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İnegöl Din Görevlileri Derneği, son dönemin 
popüler hatiplerinden Halil Konakçı’yı İnegöl’e 

getiriyor. 18 Mart akşamı düzenlenecek program 
İnegöl OSB Caminde gerçekleştirilecek

İnegöl Belediyesi’nde 7433 sayılı Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden memur 
kadrolarına atama işlemleri yapılan 50 personel için yemin töreni düzenlendi. @ Özgür Yıldırım

SAYFA
2'de

MANİPÜLE(SAPTIRMA) 
VE GENÇLER

Ahmet
TAŞTAN

HADİS KUŞAĞI  (RIYAZÜ’
S-SALIHIN)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir.”
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İnegöl Belediyesi’nde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. 

maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin 

istinaden 15 Mart 2023 tarihi itibariyle memur kadrolarına 

atama işlemleri yapıldı. 

MEMUR KADROSUNA GEÇEREK YEMİN ETTİLER 

İnegöl Belediyesinde sözleşmeli olarak çalışmakta olan; 
23 Mühendis, 17 Tekniker, 1 Arkeolog, 3 Mimar, 3 Şehir 

Plancısı ve 3 Avukat personelin memuriyete geçiş işlemleri 
tamamlandı. 

MEMURİYETE GEÇİŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İnegöl Bakkallar Odası öncülüğünde başlatılan "Bakkal Amca" projesi 
kapsamında depremzede çocuklar için hazırlanan koliler jandarma 

eşliğinde dağıtılmaya devam ediyor. İnegöl’de kereste atölyesinde kesim yaparken daire testere bıçağının ye-
rinden çıkıp boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan genç işçi kaldırıldığı 

hastanede hayatını kaybetti. Ölen işçinin bir gün önce işe girdiği öğrenildi.   



Ahmet
TAŞTAN

MANİPÜLE(SAPTIRMA) VE 
GENÇLER

Allah’ın huzurunda iken yani namazdayken böyle 
düşüncelere gark olduğum için af diliyorum. İnsanoğ-
lu işte, namazda huşuyu yakalamak gayretinde olaca-
ğına böyle güncel meselelerle kafasını meşgul eder, 
kendini imama teslim ettiği bir farzda. 

Ülkenin gençleri; hareketlidir, heyecanlıdır, his-
sidir, çabuk karar verendir. Onlara verilmiş (yanlış) 
bilgiler doğrultusunda kararı beklendiğini vakit, belki 
tartmaya bile vakit bulamadan harekete geçer. Genç-
lere birkaç tane düşünceyi empoze ediniz ve oturup 
keyifle seyrediniz. Öncelikle gençlere kendi görüşle-
rinin de olabileceğini kendi kanaatlerinin de toplum 
karşına söylenebileceği fikrini aşıladılar ölçü Kural 
tanımadan büyük küçük bilmeden. 

Sonunda yaşı tutsa da tutmasa da konuşmaya 
başladılar her şeyi. Liseli gençler, ortaokul çocukları 
hatta ilkokullu çocuklar ikna edilmişçesine sloganva-
ri cümlelerle, sığ düşüncelerle zihinleri kuşatılmış bir 
vaziyette sanki. 

Şehir hastaneleri, Adalet Sarayları, Beştepe’deki 
Devlet sarayı; İstanbul Havaalanı, Yavuz Sultan Köprü-
sünü, Avrasya Tüneli, Yusufeli Barajı ve kilometreler-
ce uzunluğundaki otoban yollar; bir otomobil(TOGG),  
savaş uçağının yapılması(MMU ve Kızılelma), Dünya 
karşısında dik duruş ve saygınlık kazanılması, Mavi 
Vatana sahip çıkılması, Karadeniz’de doğalgazın bu-
lunması, beş adet (sismik araştırma gemisinin ve bir 
tane uçak gemisinin yapılmış olması... Daha sayama-
yacağımız nice inşa edilmiş hizmetler... Acaba gençleri 
heyecanlandırmıyor mu? Acaba gençlerin nesi oluyor 
bunlar?

 Yönlendirilmiş zihinler yapılan her şeyin kusu-
runu, eksiğini zikrettiği zaman eleştiriyi daha çabuk 
kabullenen insan nefsi, gençleri ele geçiriyor. “Konu-
şursam Silivri’ye gönderirler.” gibi tehdit altında bu-
lundukları zannettikleri ifadeleri hücum aracı olarak 
kullanan gençler gördüm. Cevaplarınız hazır ve man-
tıklı olsa da onlar sizin verdiğiniz cevapları düşünme-
den karşı cevap verdiklerini işittim. 

Bu noktadan bakıldığında, ülkenin bağımsızlığıyla 
alakalı, “gençlere söylenecek” bilen her insanın bir 
cümlesi olmalı. Okullara siyaset girmemesi gerekti-
ğini, orduda siyasetin olmaması gerektiğinin söylen-
mesine rağmen şimdi işlerine geldiği zamanlarda her 
kesimi saptıracak sözlerve yaklaşımlar söylenmekte. 

Biz, dinimizi, değerli kutsallarımızdan kabul ede-
riz. Bu sebeple Ayasofya’nın ibadete açılması çok 
önemlidir, cümlesini duyan bir genç yüreğinden tit-
remeli ve derhal kendine gelmeli... Belki böyle düşü-
nüyoruz ama “ne olmuş ki Ayasofya’yı açınca” gibi bir 
cümle ile karşılaşıyoruz. 

Dini duyarlılıkları törpülenmiş gençler, ahlaktan, 
edepten uzak kalmış olduklarını da izliyoruz. Buna 
rağmen “bu dönemde inançsızlığın arttığını” delil ge-
tirerek yine suçlayıcı bir konum alıyorlar. 

Fakat onlara sakin bir dille söyleyebileceğimiz çok 
önemli cümleler olmalıdır. Zaten belli bir manipülas-
yonla yönlendirilen gençler, mağdurları oynayanlar 
tarafından ikna edilmek isteniyor. 

Köprüyü geçene kadar milletine ve gençlerine yö-
nelmiş her şey köprünün öbür tarafına geçince “dün 
dündür, bugün bugündür” düşüncesiyle silinecek ve 
gençler büyük bir gafletten uyanacaklar belki de...

“Her şey mübah!” mantığıyla iş gören kafalar, 
memleketi değil kendi çıkarlarını önceledikleri için 
tüm gayretleriyle inanmış gibi görünecekler. Ve her 
gün tekrar ettikleri yalanlara, kendilerini de gençleri 
de inandıracak görünüyorlar. 

