarını sar-
ması 100 milyar dolar 
üzeri görünüyor. Dep-
reme dayanıksız bina-
larını acilen dönüştü-
rülebilmesi, bundan 

sonra yapılacak her in-
şaatın depreme daya-
nıklı yapılabilmesi için 
acilen 500 milyar dolar 
üzeri kazançlı-katma 
değerli ihracata ihti-
yaç var.

 Güvenli, konforlu 
ve kaliteli binalar için 
tabii ki daha bilimsel 
yönetmeliklere, çok iyi 
düzenlenmiş kanun-
lara ihtiyaç var. Fakat 
ciddi maddi imkânlara 
da ihtiyaç var.

Kısacası ülkenin 
daha yaşanabilir ol-
ması, refah seviyesinin 
artırılması için de bu 
hedefe ulaşmalıyız. 
Yıllık 250 milyar dolar-
lık ihracatımızı zaten 
garanti yapıyoruz. İla-
veten yıllık 10 milyon 
dolar ihracat yapacak 

25 bin şirkete daha 
ihtiyaç var. Üretici ve 
sanayiciler daha fazla 
motive ve teşvik edi-
lirse maksimum 5 yılda 
bu hedefi yakalarız. 

Bu ülkede bu po-
tansiyel fazlasıyla var. 
Saloni olarak son 4 
yılda ihracatımızı 3 

kat artırarak 2022’de 
70 ülkeye 19,5 milyon 
dolar ihracat yaptık. 
2023 yılı için de 25-30 
milyon dolar ihracat 
hedefiyle çalışıyoruz. 
Bu artışı pekala diğer 
tüm şirketlerimizde de 
başarabiliriz" şeklinde 
konuştu. 

EMLAKÇILARIN 
KİRA OYUNU

İnegöl’de son dö-
nemde konut fiyatları 
ciddi bir şekilde artış 
gösterirken, kira fiyat-
ları da konut fiyatları-
na paralel olarak artış 
göstermeye başladı.

Endeksa’nın verile-
rine göre İnegöl’de 
2022 yılının Mart ayın-
da kira fiyatları metre-
kare başına 19.15 TL 
ortalamada iken 2023 
yılının Mart ayında bu 
rakam %123 artarak 
42.70 TL’ye yükseldi.
Öte yandan uzmanlar 
hiçbir düzenleme ya 
da çalışmama olma-
ması durumunda 2024 

yılının Şubat ayında 
kira fiyatlarının metre-
kare birim fiyatının or-
talama 72 TL’ye kadar 
yükseleceği ortalama 
bir dairenin kira fiya-
tının 8 bin 500 TL’lere 
kadar yükseleceğini 
belirtti.

Öte yandan İne-
göl’de en pahalı bölge 
ise Kozluca en ucuz 
bölge ise Çeltikçi Ma-
hallesi oldu. Her hangi 
bir denetimin yapılma-
dığı İnegöl’de bazı art 
niyetli emlakçıkların ev 
sahiplerinden düşük 
bedellerle kiraladıkla-
rı evleri, daha yüksek 
bedellerle vatandaş-
lara kiraladıkları, bu 

rakamlar yüzünden 
de fiyat ortalamasının 
sürekli yükseldiği öğ-
renildi.

KİRALAR SÜREKLİ 
ARTIYOR

Konut eksikliği nede-
niyle kiralık daire bul-
makta zorluk çeken 
vatandaşlar ise yüksek 
bedelle daireleri kira-
lamak zorunda kalıyor. 
Yüksek bedellerle ki-
ralanan daireler örnek 
gösterilerek düşük 
bedelli kiralık daire fi-
yatlarının yükselmesi-
ne sebep oluyor.

SINIRLANDIRILMA 
GETİRİLMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ, "1 Temmuz 
2023’e kadar yenile-
necek kira sözleşme-
lerinde bir önceki kira 
yılının yüzde 25’ini 
geçmemek koşuluyla 
yapılacak artışların ge-

çerli olduğuna dair bir 
geçici hüküm, Adalet 
Komisyonu’nda Borç-
lar Kanunu’na eklene-
cek. Böylelikle konut 
kiralarında bir yıl sü-
reyle bir önceki yılın 

kira bedelinin yüzde 
25’ini geçmeyecek şe-
kilde artış yapılabilme 
imkanı getiriliyor" de-
mişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Mü-
dürlüğü’ne bağlı BUSMEK, çalışma 
hayatındaki mevcut işgücünün ka-
litesini artırmaya yönelik kurslarına 
yenilerini ekliyor.  @Özkan Duran

Kahramanmaraş merkezli büyük 
depremlerin ardından ekonomik za-
rarın 100 milyar dolar civarında ol-
duğunu ifade eden İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası Yüksek İstişare Üyesi 
iş insanı Haluk Özbek, "Zararın al-
tından kalkmak için 500 milyar do-
larlık katma değerli ihracata ihtiyaç 
var. Üretici ve sanayiciler daha fazla 
motive ve teşvik edilirse 5 yılda bu 
hedefi yakalarız" dedi. 

 @ Tamer Ekimci

İnegöl’de son 12 aylık süreçte kira fiyatları %123 artış gösterdi. Bu artışa emlakçılar ve konut eksikliği en bü-
yük etkenlerin başında oldu. Adalet Bakanlığı’nın en fazla %25 artış oranı sınırlandırılması ise İnegöl’de dikkate 
alınmadığı gözlemlendi. @ Özgür Yıldırım



TARİHTE BUGÜN 13 MART

621: Bedir Savaşı
1893: Tanzimat dönemi yazar ve şairi Muallim Naci, İstanbul'da 

öldü.
1934: Yazar Cenap Şahabettin 64 yaşında öldü.
1952. İslamiyet ve dinler tarihi üzerine yaptığı inceleme ve araş-

tırmalarla tanınan gazeteci, yazar Ömer Rıza Doğrul, İstanbul'da 
öldü.

1992 : Erzincan'da 6,8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü.
1995: 12-13 Mart gecesi İstanbul Gazi mahallesinde 3 kahvehane 

otomatik silahlarla tarandı. Alevi dedesi Halil Kaya öldü, 20 kişi-

nin yaralandı. 

1998: Başbakanlık bünyesinde kurulan Sivil Çalışma Grubu, ha-

zırladığı Türban Raporu'nda, "Kamu görevlileri ve öğrencilerin, 

devlet daireleri ile okul ve üniversitelerden oluşan eğitim kurum-

larının kapalı mekanlarına türbanla girilmesi disiplin suçu oluş-

turur" diye açıklama yaptı.

2009: Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı.