Lakin bu asrın felaketi olan büyük deprem vesilesi 
ile gençlerin ne kadar vatansever olduğunu, merha-
met ettiklerini ve bu konuda gayret sarf ettiklerini gö-
rüyor ve bundan umutlanıyoruz. 

“Gençler” diye bahsettiğimizde asla tümünü kast 
edemiyoruz. Bir kısmı yeterli oluyor kanaatlerimizi 
beyan etmek için.  Yollarının ve desteklerinin “İnce” 
olduğunu hararetle savunan gençler, kör aşıklar gibi 
davranıyorlar ama nasıl bir oyunun içinde olduklarını 
kısa zamanda fark ederler. Gençler, dürüstlüğü, gay-
reti, mücadeleyi, dik duruşu, adamlığı severler. 

Gözlerini belli televizyon kanallarından ayırabilen, 
kulaklarını onlara kiralamayan nice güzel gençlik, ya-
pılanları ve var olanları görüyor teknofestin getirmiş 
olduğu ilmin ışığında bu gelişmeleri destekleyen anla-
yışı benimsiyorlar. Üzülmenin ve mahzun olmanın bir 
manası yok. 

Gençler totalde ne yapacaklarını bilirler. 
Allah’ın huzurunda/namazda  bunları düşünür-

ken herhalde namaz bitmiştir, diye tahmin yürütenler 
olacaktır muhakkak. Lakin şükür ki ne yapılanın far-
kına varmış olduk ilk rekattan sonra. AHMET TAŞTAN

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

BİR HADİS-İ ŞERİF

Güneş : 07:06 Öğlen : 13:16İmsak: 05:43

Akşam : 19:16 Yatsı : 20:34İkindi : 16:37

25 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))

02 Gündem 17 Mart Cuma

ÇOCUKLARA ÖZEL 
KUTULAR

K a h r a m a n m a r a ş 
merkezli 2 deprem ve 
Hatay merkezli dep-
remler sonrası İnegöl 
Bakkallar Odası yöne-
timi, bölgede mağdur 
olan çocukların yüz-
lerini güldürmek için 
harekete geçti.

Bölgede kalmak 
zorunda olan dep-
remzede ailelerin ço-
cuklarının yüzlerini 
güldürmek için ha-
rekete geçen İnegöl 
Bakkallar Odası'nın 
yaptığı çağrı sonu-
cu kampanyaya İne-
göl'de bulunan esnaf 
ve öğrenciler büyük 
destek verdi. Verilen 
destek sonucunda ço-
cuklar için özel kutular 

hazırlandı.

GENEL KOMUTAN-
LIK PAYLAŞTI

İnegöl'de çocuklar 
için hazırlanan ve böl-
geye gönderilen ko-
liler paylaşılmaya de-
vam ediyor. Jandarma 
Genel Komutanlığı'nın 
resmi sosyal medya 
hesabında paylaşılan 
fotoğrafta Orgeneral 
Ali Çardakçı'nın ço-
cuklara dağıttığı kutu-
larda İnegöl'de hazır-
lanan kutular olduğu 
görüldü. Jandarma 
Genel Komutanlığı'nın 
sosyal medya hesa-
bından yaptığı pay-
laşımda şu ifadeler 
kullanıldı; Jandarma 
Genel Komutan Yar-
dımcımız Orgeneral 
Ali ÇARDAKCI, dep-

rem bölgesindeki va-
tandaşlarımızı ziyaret 
ederek yaşam destek 
çalışmaları ile ilgili in-
celemelerde bulun-
maktadır.

BİR KUTU 50 TL
İçinde çikolata, şe-

ker, bisküvi, balon, 
meyve suyu, sakız ve 
şanlı Türk Bayrağımı-
zın olduğu kutular ha-
zırladıklarını belirten 
İnegöl Bakkallar Oda-
sı Başkanı Hakan İnka-
ya, " Çocuklarımız için 

özel kutular hazırladık. 
Esnafımızdan çok cid-
di destek gördük şu-
ana kadar 15 bin kutu 
hazırladık. Kampan-
yamıza her kesimden 
destek bekliyoruz bir 
kutunun maliyeti 50 

TL, destek vermek 
isteyen vatandaşları-
mız bakkallar odamızı 
05394610378 numa-
radan arayarak detaylı 
bilgi yada yardımda 
bulunabilir.

MEMUR
 KADROSUNA 

GEÇEREK YEMİN 
ETTİLER

İnegöl Belediyesi’n-
de 5393 Sayılı Bele-
diye Kanununun 49. 
maddesine göre söz-
leşmeli olarak çalıştırı-
lan personellerin 7433 
sayılı Bazı Kanunlar İle 
663 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna istinaden 
15 Mart 2023 tarihi iti-
bariyle memur kadro-
larına atama işlemleri 
yapıldı. 

MEMURİYETE 
GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

TAMAMLANDI
İnegöl Belediyesinde 

sözleşmeli olarak ça-
lışmakta olan; 23 Mü-
hendis, 17 Tekniker, 
1 Arkeolog, 3 Mimar, 
3 Şehir Plancısı ve 3 
Avukat personelin 
memuriyete geçiş iş-
lemleri tamamlandı. 
657 Sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 6. 
Maddesine istinaden 
İnegöl Belediyesi Ek 

Hizmet Binası Meclis 
Salonunda memuriye-
te geçen personeller 
için yemin töreni dü-
zenlendi.

50 PERSONEL ME-
MUR KADROSUNA 

GEÇTİ
Törenin açılış konuş-

masını yapan Belediye 
Başkanı Alper Taban, 
“Gerçekleşen bu de-
ğişikliğin hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. İç-
miş olduğunuz andın 
ebediyen bir sorumlu-
luk olduğunu hatırlat-
mak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi başta 
Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın süreci başlatma-
sıyla bu günlere geldik 
ve bizlerin de İnegöl 
Belediyesi bünyesin-
de çalışan toplamda 
51 personelimizden 1 
personelimizin kendi 
isteği ile memuriyete 
geçişi kabul etmemesi 
nedeniyle 50 perso-
nelimiz sürece devam 
ediyor. Aslında herkes 
yine kurumunda çalış-
maya devam ediyor. 

Sadece baktığımız 
zaman memur çalışan 
personel bünyesine 
dahil olmuş oluyorsu-
nuz” dedi.“İnegöl Be-
lediyesi iyi bir kurum. 
İyi insan kaynaklarına 
sahip” sözleriyle ko-
nuşmasını sürdüren 
Başkan Taban, “Mut-
laka eksik ve aksakla-
rı da vardır ama bunu 
söylerken sizlere ina-
narak, güvenerek, siz-
lerden aldığım güçle 
bu cümleleri kuruyo-
rum. Her şey insan 
ile gerçekleşiyor. İn-
san kalitesi ve niteliği 
iyiyse gerçekten çok 
güzel işler çıkartılıyor. 
Eğer zayıfsa geliş-
tirmek durumunda-
yız eksik yönlerimizi. 
Bunu başardığımız-
da İnegöl Belediyesi 

mevcut durumdan çok 
daha iyi bir noktaya 
doğru gidecek. 

Buna canı gönülden 
inanıyorum. Bura-
da hedefimiz İnegöl 
Belediyesi parmakla 
gösterilen bir kurum, 
parmakla gösterilen 
insanlar durumuna 
dönüşecek. Bunları 
sizden aldığım güçle 

ifade ediyorum. Allah 
sizleri de utandırma-
sın. Bugüne kadar 
koyduğunuz katkı ve 
destek, bundan sonra 
koyacağınız katkı ve 
destekler için de her 
birinize teşekkür edi-
yorum” ifadelerinde 
bulundu.

Konuşma sonrası 
ataması yapılan me-

murlar yemin metnini 
okuyarak; kamu hiz-
meti yaparken dürüst-
lük, tarafsızlık, adalet 
ve liyakat ilkelerine 
bağlı kalmayı, anaya-
sayı ve yasaların ken-
dilerine verdiği görev, 
yetki ve sorumluluğu 
en iyi şekilde yerine 
getireceklerine dair 
taahhütte bulundular.

İnegöl Bakkallar Odası öncülüğün-
de başlatılan "Bakkal Amca" projesi 
kapsamında depremzede çocuklar 
için hazırlanan koliler jandarma eşli-
ğinde dağıtılmaya devam ediyor.

İnegöl'ün kolileri jandarmaya ema-
net. @ Özgür Yıldırım

İnegöl Belediyesi’nde 7433 sayılı 
Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 
memur kadrolarına atama işlemleri 
yapılan 50 personel için yemin töre-
ni düzenlendi. @ Özgür Yıldırım



TARİHTE BUGÜN 17 MART

Dünya Denizcilik Günü
Kocakarı soğuklarının sonu
1694: Niyaz-i Mısri’nin vefatı
1920: Konya’nın kurtuluşu
1979: İstanbul'a gelen Adalet Partisi lideri Süleyman De-

mirel, partililer tarafından benzin yokluğunu simgelemek 
için at arabalarıyla karşılandı.

1984: Başbakan Turgut Özal, "İnsanların birbirlerini vur-
mayacaklarını bilsek, silah ithalini de serbest bırakacağız" 
dedi.

1988: Halepçe Katliamı
1992: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki 

binasında, imha edilmek istenen bir bombanın patlaması 
sonucu 3 polis öldü, biri sivil 19 kişi yaralandı.

2001: İkinci Dünya Savaşı'nda ilk atom bombasını Hiroşi-
ma'ya atan Amerikalı pilot Thomas Wilson Ferebee 81 ya-
şında öldü.

2005: Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Ku-
zucu Mahallesi'ndeki toprak kayması sonucu 15 vatandaş 
ve 21 ev toprak altında kaldı. 

SİVAS’TA TOPRAK KAYMASI

03 Yaşam 17 Mart Cuma

380 GRAM PİDE 
12,50 LİRADAN 

SATILACAK  
  Ramazan ayına sa-

yılı günler kala en çok 
merak edilenlerden 
birisi de pide fiyatla-
rıydı. Bursa Fırıncılar 
Odası, 380 gram pi-
denin 12,50 liradan 
satılacağını açıkladı. 
Kalabalık aileler için 
ise 480 gram pide 
15,75 liradan tezgah-

larda yerini alacak.

Pidelerde yumurta 
için 2,5 lira fark alı-
nacak. Ekmek fiyat-
larına herhangi bir 
zam beklenmezken, 
BESAŞ’ın üreteceği 
pidenin fiyatı ise belli 
olmadı.

  Bursa’da geçen 
yıl 320 gram pide 
6 liradan satışa su-
nulurken, 480 gram 

pide ise 9 liradan sa-
tılmıştı.

  Kilogram bazında 
en uygun pidenin 
Bursa'da satıldığını 
belirten Bursa Fırın-
cılar Odası Başkanı 
Osman Çırakoğlu, 
"İstanbul 33,33 lira, 
Ankara 33,33 lira, 
Edirmen Keşan 40 
lira, Bursa'da ise 
32,80 lira" diye ko-
nuştu.

18 MART AKŞAMI 
KONUŞACAK

Programa ilişkin İne-
göl Din Görevlileri 
Derneği’nde bir ba-
sın açıklaması yapan 
Başkan Mehmet Nuri 
Memiş, tüm ilçe hal-
kını programa davetli 
olduğunu söyledi.

Memiş açıklamasın-
da şu ifadelere yer 
verdi: “Milletçe çok 
zor günlerden geçi-
yoruz. Ama Allah’a 
şükürler olsun ki millet 
olarak kenetlendiği-

miz, birliğimizi, dirli-
ğimizi ayağa kaldırdı-
ğımız, birlikte hareket 
ettiğimizde ne kadar 
büyük bir millet oldu-
ğumuzu göstermiş bu-
lunmaktayız. Bizlerde 
DİNGÖRDER olarak 
bu zor günlerde kar-
deşlerimizin manevi 
dünyasına bir nebze-
de olsa ferahlık kata-
bilmek için içinde bu-
lunduğumuz Ramazan 
ayı arifesinde, Çanak-
kale Zaferi’nin yıl dö-
nümü münasebetiyle 
18 Mart Cumartesi 

akşamı akşam nama-
zında müteakip Kur’an 
tilaveti düzenleyece-
ğiz. Yatsa namazından 
sonra, yine herkesin 
yakinen tanımış oldu-
ğu güçlü hatiplerden 
Halil Konakçı hocamızı 
İnegöl’e ağırlayaca-
ğız. İlçe halkımızı OSB 
Camiinde18 Mart Cu-
martesi akşamı ger-
çekleştireceğimiz hem 
Kur’an ziyafetine hem 
de Halil Konakçı hoca-
nın sohbet programı-
na davet ediyoruz.” 