BEDİR SAVAŞI
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 HASTANELER 
DEPREME HAZIR 
MI?
 Milletvekili Yüksel 

Özkan soru öner-
gesi ile ilgili ola-

rak şunları söyledi:  
“Kahramanmaraş 
merkezli ve 11 ili-
mizde yıkıma ne-
den olan deprem 
felaketinde kamu 
ve özel hastaneler 
ile Aile Sağlığı Mer-
kezlerinin büyük 
kısmının yıkıldığını 
ya da ağır hasar al-
dığını gördük. Yeni 
yapılan hastane 
binaları dahi kulla-
nılamaz hale geldi.  
Marmara'da ger-
çekleşmesi bek-
lenen muhtemel 
depremin, aktif 
faylar üzerinde bu-
lunan Bursa'yı da 

olumsuz etkileye-
cek. Yaşanabilecek 
depremlerde kritik 
bir öneme sahip 
olan kamu hasta-
neleri, özel hasta-
neler ve Aile Sağ-
lığı Merkezlerinin 
sağlık hizmetlerine 
kesiintisiz devam 
edeb i lme l id i r” 
dedi.
  Marmara Bölge-

si'ndeki nüfus yo-
ğunluğunun diğer 
bölgelere oranla 
fazla olmasına de-
ğinen Özkan, muh-
temel depremde 
bu binaların mutla-
ka ayakta kalması 

gerektiğinin altını 
çizdi.
    Yüksel Özkan, 

Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca'ya şu 
soruları yöneltti:
  1-Bursa ve ilçe-

lerinde depreme 
dayanıksız olduğu 
tespit edilen kamu 
hastanesi, özel 
hastane ve Aile 
Sağlığı Merkezi bu-
lunmakta mıdır?
  2-Bursa ve il-

çelerinde kamu 
hastaneleri, özel 
hastaneler ve Aile 
Sağlığı Merkezle-
rinin depreme da-
yanıklılık tespitleri 

yapılmış mıdır? Bu 
testler en son han-
gi tarihte yapılmış-
tır?
  3-Bursa ve ilçe-

lerinde kuvvetlen-
dirme çalışması 
yapılmış kamu has-
tanesi bulunmakta 
mıdır?
  4-Bursa Şehir 

Hastanesi'nin dep-
rem izolatörlerinin 
bir kısmının şartna-
meye uygun olarak 
yapılmadığı Sayış-
tay raporlarına yan-
sımıştır.Bu konuyla 
ilgili herhangi bir 
çalışma yapılmıştır

CHP Bursa Milletvekili Prof.Dr.Yüksel Özkan, 10 Mart 
tarihinde TBMM'ye sunmuş olduğu soru önergesinde, 
Bursa ve ilçelerinde bulunan kamu ve özel hastaneler 
ile Aile Sağlığı Merkezlerinin muhtemel bir depreme 
hazır olup olmadığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 
sordu. @ Tamer Ekimci 

 
KRON-KÖPRÜ, TOTAL, PARSİYEL PROTEZ METAL DÖKÜM VE BİTİM İŞLERİ MALZEMELİ TOPLU HİZMET ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BURSA İNEGÖL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kron-Köprü, Total, Parsiyel Protez Metal Döküm ve Bitim İşleri Malzemeli Toplu Hizmet Alımı hizmet 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN     :2023/245896
1-İdarenin
a) Adı     :AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BURSA 
     İNEGÖL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi    :Yeni Mahalle Alanyurt Cad. No : 132 16400 İNEGÖL/ 
     BURSA
c) Telefon ve faks numarası  :2247152008 - 2247134849
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı     :Kron-Köprü, Total, Parsiyel Protez Metal Döküm ve Bitim  
     İşleri Malzemeli Toplu Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı   :Kron-Köprü, Total, Parsiyel Protez Metal Döküm ve Bitim  
     İşleri Malzemeli Toplu Hizmet Alımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  :İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ , BAĞLI  
     SEMT POLİKLİNİĞİ VE PROTOKOLLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi   :İşe başlama tarihi 24.05.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi   :24.05.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ 1.KAT  
(e-tekliflerin açılacağı adres)  SATINALMA BİRİMİ
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları 
Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir “Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesini” 
ve “Mesul Müdürlük Belgesini”  yeterlilik bilgileri tablosunda belgelerin bilgilerini sunacak olup, beyan 
edilen bilgileri tesvik eden belgelerin sunulması aşamasında belgelerin aslını yada noter onaylı 
suretini sunacaktır.
-Teknik şartnamede TİTUBB/ÜTS kaydı istenen çekirdek metal, akrilik ve seramik tozların, 
kullanılacak dişlerin, protez kaide akriliği, basplak,  vb. malzemelerin TİTUBB/ÜTS kayıtlarını ve 
Brinel sertlik derecesini gösterir belgeyi veya Bu Malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda 
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları 
Yönetmeliği kapsamı dışında ise kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanını bilgilerini yeterlilik 
bilgileri tablosunda belgelerin bilgilerini sunacak olup, beyan edilen bilgileri tesvik eden belgelerin 
sunulması aşamasında belgelerin aslını sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine

sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç 
kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
      İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu 
bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu 
belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki 
yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin 
%15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde 
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına 
bakılır.
       Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın 
gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki 
yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Kron-Köprü,Total,Protez, Metal 
Döküm ve Bitim İşleri veya ihale konusu iş kalemlerinden her hangi biri veya bir kaçı veya tamamını 
kapsayan hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın : ILN01794482 
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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

 ANNEM ECZANESİ 
 SÜLEYMANİYE MAH. FURKAN SOK. NO:5/A

 0224 502 11 88 / 5021188

ALPER ECZANESİ 
YUNUSEMRE MAH. MENEKŞE CAD. NO:10/C ALANYURT

 0224-7192200

YOĞURT PAZARI ECZANESİ 
CUMA MAH. KASIM EFENDİ CAD. NO:6

 0224 715 49 82

Bugün İnegöl’de nöbetçi eczanelerimiz:
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Kültür Park yokken İnegöl’ün Kuğulu Parkı 

vardı

Bir zamanlar nasıl Ankara’nın Kuğulu Parkı 

meşhursa İnegöl’ün de aynı ismi taşıyan Kuğulu 

Parkı meşhurdu. Aslında burası ilk açıldığı yıl-

larda İnegölllüler buraya Havuzlu Park derlerdi. 

İnegöllüler bu havuzu Kıbrıs adasına benzetirler-

di. İşletmecisi buraya kuğu koyunca adıKuğulu 

Park oldu.