HATİPOĞLU GİTTİ 
BULUT GELDİ

Tayini çıkan İnegöl Müf-
tüsü İsmail Hatipoğlu'nun 
yerine Zonguldak ili Kozlu 
İlçe Müftüsü Şevket Bulut 
atandı. Zonguldak Kilimli 
ilçesine atanan Hatipoğ-
lu'nun yerine gelen Şev-
ket Bulut'un yakın zaman-
da göreve başlayacağı 
öğrenildi.

Müftü Şevket Bulut 
Kimdir; 1971 Yılında Kü-
tahya’da doğdu. İlkokulu 
Kütahya Merkez Evliya 
Çelebi İlkokulunda bitir-
dikten sonra 1986 yılın-
da Kütahya Merkez Hacı 
Hıfzı Kur’an Kursunda 
hafızlığını tamamladı. 
Ortaokul ve liseyi Kütah-
ya İmam-Hatip Lisesin-
de okudu. 1994 Yılında 

girdiği Erzurum Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesini 1999 yılında ta-
mamlayan BULUT, 2002 
Yılında Erzurum Ömer 
Nasuhi Bilmen Eğitim 
Merkezinde müftülük ve 
vaizlik ihtisas kursunu bi-
tirdi. İlk görevine 1997 
yılında İlahiyat Fakültesin-
de okurken Erzurum Hınıs 
İlçesi Akçamelik Köyünde 
başladı. Daha sonra Er-
zurum Merkez Yeşilova 
Köyü ve Merkez Yıldız-
kent Camii imam-hatip-
liği görevinde bulundu. 
İhtisas kursu bitiminde ise 
2003 yılında Kdz. Ereğ-
li İlçe vaizliğine atanan 
BULUT, 2009 yılına kadar 
bu görevine devam etti. 
2009-2012 yılları arasın-
da Tunceli Nazımiye İlçe 

Müftülüğü yaptı. 2012 
Eylül ayında Yenipazar 
İlçe Müftülüğüne atanan 
BULUT, bu defa 2018 Ha-
ziran ayında Zonguldak İli 
Kozlu İlçe Müftülüğü gö-
revine atandı.

GİTMEMESİ İÇİN İMZA 
KAMPANYASI DÜZENLE-
NİYOR

Şevket Bulut’un İne-
göl’e atanmasının ardın-
dan Kozlu’da yaşanan 
vatandaşlar İnegöl’e gel-
memesi için imza kam-
panyası başlattılar. “Kozlu 
İlçe Müftüsü Şevket Bulut 
hocamızın İnegöl’e tayini 
çıktı. Böyle değerli müf-
tümüz bir daha gelmez. 
Gitmemesi için imza kam-
panyası başlatıyorum” 
şeklinde açıklamalarda 
bulundular. 

 İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi 
Bursa’da 12,50 liradan satılacak.  İHA

İnegöl Din Görevlileri Derneği, son dönemin popü-
ler hatiplerinden Halil Konakçı’yı İnegöl’e getiriyor. 18 
Mart akşamı düzenlenecek program İnegöl OSB Ca-
minde gerçekleştirilecek. @ Özkan Duran

2019 yılında İnegöl’e atanan müftü İsmail Hatipoğlu, 
her hangi bir tayin dönemi olmamasına rağmen Zon-
guldak’ın Kilimli ilçesine tayin edildi yerine ise Şevket 
Bulut atandı. @ Özkan Duran

Tarihî ipek yolu, Asya Kıtası’nın doğusunda 
yer alan Çin’ den başlayan ve tüm Orta Asya, 
İran, Anadolu ve Balkan coğrafyalarını aşarak 
Avrupa’da İspanya’ ya kadar ulaşan uzun bir 
ticaret kervan yoludur ki bu kervan yolu, başta 
Çin ve Hindistan olmak üzere, doğu ülkelerinin 
mallarını Avrupa ülkelerine taşıyan ticaret –ker-
vanlarınınbaşlıca yolu olmuştur.

Çin ipeği de bu yolla Avrupa’ ya intikal ettiril-
miş olduğu için kıtaları aşan ve Çin’den başlayıp 
İspanya’ya kadar giden ve de tarihsel bir nitelik 
taşıyan bu uzun ticaret kervan yolu, tarihî kay-
naklarda “İpek –Yolu” adıyla anılmıştır. Hatırlana-
cağı üzere; Anadolu’da kurulan ilk devlet, Bitinya 
Devleti olmuştur.

Bu devletin Başkenti de Nikya / İznik’tir. 
Purussa / Bursa ve Nikomedya / İzmit de Bitinya 
Devleti’nin en önemli iki şehridir.İç Anadolu 
merkezli olarak krulmuş olan Firikya ve Galatya 
da Bitinlere komşu topluluklardır.

İnegöl coğrafyası, Roma hakimiyetinden 
önceki yıllarda Bitinya Devleti’nin sınırları içinde 
yer almıştır. Mizya –Olimposu ismiyle anılan 
Uludağ, Antik çağda baba tanrı Zevs ile Ana 
ana tanrıça Kıbela’nın buluştuğu kutsal mahal 
olarak kabullenildiği için İnegöl coğrafyası, antik 
çağda da insanların dikkatini çeken bir coğrafya 
olmuştur.

Makadonya kralı Büyük İskender, Hindistan 
seferini gerçekleştirirken Anadolu coğraf-
yasını kullanmış ve ünlü seyyâh Markopola 
da Çin seyehatını gerçekleştirirken Anadolu 
coğrafyasından geçmiş ve tarihî ipek yolunu kul-
lanarak Hindistan’a ulşamıştır. Asırlar boyunca 
ekonomik değerini hiç düşürmeyen bu tarihî 
ipek yolunun Bursa ayağı, İnegöl coğrafyasından 
geçmektedir ki güzergâhını oluşturan yerleşim 
alanlarını şöyle sıralayabiliriz, Ahî Dağı üzerinde 
yeralan Pazaryeri İlçesi’nden başlayan tarihî 
ipek yolunun Bursa ayağı,sırasıla:Yukarı Derbent 
/ Nazîf Paşa - Kurşunlu / Güde - Ağamîr / Eymür – 
Süpürtü- Kolcahisar / Kulaca – Kozulca – Adabînî 
/AlanyurdAkhisar-Aktarma / Kozören – Aksu /
Çiçek Dede – Fidye Kızık -Hamamlı Kızık- Cumalı 
Kızık köylerini aşarak Bursa’ya ulaşır. İnegöl 
coğrafyasından geçerken Kurşunlu- Akhisar 
arasında yer alan ipek yolunun bu bölümüne, 
“Ulu-yol” adı da verilmiştir.

Kulaca Hisarı, gümrük vergilerinin alındığı 
nokta olurken Akhisar da mal ve eşya değişim 
yeri olarak kullanılmıştır. Bu sebepten o yıllarda 
“Modra” adıyla anılan İnegöl kasabası ile ipek 
yolu bağlantısı, Kulaca, Kozulca ve Akhisar köyle-
ri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

İnegöl kasaba merkezine gelen ticaret 
kervanları da günümüzde İnegöl Sanat Okulu 
ile Kırcalı Camii’nin yer aldığı arazi üzerine kon-
muşlardır ki burası, tarihî belgelerde “Nakkare-
zen Çiftliği” adıyla anılmıştır.

Çünkü tarihî ipek yolundan geçen ticaret 
kervanları, İnegöl kasabasına uğradıklarında 
burada kurulan panayıra, “Nakkare” adı verilen 
büyük bir davul il çağrı yapılarak halk, panayıra 
davet edilmiştir. Ticaret kervanlarının gelişi ve 
gidişi, “Nakkare =Büyük Davul” çalınarak halka 
duyuru yapıldığından burası, “Nakkarezen Çiftliği 
”adıyla anılmıştır.

Tarihî ipek yolunun Bursa ayağını ve bir diğer 
ifadeyle : ”UluYolu” kullanan ticaret kervanları, 
İnegöl’e uğradıklarında “Nakkarezen Çiftliği” ni, 
kervanlarının konup–göçtüğü mahal olarak de-
ğerlendirmişlerdir. Şu husus ta unutulmamalıdır 
ki İnegöl, 1299 ‘da Turgut Alp eliyle fethedilme-
den önceki yıllarda bu coğrafya önce: “Modra”, 
sonra “Antiktoma” daha sonraki yılarda da “An-
jelo- koma” ismiile anılmıştır. Şüphesiz tarihsel 
süreçte meydana gelen bu değişim,tabiî olarak, 
İnegöl coğrafyasının ekonomik yapısında da 
değişimeleresebep olmuştur. Söz gelimi :İnegöl 
coğrafyasının “Modra” adıyla anıldığı dönemde 
bu coğ-rafyaya, puterestlik hakim olduğu halde 
İnegöl’ün “Antiktoma” adıyla anıldığı devirlerde 
bu coğrafyaya,Hıristiyanlığın ilk azizleri arasında 
yer alan Aziz Tomas’ın temsil etmiş olduğu Arya-
nizm Mezhebi,hâkim olmuştur.

Bu dönemde “Olimpos Dağı’nın =Tanrı Dağı’ 
nın” ismi değişirken doğusunda yer alan sıra 
dağların adı da değişmiş ve bu sıra dağlara, 
“Toma’nın oğlu” anlamına gelen “Tomaniç” adı 
verilmiştir. 325 yılında Doğu Roma İmparatoru 
Kostanti’nin himayesinde İznik’ te gerçekleş-
tirilen ilk rûhânî konsil sonrasında Aryanizm 
Mezhebinin temsilcilerinden olan Aziz Tomas, 
aforoz edilmiştir. Ardından da İnegöl’e -evvelce- 
verilmiş olan “Antiktoma” adı değiştirilmiştir. Ve 
İnegöl’e, “uyuyan melek” anlamına gelmek üzere; 
“Anjelokoma” adı verilmiştir. Yörenin ekonomik 
yapısı da hiç şüphesiz, bu değişikliğe paralel 
olarak değişmiştir

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN
DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN
AYHAN BAYRAKTAR

Recep
AKAKUŞ

DİB. Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi

TARİHÎ İPEK YOLU İNEGÖL’ DEN 
BURSA AYAĞI

BİR GÜN ÖNCE 
İŞE GİRMİŞ

Olay, dün saat 
16.00 sıralarında 
kırsal Çeltikçi Mahal-
lesi'nde faaliyet gös-
teren kereste atöl-
yesinde meydana 
geldi. Daire testere 
ile kereste kesimi ya-
pan Nidal Eldenden, 

bıçağın yerinden çı-
karak boynunu kes-
mesiyle kanlar içe-
risinde yere yığıldı. 
Kanlar içinde yatan 
işçiyi gören işyeri 
çalışanları 112'ye ha-
ber verdi. 

Yaralı işçi olay ye-
rine sevk edilen 
Ambulansla İnegöl 

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.   Ameliya-
tın ardından yoğun 
bakıma alınan El-
denden, gece 03.00 
sıralarında hayatını 
kaybetti. 

Jandarma, olayla 
ilgili soruşturma baş-
lattı

İnegöl’de kereste atölyesinde kesim yaparken 
daire testere bıçağının yerinden çıkıp boynuna isa-
bet etmesiyle ağır yaralanan genç işçi kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. Ölen işçinin bir gün 
önce işe girdiği öğrenildi.   @ Haber Merkezi
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Tüm sosyal haklar mevcuttur. Başvuruların 
şahsen yapılması gerekmektedir.

1987 YILINDA 
İNEGÖL’E YERLEŞTİ
Bosna Hersek'te-

ki ismi Mileva Dosen 
olan ve Türkiye'de ismi 
Emine Sarıal (72), 1987 
yılında dini nikahlı eşi 
Ömer Sarıal ile birlikte 
Almanya'dan İnegöl'e 
gelerek yerleşti. İne-
göl'de dünyaya gelen 2 
çocuğu, babalarının ve-
layetiyle Türk vatandaşı 
oldular. Fakat anneleri 
dini nikâhlı olduğu için 
Türk vatandaşı olama-
dı. 

Yıllarca başvurmadığı 
kurum kalmayan Mile-
va Dosen, bir türlü Türk 
vatandaşı kimliğine ka-
vuşamadı. Herhangi bir 
geliri olmayan kadın, 
yapılan erzak ve para 
yardımlarıyla hayatını 
idame ettirmeye çalıştı.