Yani Kültür Park yokken İnegöl'ün Kuğulu 

Parkı vardı. Ortadaki havuzu ve kuğuları ile meş-

hurdu. Özellikle yaz gecelerinde, bahar günlerin-

de İnegöl halkı burada buluşurdu. 2000 öncesi 

doğumlu olup da burayla ilgili hatırası olmayan 

İnegöllü genç yok gibidir. Otlakçı garson lakaplı 

Mehmet abiyle özdeşleşmişti bir dönem burası.

Kültürpark, Lunapark gibi yeni mekânlar olu-

şunca buraya ilgi azaldı. Kent içinde bakımsız ve 

atıl duruma düştü. Halktan gelen talep üzerine 

Belediye 2009 yılında bu parkı ve devamındaki 

yeşil alanı yeniledi.

Belediye sayfasında yenilenen Park hakkında 

şu bilgiler verilmiş: “Kent içerisinde bakımsız ve 

atıl durumda bulunan Kuğulu Park; bahçe tan-

zimi ve çevre düzenlemesi kapsamlı bir şekilde 

elden geçirilerek,  İnegöl’e yeniden kazandırıldı.

Parkın ismine yakışır Kuğu figürü, yürüyüş 

yolları ve oturma banklarının yerleştirilmesi so-

nucu Kuğulu Park; İnegöl’ün çekim alanı haline 

dönüştürüldü.”

Yine de havuzun olduğu alan eski günlerin-

den çok uzak ve mahzun bir görüntü veriyor. 

Velhasıl Kuğularla birlikte Kuğulu park da mazi 

oldu. Kuğulardan kalan Kuğu figürü Parkın alt 

tarafında duruyor. Parkın artık sadece ismi 

yaşıyor.

Yazımın sonunda Kuğulu Park’ın yani Havuz-

lu Park’ın en eski fotoğraflarından birini paylaşı-

yorum. Arka planda İnegöl’ün meşhur kavakları 

ve Endüstri Meslek Lisesi binası… Burdan öteye 

İnegöl evleri henüz yoktur zaten.

AYHAN TALHA BAYRAKTAR

ŞEHİRLER EL 
BİRLİĞİ İLE AYAĞA 

KALDIRILIYOR
Kahramanmaraş mer-

kezli yaşanan iki büyük 
deprem felaketinin 
üzerinden 1 ayı aşkın 
süre geçmesine rağ-
men, tüm Türkiye dep-
remin yıkıcı etkisiyle 
büyük zarar gören 11 
ilde el birliği ile çalış-
malarını sürdürüyor. Ül-
kenin dört bir yanından 
yerel yönetimler ve gö-
nüllüler ile birlikte dev-
letin tüm kurumları 11 
ili yeniden inşa etmek 
adına adeta yarışıyor.

İNEGÖL 
BELEDİYESİ 

YARALARI SARIYOR
İnegöl Belediyesi, 

deprem bölgesinde 

özellikle Kahraman-
maraş ve Hatay böl-
gesinde yapılan gö-
revlendirmelerle hem 
rutin belediyecilik hiz-
metlerinin aksatılma-
dan sürdürülmesi hem 
de şehirlerin yıkılan 
ve bozulan alanlarının 
kullanıma kazandırıl-
ması adına çalışmalar 
yapıyor. Fen İşleri Mü-
dürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve Park 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri sahada çalış-
malarını sürdürürken, 
aynı zamanda deprem 
bölgesinde Gastro İne-
göl şefleri de günlük 21 
bin kişiye sıcak yemek 
hizmetini sunmaya de-
vam ediyor.

“EL BİRLİĞİ İLE BU 

GÜNLERİ ATLAYACA-
ĞIZ”

Çalışmalara ilişkin 
açıklamalarda bulu-
nan İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, 
deprem bölgesinin el 
birliği ile eski günlerine 
kavuşacağını ifade etti. 
Tüm imkanların 11 il için 
seferber edildiğini kay-
deden Başkan Taban, 

“Ülkemiz bu süreçte 
ortaya koyduğu birlik 
beraberlik duygusuyla 
ilk günden beri millet 
olmanın gerekliliğini en 
güzel şekilde sergiliyor. 
Bu necip millet böylesi 
zor günlerde tarihten 
bu yana birlik olarak 
yaralarını sarmış, kül-
lerinden doğmayı bu 
birliktelikle sağlamıştır.

 Bugün de tarihi bir 
döneme tanıklık ediyo-
ruz. İnegöl Belediyesi 
olarak bu süreçte eli-
mizden gelen ne var-
sa tüm imkanlarımızı 
seferber ettik. Arama 
kurtarma ve yardım 
kampanyalarıyla baş-
layan süreçte, bugün 
ekiplerimiz depremle 
yıkıma uğrayan şehirle-
rimizin yeniden ayağa 
kalkması için mücadele 
ediyor. Milletimiz des-

tekleriyle, devletimiz 
iradesi ve gücüyle en 
kısa sürede bu yaraları 
saracaktır. 

Bir yandan bölgede 
yıkılan konutların inşası 
için adımlar atılırken, 
buradan gönderdiği-
miz personellerimiz 
de yolları, kaldırımları 
onararak hayatın nor-
male dönmesi için katkı 

sağlıyor. Orada hayatta 
bir yandan devam edi-
yor. Bu nedenle başta 
temizlik olmak üzere 
rutin belediyecilik hiz-
metlerinin de aksama-
ması lazım. Temizlik 
konusunda da orada 
çalışmalarımız var. El 
birliği ile inşallah en 
kısa sürede bu günleri 
atlayacağız” dedi.

KAR VE YAĞMUR 
BEKLENTİNİN ÇOK 

ALTINDA
Türkiye’nin birçok 

noktasında olduğu gibi 
Bursa ve ilçelerinde de 
su sıkıntısı yaşanıyor. 
Dış ve iç pazara mev-
siminde binlerce ton 
sebze ve meyve üreten 
Yenişehir Ovası’nı bes-
leyen bazı göletler yüz-
de 50’in altında kaldı. 
Önümüzdeki günlerde 
beklenen yağışlar gel-
mezse, bazı köylerde 
tarım sulaması açısın-

dan sorunlar ortaya 
çıkması bekleniyor. 
Bölgenin sulama ihtiya-
cını ise 116 bin dönüm 
alanı sulayan Boğazköy 
Barajı göğüslüyor. Or-
haniye, Kavaklı, Fet-
hiye göletlerinde ise 
sıkıntı devam ediyor. 
Eğer beklenen yağışlar 
olmazsa, yüzde 50’nin 
altında kalan göletlerin 
beslediği tarım arazi-
lerinde ikinci mahsu-
lün ekilemeyeceği dile 
getirildi. Bu durum 
Yenişehir Ovası’nın ta-

mamını içine almazken, 
yer altı sularının birikti-
ği depolarda şu an için 
sorun gözükmüyor. 

Bursa Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon Başkanı 
aynı zamanda Yenişehir 
Ziraat Odası Başkanı 
Sadi Aktaş, kuraklığın 
Bursa ve Yenişehir ta-
rımına etkilerini değer-
lendirdi. 2023 yılında 
kar ve yağmurların bir-
çok bölgede olduğu 
gibi Bursa’da da az ol-
duğunu belirten Aktaş, 
“Şu an yüzde 50'nin 
altında kalan göletle-
rimiz var. Bunlarla ilgili 
de büyük ihtimalle sulu 
ürün ekiminin ikinci eki-
lişleri iptal ettirebilir. 
Bunu tabiki Devlet Su 
İşleri, Sulama Birlikleri, 
Ziraat Odaları ile birlik-
te oturup karar verile-

cek. Yağmur yağsa da 
kar yağmadığı sürece 
göletlere etkisi olabile-
ceğini düşünmüyorum. 
Kar suyu ile beslenen 
göletlerimiz var. O 
yerlerde sıkıntılar ya-
şanabilir. Yenişehir’de 
Kavaklı, Terziler, Orha-
niye, Fethiye, Yeniköy 
gibi göletlerde sıkıntı-
mız var” dedi. 

Aktaş sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bizim sulu 
tarım ekilen bölgeler-
de yerlerimiz şu an boş 
durumda. Muhakkak 
buralara sebze ekile-
cek. Bunların planları 
yapıldı. Ama ne yapıla-
bilir derseniz, tek ürün 
ekilmesine karar veri-
lebilir. Çok risk görü-
lüyorsa sulama alanları 
içerisinde, göletten su 
alacak şahısların ekim 

yapacakları alan yüzde 
50’ye düşürülebilir. 100 
dönüm ekiyorsa, 50 
dönüm ekmesi sağla-
nabilir. Bu şekilde ted-
birler alınabilir. Bunları 
bugünkü duruma göre 
konuşuyoruz. Yağışlar 
olursa çiftçimizde va-
tandaşımız da mağdur 
olmaz” 

 “Bizim bölgemizde 
sebze ve ihracata yöne-
lik sıkıntı yaşanmaz” di-
yen Aktaş,  “Boğazköy 
Barajı 116 bin dönüm 

alan suluyor. Yaz suyu 
var, yer altı sularıyla 
beslenip depolara ba-
sılıyor, 5 bin dönüm de 
oradan sulanıyor. 

Yenişehir bölgesinde 
yetiştirdiğimiz sebze-
lerde sıkıntı yaşanma-
yacağını bu günden 
söyleyebiliriz. Yer altı 
sularımız şu an için ye-
terlidir. Karacabey böl-
gesindeki göletlerde 
de bir sıkıntı görülmü-
yor” ifadelerini kullan-
dı. 

Deprem bölgesindeki 11 şeh-
rin yeniden ayağa kaldırılması için 
başlatılan seferberlik sürüyor. Bir 
yandan yıkılan binaların yeniden in-
şasının hazırlıkları yapılırken, İnegöl 
Belediyesi personelleri de Kahra-
manmaraş’ta hayatın normale dön-
mesi adına yapım çalışmalarını sür-
dürüyor. @ Özgür Yıldırım

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, 2023 yılında kar ve yağmur yağışlarının beklentinin 
çok altında kaldığını belirtti. Boğazköy Barajında su sorunu olmadığını ancak bazı göletlerde su oranının %50’nin 
altına olduğunu söyleyerek, “Beklenen yağışlar olmazsa, Yenişehir Ovası'nda ikinci mahsul ekimi yapılmayabilir” 
dedi. @ Özkan Duran  

Talha
BAYRAKTAR

MAZİDEN BİR KARE: KUĞULU 
PARK
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2 YARALI
Kaza, saat 22.30 sı-

ralarında İnegöl'ün 
Akhisar ile Cumhuriyet 
Mahallesi'ni birbirine 
bağlayan yolda meyda-
na geldi. 

Seyir halinde olan 
Ahıska Türkü Elnur 
Sarazhev (44) yöneti-
mindeki 16 MB 3611 

plakalı otomobil, karşı 
yönden gelen Feyzul-
lah Kocaağa (27) yö-
netimindeki elektrikli 
bisiklet ile kafa kafaya 
çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle elektrikli bi-
sikletle araç tarlaya yu-
varlandı. Kaza sonucu 
otomobil sürücüsü ile 
elektrikli bisiklet sürü-

cüsü yaralandı. 
Yaralılar olay yerine 

sevk edilen ambulans-
larla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Sürücü Feyzullah Koca-
ağa'nın sağlık durumu-
nun ciddiyetini korudu-
ğu öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başla-
tıldı. 

KOLUNU KESTİ
Olay Edebey mahal-

lesinde bir evin bahçe-
sinde meydana geldi. 
Maket bir bıçağı ile 

malzeme kesen Harun 
A.(24), yanlışlıkla sol 
kolunu kesti. Kanlar 
içinde kalan genç olay 
yerine sevk edilen Am-

bulansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Jandarma komutanlığı 
ekipleri olayla ilgili so-
ruşturma başlattı.

İnegöl’de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması 
sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. @ Ha-
ber Merkezi

Edebey mahallesinde meydana gelen olayda kolunu 
yanlışlıkla maket bıçağı ile kesen genç yaralandı. 

@ Haber Merkezi

OSMAN GÜÇ: Bursa İl Genel Meclis Üyesi, İnegöl Bele-

diye Meclis Üyesi, cemiyet adamı. 16.02.1962 tarihi İnegöl 

doğumludur. İlkokul eğitimini Şakir Lakşe İlkokulu’nda ta-

mamladıktan sonra aile mesleği olan kasaplık mesleğine 

yöneldi, hayatını bu şekilde 

sürdürdü. 1978-84 yılları 

İnegöl İdmanyurdu Spor 

Kulübü’nde amatör futbol 

oynadı.  Futbol sonrası Av-

cılık sporuna yönelen Güç 

1993 yılında başladığı İne-

göl Avcılar ve Atıcılar Spor 

Kulübü Başkanlığı görevini 

başarılı bir şekilde 17 Aralık 

2015 tarihli kongreye kadar sürdürdü. Adalet ve Kalkınma 

Partisi adına 2004-2009 dönemi İnegöl Belediyesi Meclis 

Üyeliği, 2009-2014 dönemi ise Bursa İl Genel Meclisi Üyeliği 

görevini yerine getirdi. Hayatını İnegöl’de sürdürmektedir.