Kızı Zeliha da annesi-
nin yanına yerleşerek, 
annesiyle ilgilenme-
ye başladı. Annesinin 
mücadelesine destek 
veren kızı Zeliha, tüm 

kurumlara başvurdu. 
Başvurularda annesine 
ait Bosna Hersek'e ait 
bir kimlik veya doğum 
belgesi olmadığı, Bos-
na’da da ölü olarak 
bilindiği için yaşadığı 
kanıtlanamayınca Türk 
vatandaşı başvurusu 
kabul edilmedi. 

YATAĞA MAHKÛM 
OLDU

Geçtiğimiz günlerde 
Mileva Dosen, omurga-
sında oluşan kırık nede-
niyle yatağa mahkûm 
oldu. Devlet hastane-
lerine götürülen kadın, 
kimliği olmadığı için 
sağlık haklarından ya-
rarlanamadı.  

Annesinin ihtiyaçları-
nı karşılayamayan kızı 
Zeliha Sarıal, "1987 
yılında annem iki aylık 
hamileyken, annemle 
babam Almanya'dan 
Türkiye'ye geliyor. Ben 
Bursa'da doğuyorum. 
Babam İnegöl ilçe-
sindeki daireyi kendi 
üzerine alıp Samsun 

Bafra'ya yerleşiyor. 
Annem, abim ve ben 
İnegöl'de kalıyoruz. 
Annemin Türk vatanda-
şı kimliği yok. Benim ve 
abimin Türk kimliğimiz 
var. Annem şuan da 72 
yaşında, rahatsız, hasta. 
36 yıldır annem Türki-
ye'de, İnegöl ilçesinde 
mücadele veriyor. An-
nemin kimliği olmadığı 
için hiçbir şekilde sağlık 
hizmetlerinden yarar-
lanamıyor. Annemin 
kimliği olsa; en azından 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilecek, yaş-
lılık maaşı alabilecek, 
yeşil kartı olabilecek. 
Annemin şuanda omur-
gasında kırık var, tedavi 
altına alınması lazım. 
İlacıdır, iğnesidir elim-
den geldiğince ben 
yapıyorum. Ama beni 
de aşan şeyler olduğu 
için bende tek başıma 
yapamıyorum. Sizler-
den yardım bekliyo-
rum, yardım istiyorum. 
Annemin kimliği olsun, 
kimliğine kavuşsun. En 
azından yaşlılık maaşı 

olur, yeşil kartı olur yani 
insan gibi yaşamasını 
istiyorum.” 

“Annemin şuan otur-
duğu ev babamın üze-
rine. Annem yaşadığı 
sürece o kalacak ama 
annem vefat ettiğinde 
ilk eşinden 4 tane çocu-
ğu olduğu için miraslık 
durumda. Çok uğraş-
tık. Yabancılar şubesine 
gittik. Annemi ilk başta 
burada oturma izni ol-
madığı için yurtdışına 
göndereceklerdi. Ben 
çok küçüktüm hatır-
lıyorum sürekli gidip 
geldik. Annemin Yu-
goslavya'ya gidip ora-
dan bir doğum belgesi 

istediler. Çok öncesin-
den savaş olduğu için 
annem orada da ölü 
gözüküyor. Annemin 
orada kimsesi olmadı-
ğı için elimize bir belge 
ulaşmadı. Kaymakama 
da Başkan'a çıktık ne 
yapabiliriz diye 'Bizde 
teyze için çok uğraştık 
ama olmuyor' dediler. 
Nereye gittiysek nere-
ye başvurduysak hiçbir 
sonuç alamadık. Ba-
bam bizi üzerine aldığı 
için bizim kimliğimiz 
var. O da komşuların 
zoruyla hani çocuklar 
büyüyecek, okula gi-
decek kimliksiz olmaz 
diye bize kimlik çıkardı. 
Yani benimde abimin 

de kimliği olmayabilir-
di. Şükür bizim kimliği-
miz var ama annemin 
kimliği yok.  Yani zor 
durumda, çok çaresiziz. 

“Her yere başvur-
dum. Zaman kaybı 
olmadığını, hastamın 
yatalak olduğunu ve 
tedavi altına alınması 
gerektiğini, kanserden 
şüphelendiler, kemik 
erimesinden bahset-
tiler. Kaymakamlığa 
gidiyorum, onunla gö-
rüşmek istiyorum, beni 
sosyal yardımlaşamaya 
gönderiyorlar. Orada-
kilerle konuşuyorum, 
annemi tanıdıklarını, 
buradan yardım aldı-
ğını söylüyorlar. Ama 

onlarda annemin hasta-
neye yattıktan sonra ne 
kadar masraf çıkarsa 
benim kızı olarak gide-
rek dilekçe yazmamı, 
sonrasında onları Kay-
makamlık'ın karşıla-
yıp karşılamayacağını, 
masrafın ne kadar çıkıp 
çıkmayacağını da bilmi-
yoruz dediler. Ben ça-
lışıyorum, iş yerimden 
izin alıp annem için her 
yere gittim. Teyzenin 
kimliği, maaşı, sigortası 
yok biz bir şey yapama-
yız dediler. Sizin aracılı-
ğınızla inşallah sesimizi 
duyuracağız. Annem 
çok mücadele etti; sa-
bır etti, bu evde otur-
du, ayakları üzerinde 

durmaya çalıştı. Ama 
rahatsızlık gelince ne 
yapacağımızı bilemiyo-
ruz, benim annemden 
başka kimsem yok. 
Annemin de benden 
başka kimsesi yok. Bir 
tane kızım var, o da 
okula gidiyor. Anneme 
bakmak zorundayım, 
kızıma bakmak zorun-
dayım. İş yerimden izin 
aldım, Allah razı olsun 
çok yardımcı oluyorlar. 
Sizlerden yardım bekli-
yoruz" dedi. 

Mileva Dosen (72) ise 
"Ben Türküm ve Müs-
lümanım. Kimlik istiyo-
rum. Ben Türk bayrağı-
nı seviyorum" dedi. 

Almanya'dan dini nikâhlı eşinin rızasıyla 1987 yılında 
İnegöl’e yerleşen Bosna Hersek vatandaşı kadın, 36 yıl-
dır Türk vatandaşı olmak için mücadele veriyor. 

@ Özkan Duran
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HACI TEVFİK (DEMİR) İsmi Orhaniye Mahal-

lesi Hacı Tevfik Sokakta yaşatılan Tevfik Demir 

01.07.1919 tarihi İne-

göl Güney Kestane 

Köyü doğumludur. 