 

ENVER GÜÇ: Profesyonel futbolcu, esnaf 1955 İnegöl 

doğumludur. İlkokulu o günkü adı Turgutalp İlkokulu olan 

Şakir Lakşe İlkokulu’nda okudu. Ortaokul ikinci sınıf son-

rası eğitimi noktalayıp hayatı 

boyunca sürdüreceği aile 

mesleği kasaplık yapmaya 

başladı. 1970-71 Sezonundan 

itibaren henüz 15 yaşında 

ilk takımı Yıldızsapor’da for-

ma giymeye başladı. 1971-72 

sezonundan itibaren İnegöl 

İdmanyurdu takımının spor-

cusu oldu. 1973-74 sezonunu  altı ay kadar Eskişehirspor’da 

geçirdi sonrasında 1974-75 sezonunda Bursaspor’un futbol-

cusu idi. 1975 yılının Mart Ayında askere alınınca askerlik 

yaptığı Çorumspor’un sporcusu oldu. O gün için İkinci Tür-

kiye Liginde yer alan Çorumspor’da 1975-76 sezonu yarım 

sezon, 1976-77 sezonu da tam sezon forma giydi. Sonrasında 

İnegöl’e döndü amatörlüğe dönebilmek için bir sezonu boş 

geçirdi. 1981-82 Sezonu sonuna kadar ilk takımı Yıldızspor 

(İnegölspor’da) forma giydi. Sonrasında mesleği kasaplığa 

döndü. İnegöl’de hayatını sürdürdü.

Kaynakça : 04.10.2016 kendisi ile görüşüldü.

 

EŞREF GÜÇ: İnegölspor Kulüp Başkanı, işadamı. 01 Tem-

muz 1966 tarihi İnegöl doğumludur. Aile mesleği kasaplık 

yaparak hayatını sürdürdü. Gençlik dönemlerinde İnegöl 

Güvenspor’da amatör futbol oynadı. 2003 yılında “Eşref Köf-

te”yi faaliyete sokarak Köfte 

Sektörüne adımını attı. Kısa 

sürede önce İnegöl’ün sonra-

sında “Besler, Zeynel, Orhan” 

gibi ülkenin bilinen köfte mar-

kalarından biri haline geldi. 31 

Mayıs 2014 ve 22 Haziran 2015 

tarihli kongrelerde İnegölspor 

Kulüp Başkanlığına seçildi. 

2004-2015 ve 2015-2016 sezonlarını İnegölspor Kulüp Baş-

kanı olarak geçirdi. 23 Mayıs 2016 tarihli kongrede yeniden 

aday olmayarak görevi bıraktı. İnegöl Kasaplar Temin ve 

Tevzi Kooperatif Başkanlığı görevinde bulundu.   

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TUR-

HAN ŞAHİN

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN

ALKOL 
 KOMASINA 

GİRDİ
Edinilen bilgiye 

göre olay Osmaniye 
Mahallesi Hacı Ahmet 
Sokak üzerinde bulu-
nan bir apartmanda 
meydana geldi.

36 yaşındaki 
Ç.K’dan haber alama-

yan arkadaşları duru-
mu emniyet ekipleri-
ne haber verdi. İhbar 
üzerine belirtilen ad-
rese gelen emniyet 
ekipleri kapıyı çilingir 
yardımı ile açtılar. 
Açılan kapından eve 
giren ekipler Ç.K’yi 
baygın halde buldu-
lar.

Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri ilk mü-
dahalesinin ardından, 
alkol komasına girdi-
ği tespit edilen genç 
112 acil sağlık ambu-
lansı ile İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil Servi-
si’ne kaldırıldı.

Olay ile alakalı so-
ruşturma başlatıldı.

Osmaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda 
alkol komasına giren genci polisler kurtardı. @ Ha-
ber Merkezi

 1 ÖLÜ, 3 YARALI  
 H.K. (22) kontrolün-

deki 16 APN 963 pla-
kalı otomobil, Yeni-
şehir istikametinden 
Bilecik istikametine 
seyir halindeyken, 
İncirli Mahallesi’nde 
karşı yönden gelen 
M.B. (55) kontrolün-

deki 09 AS 903 plaka-
lı otomobille çarpıştı. 
Kaza sonucu H.K. ha-
yatını kaybederken, 
M.B. ile birlikte araç 
içerisinde yolcu ola-
rak bulunan D.İ. (24) 
ve A.P. (60) yaralandı.

  Yaralılar olay yeri-

ne gelen ambulans-
larla Bilecik Eğitim 
ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırılırken, 
tedavilerinin devam 
ettiği öğrenildi.

  Olayla ilgili tahki-
kat başlatıldı.

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ka-
zada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İHA 
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   4 MEVSİM HİZ-
MET

 Gençler ve çocukları 
her açıdan destekleyen 
birçok çalışmayı ortaya 
koyan Bursa Büyük-
şehir Belediyesi'nin, 
Kestel Alaçam İzcilik 
Kampı ve Gemlik Kara-
caali Gençlik Kampı’nın 
ardından yaz kış genç-

lere hizmet verecek 
olan Orhaneli Göynük-
belen Gençlik Kam-
pı’nda çalışmalar hızla 
devam ediyor. Gölcük 
Yaylası’nda 68 bin 500 
metrekarelik alanda 
doğayla iç içe tasarla-
nan kamp alanı, dört 
mevsim konaklamalı, 
spor ve etkinlik alanla-

rından oluşacak bir yer-
leşke olarak tasarlandı. 
Sadece Bursalılara de-
ğil, Türkiye genelinden 
gelecek tüm gençlere 
hizmet verecek kamp 
alanında gençlere özel 
futbol, voleybol, bas-
ketbol sahaları, semi-
ner ve etkinlik salonları 
ve konaklama için bun-

galov evler yer alacak.
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, beraberinde-
ki Orhaneli Belediye 
Başkanı Ali Aykurt ile 
birlikte Göynükbelen 
Gençlik Kampı’nda de-
vam eden çalışmaları 
yerinde inceledi. 

BURSA 
BÜYÜKŞEHİR 
SUSUZLUK

 YAŞANMAMASI 
İÇİN ÇALIŞMALARA 

HIZ VERDİ  
Küresel ısınma ve ik-

lim değişikliğine bağlı 
yaşanan kuraklık tüm 
dünyanın en önemli 
gündem maddelerin-
den biri haline gelir-

ken, Bursalıları bir gün 
bile susuz bırakmamak 
için gerekli her türlü 
yatırımı hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan konuyu 
tüm yönleri ile mercek 
altına aldı. Büyükşe-
hir Belediye Mecli-
si’nde Su Komisyonu 
kurulurken, komisyon 
Bursa’nın su potansi-

yeli, tarım, sanayi ve 
bireysel su kullanımı ve 
alınması gereken ön-
lemlerle ilgili çalışmala-
ra hızla devam ediyor. 
DSİ, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakan-
lığı, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, üniversi-
teler, BUSKİ ilgili aka-
demik odalarla birlikte 
gerekli saha çalışma-
larını yapan komisyon, 
Doğancı ve Nilüfer Ba-
rajlarının yanında sanayi 
bölgelerindeki arıtma 
tesislerinde de incele-
melerde bulundu. Bü-
yükşehir Belediyesi 
Encümen Salonu’nda 
yapılan su yönetimi 
değerlendirme toplan-
tısında, bugüne kadar 

yapılan çalışmalar ma-
saya yatırıldı. Büyük-
şehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ulaş Akhan’ın 
başkanlığında yapılan 
toplantıya Meclis Su 
Komisyonu Başkanı 
Mihrimah Kocabıyık, 
Tarım ve Orman Bakan-
lığı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü Araştırma 
ve Değerlendirme Dai-
re Başkanı Yusuf Başa-
ran, BUSKİ Genel Mü-
dür Yardımcısı Devrim 
İzgi, komisyon üyeleri 
ve konunun tüm taraf-
ları katıldı.

SU STRESİ ÇEKME-
YELİM

Büyükşehir Belediye 
Meclisi Su Komisyonu 

Başkanı Mihrimah Ko-
cabıyık da “Su potan-
siyeli olarak Bursa'da 
elimizde ne var? İçme 
suyu kaynaklarımız ne-
ler? Önümüzdeki 2030 
yılında 2050 yılında ve 
yüz yıllık projeksiyonda 
su kaynaklarımızla ilgili 
neler yapmamız gere-
kiyor? Bunların hepsini 
masaya yatırdık. Komis-
yon olarak Doğancı’da 
ve Nilüfer Barajı’nda in-
celemelerde bulunduk. 
Bursa Organize Sanayi 
ve Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgelerindeki 

iyi uygulama örnekle-
rini inceledik. Bursa'da 
su kullanım miktarlarını 
daha da aşağıya in-
dirmek, suyun verimli 
olarak kullanılmasını 
sağlamak ve müreffeh 
şekilde sıkıntı çekme-
den, su stresi çekme-
den güzel bir şekilde 
yaşamayı hedefliyoruz. 
Bu çerçevede güzel 
bir rapor hazırlıyoruz. 
Tamamlandığında ra-
porumuzu Meclis’te 
paylaşacağız” diye ko-
nuştu.

DEVLET SEFERBER 
OLDU

  Bir işadamları der-
neği tarafından düzen-
lenen ‘Dayanışma ruhu 
ve değerlerimiz’ konu-
lu Müstakil Düşünceler 
Konferansı'na katılan 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, depremin ilk 
anından bu zamana ka-
dar yapılan çalışmaları, 
gözlemlerini ve Bursa 
özelindeki deprem ça-
lışmalarını işadamlarına 
anlattı. Bursa Milletve-
kili Refik Özen, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Bursa Şube 
Başkanı Alpaslan Şe-
nocak, İlahiyatçı ve Ya-
zar Prof. Dr. Hayrettin 
Karaman ve dernek 
üyelerinin katıldığı top-
lantıda konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ülke ola-
rak büyük bir üzüntü ve 
acı yaşadıklarını, tarifi-
nin de mümkün olma-
dığını söyledi. Herkesin 
bir olayı başka bir olay-
la kıyasladığını ancak 
kendisinin 52 yaşında 
olmasına rağmen bu 
olayı başka bir olayla 
kıyaslayamadığını belir-

ten Başkan Aktaş, asrın 
felaketinde hayatını 
kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil 
şifalar diledi.

  Depremin olduğu 
gün gece 5 civarında 
Bursa Valisi Yakup Can-
bolat’la iletişim kurdu-
ğunu ve ilgili birimlere 
hazırlanmaları yönünde 
talimatlar verdiğini ifa-
de eden Başkan Aktaş, 
sabah saatlerinde de 
Vali Canbolat ile birlik-
te yola çıktıklarını dile 
getirdi. Yol boyunca 
deprem bölgesine ulaş-
maya çalışan ekipleri 
gördüklerini anlatan 
Başkan Aktaş, “Yollar-
daki hasarları görünce 
dehşete düştük. Çünkü 
bölgeye giderken nasıl 
bir manzarayla karşıla-
şacağımızı bilmiyorduk. 
12 saatte Gaziantep’e 

ulaştık. Daha sonra Ga-
ziantep’in Nurdağı ve 
İslahiye ilçelerinde gö-
revlendirildim. İlçenin 
tek sağlam binasında 
kriz masası kurulmuş. 
Tüm ilçe kilit durumun-
daydı. İlk andan itiba-
ren Nurdağı, İslahiye 
ve Gaziantep’te günlük 
24 bin kişilik yemek çı-
karttık. 

Köy köy gezdik. Di-
ğer ihtiyaçlar için de 
ekiplerimizi yönlendir-
dik. Siyasi kimliğimi bir 
kenara bırakırsak Avru-
pa’nın bir bölgesinde 
böyle bir deprem olsa 
bir hafta hiçbir şey ya-
pamazlardı. Devletimiz, 
beni sabahtan bölgeye 
gönderdi. Milletvekil-
lerimiz ilk günden beri 
sahadaydı ve vatan-
daşın yanında oldular. 
Devletin bütün kurum-

ları seferber oldu. Bele-
diyelerden sivil inisiya-
tiflere kadar herkes el 
birliğiyle hareket etti. 
İnşallah devlet millet 
kaynaşmasıyla bu sü-
reci aşacağız. Durumu 
olan da olmayan da 
elinde ne varsa bölgeye 
yardım için gönderdi. 
Milletin aynı anda ha-
reket geçmesi birlik ve 
beraberliğimizin artma-
sında önemli bir unsur-
dur. Bu işin şakası falan 
yok. Bizim Bursa olarak 
dönüşmekten başka 
çaremiz yok. 40-50 yıl-
lık binalarımızla alakalı, 

kaçak binalarla alakalı 
daha radikal tavırlar 
içerisinde olmamız ge-
rekiyor. Dönüşüm işini 
daha da arttırmalıyız. 
Her şey devletten bek-
lenmemeli. İnsanlarımız 
da dönüşümü istemeli. 
Eski binasını verip ye-
rine aynı metrekarede 
sıfır bina istemekle dö-
nüşüm olmaz. Bursa’yı 
dönüştürmek zorunda-
yız. Bu konuya dört elle 
sarılmamız gerekiyor. 
Deprem gerçeğine 
göre evlerimizi inşa et-
mek zorundayız” dedi.