1965 yılına kadar 

tarım ve hayvancılık 

yaparak köyünde 

yaşadı sonrasında 

ilçe merkezine ta-

şındı. Oto parçacılığı 

yaparak hayatını 

sürdürdü. İmara 

açılan yerlerin yer sahibinin adının bir sokağa 

verilmesi geleneğine uygun olarak ismi 1966 

yılında Orhaniye Mahallesinde yeni açılan bir 

sokağa verildi. 31.05.2008 tarihinde ilçemizde 

vefat etti. 

Kaynakça : 25.03.2017 tarihinde oğlu Necmi 

Demir ile görüşüldü.  

   

HACI ŞAKİR BALAKUŞ: İnegöl Belediye Meclis 

Üyesi, muhtar, esnaf. 1926 İnegöl doğumludur. 

Boya ve badana işleri yaparak geçimini sağladı. 

Çevresindeki sorunlara duyarlı bir yapısı vardı. 

Kendisine yapacak 

bir görev çıkarırdı. 

Özelikle Kavakla-

raltı Mezarlığının 

genişletilmesi 

sırasında çok emek 

vermiştir.  28 yıl 

muhtarlık yaptı, 

İnegöl Muhtarlar 

Derneği Yönetim 

Kurulu Üyeliği’de 

yapmıştır. 1968-73 yılları muhtarlık görevini ya-

parken İnegöl Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilmiş. 

Beş yıl kadar iki görevi birlikte yerine getirmiştir. 

29 Eylül 1989 tarihinde vefat etti. İsmi Süleymani-

ye Mahallesi’nde bir sokakta yaşatılmaktadır.

Kaynakça : 15.03.2017 tarihinde torunları 

İhsan ve Murat Balakuş ile görüşüldü.

 

HACI VELİ AĞA : İmara açılan yerlerin 

sahiplerinin isimlerinin sokaklara verilmesi 

uygulamasının sonucu ismi Cuma mahallesinde 

bir sokak ve çıkmaz sokakta yer almaktadır. Do-

ğum ve ölüm tarihlerini bilmediğimiz 1847 tarihli 

İnegöl Vergi Defteri’nde adı geçen Hacı Veli Ağa;  

Helvacı Ali Bozacılar’ın anlatımına göre  1940’lı 

yıllara kadar İnegöl’ün en büyük hanının adıdır. 

HACI SALİH(ÇELEBİ) : Burhaniye mahalle-

sinde bir sokakta  adı yaşayan Hacı Salih Efendi 

1877-78 Osmanlı Rus savaşı sonrası Saraybos-

na’dan  Anadolu’ya, İnegöl’e göç etmiştir.  Sa-

raybosna Başçarşı’da manifaturacılık yaparak 

hayatını sürdürmekte olan Salih Efendi mesleği-

ni göç sonrası İnegöl’de de sürdürmüştür. İşyeri 

önceleri Çınarlaraltı denilen bölgede yer almışsa 

da daha sonra Kapalıçarşıya taşınmış mesleği 

sonrasında çocuğu ve torunu tarafından da 

idame ettirilmiştir. Soyadı kanunu çıkınca çocuk-

ları Çelebi soyadını almışlardır. Eski Milli Eğitim 

Müdürlerimizden Nejat Çelebi’nin babadan, 

Yazar-şair Yaşar Faruk İnal’ın da anneden de-

desidir. 1924 yılında vefat etmiştir. Kendisine ait 

toprağın imara açılması sonucu ismi o bölgedeki 

sokağa verilerek yaşatılmıştır.

Kaynakça : 18.11.2016 tarihinde torunu Nejat 

Çelebi ile görüşüldü.   

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖL-

LÜ-TURHAN ŞAHİN

HERKES MERAKLA 
BEKLİYOR...

Gemlik ilçesinde üre-
tilen Türkiye’nin doğuş-
tan elektrikli ilk akıllı 
cihazı Togg, farklı renk-
lerdeki araçlarıyla test 
sürüşlerine başladı. 
Bursa’nın cadde ve so-
kaklarında test edilen 
araçlar, vatandaşlar ta-
rafından da büyük be-
ğeni kazandı. Dron ile 
de havadan görüntü-
lenen Togg, ihtişamıyla 
büyüledi.

 Trumore dijital plat-
formu ve www.togg.
com.tr adresi üzerin-
den 16-27 Mart tarih-
leri arasında ön siparişe 
açılacak olan Togg’un 

fiyatı, şarj süresi ve 
menzile göre farklılık 
gösterecek. T10X V1 
RWD 314 km menzilli 
versiyonu 953 bin lira 
fiyatla ön siparişe açı-
lırken, T10X V2 RWD 
versiyonu 1 milyon 55 
bin lira, bu modelin 523 
kilometre menzilli ver-
siyonu ise 1 milyon 215 
bin liradan ön sipariş-
lerini alacak. Araçların 
teslim tarihi Temmuz 
ayında gerçekleştiri-
lecek. Trumore uygu-
lamasını indiren veya 
Togg websitesi üzerin-
den Tru.ID oluşturan 
her bir tekil kullanıcı, 
nakit ya da kredi kartı 
aracılığıyla cüzdanları-

na aktardıkları 60 bin 
lira ön ödemeyi yapa-
rak, çekiliş sürecine ka-
tılmaya hak kazanacak. 
Çekilişe katılan kullanı-
cılar, ön ödeme öncesi 
akıllı cihazlarını mode-
linden rengine kon-
figüre edebilecek.28 
Mart’ta noter huzu-
runda yapılacak dijital 
çekiliş sistemiyle de ön 
sipariş sahipleri belirle-
necek. Togg T10X, hızlı 
şarj ile 28 dakikadan 
daha kısa sürede yüzde 
20’den yüzde 80 batar-
ya doluluk seviyesine 
ulaşabiliyor. Ayrıca, sıfır 
emisyon salımıyla çevre 
dostu bir yolculuk sağ-
lıyor.

 BURSA’NIN 
CANLI YAYIN 

AĞI GENİŞLİYOR  

 Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin 2012 yılın-
da 2 nokta ile başlattığı 
şehir kameraları uygu-
laması, bugün 82’si tra-
fik ve 31’i turistik olmak 
üzere 113 noktaya ulaş-
tı. Özellikle Bursalıların 
yol durumu hakkında 
bilgi almak için yoğun 
olarak kullandığı trafik 
kameralarına son ola-
rak Beşyol,  Kestel, Gü-
müştepe, Mimar Sinan 
2, Ata Bulvarı, Yunus 
Emre ve Kent Meydanı 
Kavşakları ile Eski Stad-
yum Cadde Darmstad 
Cadde, FSM Bulvarı- 
Beşevler Girişi ile Aka-

demi Cadde Akpınar 
Cadde de eklendi.