” dedi.

Kestel Alaçam İzcilik Kampı ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nda 
gençlere ayrıcalıklı tatil imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, ya-
pımı devam eden Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı sadece Bursalıla-
ra değil, Türkiye genelinden gelen tüm gençlere hizmet verecek. @ Özkan 
Duran

  Bursalı işadamlarıyla bir araya 
gelerek deprem bölgesindeki son 
durum ve çalışmalar hakkında bilgi 
veren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayın-
da deprem bölgesinde verecekleri 
iftarlara, Bursa’nın deprem riski ta-
şıyan bölgelerinde yaşayan insanları 
da götüreceklerini söyledi. Bursa’da 
da depreme hazırlık için sıkı tedbir-
ler alınacağını belirten Başkan Ak-
taş, “Bursa’yı dönüştürmek zorun-
dayız” dedi.  @ Özgür Yıldırım 

ursa Büyükşehir Belediye Meclisi 
Su Komisyonu, kentin geleceğe dö-
nük su stresi ve su kıtlığı yaşamaması 
için çalışmalara hız verdi. Su kaynak-
larının yanı sıra sanayi bölgelerinde 
tüketim ve arıtma tesislerinde ince-
lemelerde bulunan Komisyon, mev-
cut su durumu, tüketim ve alınması 
gereken önemlerle ilgili hazırlaya-
cağı raporu, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne sunacak.@ Özgür Yıldırım
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OSMAN GÜÇ: Bursa İl Genel Meclis Üyesi, 
İnegöl Belediye Meclis Üyesi, cemiyet adamı. 
16.02.1962 tarihi İnegöl doğumludur. İlkokul 
eğitimini Şakir Lakşe 
İlkokulu’nda tamam-
ladıktan sonra aile 
mesleği olan kasaplık 
mesleğine yöneldi, 
hayatını bu şekilde 
sürdürdü. 1978-84 
yılları İnegöl İdman-
yurdu Spor Kulübü’nde 
amatör futbol oynadı.  
Futbol sonrası Avcılık 
sporuna yönelen Güç 1993 yılında başladığı 
İnegöl Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanlığı 
görevini başarılı bir şekilde 17 Aralık 2015 tarihli 
kongreye kadar sürdürdü. Adalet ve Kalkınma 
Partisi adına 2004-2009 dönemi İnegöl Beledi-
yesi Meclis Üyeliği, 2009-2014 dönemi ise Bursa 
İl Genel Meclisi Üyeliği görevini yerine getirdi. 
Hayatını İnegöl’de sürdürmektedir.

 
ENVER GÜÇ: Profesyonel futbolcu, esnaf 

1955 İnegöl doğumludur. İlkokulu o günkü adı 
Turgutalp İlkokulu olan Şakir Lakşe İlkokulu’n-
da okudu. Ortaokul ikinci sınıf sonrası eğitimi 
noktalayıp hayatı boyunca sürdüreceği aile 
mesleği kasaplık yapmaya başladı. 1970-71 
Sezonundan itibaren henüz 15 yaşında ilk takımı 
Yıldızsapor’da forma 
giymeye başladı. 1971-72 
sezonundan itibaren 
İnegöl İdmanyurdu 
takımının sporcusu oldu. 
1973-74 sezonunu  altı ay 
kadar Eskişehirspor’da 
geçirdi sonrasında 
1974-75 sezonunda Bur-
saspor’un futbolcusu idi. 
1975 yılının Mart Ayında askere alınınca askerlik 
yaptığı Çorumspor’un sporcusu oldu. O gün için 
İkinci Türkiye Liginde yer alan Çorumspor’da 
1975-76 sezonu yarım sezon, 1976-77 sezonu 
da tam sezon forma giydi. Sonrasında İnegöl’e 
döndü amatörlüğe dönebilmek için bir sezonu 
boş geçirdi. 1981-82 Sezonu sonuna kadar ilk 
takımı Yıldızspor (İnegölspor’da) forma giydi. 
Sonrasında mesleği kasaplığa döndü. İnegöl’de 
hayatını sürdürdü.

Kaynakça : 04.10.2016 kendisi ile görüşüldü.
 
EŞREF GÜÇ: İnegölspor Kulüp Başkanı, işa-

damı. 01 Temmuz 1966 tarihi İnegöl doğumludur. 
Aile mesleği kasaplık yaparak hayatını sürdürdü. 
Gençlik dönemlerinde İnegöl Güvenspor’da 
amatör futbol oynadı. 2003 yılında “Eşref Köfte”yi 
faaliyete sokarak Köfte Sektörüne adımını 
attı. Kısa sürede önce 
İnegöl’ün sonrasında 
“Besler, Zeynel, Orhan” 
gibi ülkenin bilinen köfte 
markalarından biri haline 
geldi. 31 Mayıs 2014 ve 22 
Haziran 2015 tarihli kong-
relerde İnegölspor Kulüp 
Başkanlığına seçildi. 
2004-2015 ve 2015-2016 sezonlarını İnegölspor 
Kulüp Başkanı olarak geçirdi. 23 Mayıs 2016 
tarihli kongrede yeniden aday olmayarak görevi 
bıraktı. İnegöl Kasaplar Temin ve Tevzi Koopera-
tif Başkanlığı görevinde bulundu.   
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 İSTİKLAL
 MARŞI’NIN KABUL

 EDİLİŞİNİN 102. 
YILI

 Bursaspor Kulü-
bü’nün sosyal medya 
hesaplarından yaptığı 
açıklamada, “İstiklal 
Marşımızın kabul edi-

lişinin 102. yılını kutlu-
yor, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm kahraman-
larımızı ve Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'u 
saygı ve rahmetle anı-
yoruz” denildi.

MAÇTAN
 DAKİKALAR 

22'nci dakikada geli-
şen İnegölspor atağın-
da ceza sahasına atılan 
topla buluşan Furkan'ın 
şutu ağlarla buluştu. 
1-0 

Maçın 45+3'ncü da-
kikasında gelişen Ar-
navutköy atağında 
Mert'in vuruşu ağlarla 

buluştu.1-1 

58'nci dakikada geli-
şen İnegölspor atağın-
da ceza sahasına giren 
Ömer'in pasında topla 
buluşan Niyazi'nin vu-
ruşu ağlarla buluştu.2-1

Hakemler: Selim 
Özen, Mustafa Yüksel, 
Umut İncili 

Stat: İnegöl İlçe 

İnegölspor: Gökhan 
Siverek(Dk 54 Bekir 
Sevgi), Furkan Özya-
pı(DK 76 Alperen Pak), 
Metincan Cici(DK 76 
Yasin Palaz), Sefa Dur-
muş, Yılmaz Özeren, 
Orhan Aktaş, Erman 
Bulucu, Uğur Utlu, 
Hamza Özdemir(Dk 
51 Yusuf Ziya Gümüş), 
Ersel Aslıyüksek(DK 
55 Niyazi Batuhan Sal-
man), Ömer Faruk Er-
meç 

Kuzey Marmara A.Ş. 
Arnavutköy Belediye 
Gençlik ve Spor: Fa-
tih Gülmez, Kamil İçer, 
Mert Caymaz, Tolga 
Şahin, Furkan Yaman, 
Mustafa Acun(Dk 84 
Mehmet Can Güngör), 
Furkan Işıkdemir(Dk 
74 Doğancan Aynacı), 
Berat Ali Genç(Dk 65 
Ömer Yılmaz), Ferhat 

Görgülü, Hakan Turan, 
Osman Bayrak 

Sarı kartlar: Hamza 
Özdemir, Erman Bulu-
cu ( İnegölspor) Kırmı-
zı kart: Goller: Furkan 
Özyapı, Niyazi Batuhan 
Salman(İnegölspor) 
Mert Caymaz(Arnavut-
köy) 

Bursaspor Kulübü, İstiklal Mar-
şı’nın kabul edilişinin 102. yılı ile ilgili 
mesaj yayımladı. 

TFF 2. Temsilcimiz İnegölspor, sa-
hasında ağırladığı Kuzey Marmara 
A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik 
ve Spor'u 2-1 yendi. @ Tamer Ekimci

08 13 Mart Pazartesi

TFF 2.Lig Beyaz Grupta yer alan temsilcimiz İnegölspor, 2022-2023 
sezonunun 26.haftasında kendi evinde karşılaştığı Kuzey Marmara A.Ş. Ar-
navutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 yenerek haftalar sonra iç saha gali-
biyetini elde etmiş oldu.

    Düşme hattından kurtulmak için mücadele eden temsilcimiz İne-
gölspor, kendi evinde oynayacağı üst üste iki maçı da kazanıp puan olarak 
kendisine en yakın takımlardan özellikle Bursaspor ve Batman Petrol Spor 
A.Ş.'nin puan kaybetmesini bekliyordu.

   Rakip Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor ise 35 
puanla 7.sıradaki yerini korumak hatta temsilcimizden 3 puan alarak play-off 
hattı içine girmek istiyordu.

   İnegöl İlçe Stadında yağmur altında ve kaygan zeminde oynanan ma-
çın ilk yarısına temsilcimiz İnegölspor'un vuruşu ile başlandı. Temsilcimiz 
İnegölspor maçın 22.dakikasında Furkan Özyapı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 
Bu golden sonra rakip takım kalemize daha çok gelmeye başladı. Nitekim ilk 
yarının uzatma dakikalarında, 45+3'te kaptanları Mert Caymaz ile beraberlik 
golünü buldu. Bu golle birlikte maçın ilk yarısı da 1-1 berabere tamamlandı. 

    Maçın ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen temsilcimiz İne-
gölspor 58.dakikada oyuna sonradan dahil edilen Niyazi Batuhan Salman ile 
galibiyet golünü buldu. Başka gol olmayınca maç da temsilcimiz İnegölspor'un 
2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

   Evet, temsilcimiz İnegölspor iç sahada en son 10.haftada, 15 Ekim 2022 
tarihinde Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenmişti. O tarihten bu yana 
tam 147 gündür iç sahada galibiyet alamamıştık. Haftalar sonra alınan bu ga-
libiyetle birlikte iç sahadaki makus talihimizi de yenmiş olduk.

   Teknik heyet bu maçta kadroda rotasyona giderek, Ersel Aslıyüksek'i 
sol kanatta,Furkan Özyapı ve Uğur Utlu'yu da orta alanda, cezalı olan Volkan 
Altınsoy'un yerine de Hamza  Özdemir'i sol stoperde oynattı. 

   Ersel Aslıyüksek bu maçta bekleneni veremedi ve 54.dakikada yerini 
Niyazi Batuhan Salman'a bıraktı. En son 20 Kasım 2022 tarihinde deplasman-
da Sivas Belediyespor'a gol atan Niyazi Batuhan Salman, bu maçta da ligdeki 
5.golünü attı. Bu maçta Alperen Pak'ın yerine ilk 11'de yer bulan Furkan Öz-
yapı takımımızın ilk golünü attı fakat yorulduğu her halinden belli olmasına 
rağmen teknik heyet tarafından oyundan çok geç alındı. Ali Akkuş yerine ilk 
11'de yer bulan Uğur Utlu ise  maçın başından sonuna kadar koştu, mücadele 
etti ve iyi bir oyun çıkardı. 

   Stoperlerimiz Erman Bulucu ve Hamza Özdemir maçta sarı kart 
gördüler. Erman Bulucu cezalı duruma düştü. Hamza Özdemir 50.dakikada 
sakatlanıp yerini genç Yusuf Ziya Gümüş'e bıraktı. 54.dakikada da kalecimiz 
Gökhan Siverek sakatlanıp yerini Bekir Sevgi'ye bıraktı. Umarız Gökhan Sive-
rek ve Hamza Özdemir'in sakatlıkları ciddi değildir. Bu zorunlu değişiklikler 
Bahadır Taşdelen ve Ali Akkuş gibi oyuncuların süre almalarına engel oldu 
elbette. Onlar da ilerleyen haftalarda süre alacaklardır. 

  Önümüzdeki Çarşamba günü 24. haftada oynanması gereken fakat 
deprem dolayısıyla oynanamayan erteleme maçları oynanacak. Temsilcimiz 
İnegölspor yine kendi evinde Menemen FK'yı konuk edecek. Teknik heyet bu 
maçta farklı bir kadro tercihinde bulunabilir. Artık kadro derinliğimiz de var. 
Sakat ve cezalı oyuncularımızın yeri elbette doldoldurulacaktır.

 
  Bu arada takımımızın düşme hattında yer alıyor olması, oyuncularımız-

da ister istemez bir baskı oluşturmakta. Bu yüzden oyun anlamında istenen 
seviyeyi yakaladık diyemeyiz. Fakat yine de bu takım son 4 maçta yenilgi yüzü 
görmedi ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 de beraberlik alarak 8 puan topladı.

   Önümüzdeki Çarşamba günü yine İnegöl İlçe Stadında buluşmak ve 
İnegölsporumuzun başarılarını yazmak dileklerimle...

MÜSLİM SERBEST

Müslim
SERBEST

HAFTALAR SONRA...