  Şehir içi trafiğin canlı 
görüntülenerek trafiğe 
çıkacak sürücülere yol 
durumu hakkında bilgi 
veren trafik kamerala-
rının yanında tarihi ve 
turistik mekanların ta-
nıtımı amacıyla kurulan 
turistik kameralar da 
yurt içi ve yurt dışından 
da yoğun ilgi görüyor.

  İZLEMEDE ULU-
DAĞ İLK SIRADA

  Günde ortalama 3 
bin 500 kişinin takip 
ettiği şehir kameraları, 
son 1 yılda 4 milyon 
855 bin defa izlendi. En 
çok izlenen nokta ise 1 
milyon 95 bin görüntü-
leme ile Uludağ zirve 

kamerası oldu. 70 bin-
den fazla izleme ile en 
yoğun gün ise 5 Şubat 
2023 oldu. En fazla iz-
lenen trafik kamerala-
rı, Uludağ Yolu, Kent 
Meydanı, Görükle Ata-
türk Bulvarı, İzmir-Bur-
sa Yolu Uludağ Üniver-
sitesi Girişi ve Emek 
Kavşağı (Korupark önü) 
olurken, turistik ka-
meralarda ise Uludağ 
Zirve, Uludağ Sarıalan, 
Teferrüç, Uzun Çarşı 
ve Kapalı Çarşı en çok 
izlenen noktalar oldu. 
Bursa’nın son 1 ayda 
şehir dışından en çok 
takip edildiği iller sıra-
sıyla İstanbul, Ankara, 
İzmir, Balıkesir ve Eski-
şehir oldu. Yurt dışın-
dan en çok izleme ise 

Almanya, Rusya, Suudi 
Arabistan, Amerika, 
Hollanda’dan yapıldı.

  KAMERALAR 
CEPTE

  Şehir kameraların-
daki izlenmenin yüzde 
48’nin Android, yüzde 
32’sinin IOS ve yüzde 
17’sinin de Windows 

işletim sistemlerinden 
yapıldığını tespit eden 
Bilgi İşlem Dairesi Baş-
kanlığı, yoğunluğun 
cep telefonlarında ol-
ması üzerine Büyük-
şehir Belediyesi mobil 
uygulaması Bursa Cep-
te’yi de güüncelledi. 
Büyükşehir Belediyesi-
nin kendi imkanlarıyla 

hazırladığı Bursa Cepte 
uygulamasının güün-
cellenmesiyle birlikte 
şehir kameralarına eri-
şim daha da kolaylaştı. 
Böylelikle vatandaşlar 
istedikleri yerden cep 
telefonlarından da ko-
laylıkla şehir kamerala-
rına ulaşabiliyor.

 İftar sofralarının vazgeçilmezi Ra-
mazan pidesi Bursa’da 12,50 liradan 
satılacak.  İHA

Bu ay sonunda satışa çıkacak olan Türkiye’nin yerli otomobili Togg, test araçlarıyla Bursa yollarında büyük be-
ğeni kazandı. T10X V1 RWD 314 kilometre  menzilli versiyonu 953 bin lira fiyatla ön siparişe açılırken, T10X V2 
RWD versiyonu 1 milyon 55 bin lira, bu modelin 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 215 bin liradan ön 
siparişlerini alacak. Fabrikadan çıkıp Bursa yollarında kilometrelerce test yapan SUV araçlar performansıyla göz 
doldurdu. @ Özkan Duran 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin canlı yayın kameraları, turistler için rehber, trafiğe çıkacaklar içinse yol gösterici 
oluyor. Yeni eklenen 10 nokta ile birlikte toplam 113 trafik ve turistik kamera günde ortalama 3500 kişi tarafın-
dan takip ediliyor. @ Özgür Yıldırım 

380 GRAM PİDE 
12,50 LİRADAN

 SATILACAK  
  Ramazan ayına 

sayılı günler kala en 
çok merak edilen-
lerden birisi de pide 
fiyatlarıydı. Bursa 
Fırıncılar Odası, 380 
gram pidenin 12,50 
liradan satılacağını 
açıkladı. Kalabalık 
aileler için ise 480 
gram pide 15,75 li-
radan tezgahlarda 
yerini alacak.
Pidelerde yumurta 

için 2,5 lira fark alı-
nacak. Ekmek fiyat-
larına herhangi bir 
zam beklenmezken, 

BESAŞ’ın üreteceği 
pidenin fiyatı ise bel-
li olmadı.
  Bursa’da geçen 

yıl 320 gram pide 
6 liradan satışa su-
nulurken, 480 gram 
pide ise 9 liradan sa-
tılmıştı.
  Kilogram bazında 

en uygun pidenin 
Bursa'da satıldığını 
belirten Bursa Fırın-
cılar Odası Başkanı 
Osman Çırakoğlu, 
"İstanbul 33,33 lira, 
Ankara 33,33 lira, 
Edirmen Keşan 40 
lira, Bursa'da ise 
32,80 lira" diye ko-
nuştu

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

Turhan
ŞAHİN
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KATAR'DA ORTAYA 
ÇIKAN İLK OSMANLI 
PARASI GERÇEĞİ...

  Osmanlı Devleti’nde 
ilk sikkenin, 1326 yılında 
Orhangazi tarafından Bur-
sa’da basıldığı kabul edi-
liyordu. Katar’ın başkenti 
Doha’daki İslam Eserleri 
Müzesi’nde sergilenen bir 
sikkenin, Osmanlı'nın bas-
tığı ilk sikke olduğu iddia 
edildi. Ayrıca iddialara 
göre sikkenin Osmanlı'nın 
ilk başkenti Yenişehir’de 

Osmangazi dönemin-
de basıldığı ve üzerinde 
“Darphane-i Yenişehir” ya-
zısı bulunduğunu belirtildi.

  Bursa’nın Yenişehir ilçe-
sinde yaşayan tarihçi Me-
sut Biçer, Osmanlı'nın ilk 
sikkesinin Yenişehir’de ba-
sıldığını, ayrıca Yenişehir’in 
Osmanlı'nın ilk başkenti 
olmasının bu iddiaları des-
teklediğini ifade etti. 

  Mesut Biçer , “Osman-
lı'nın kuruluş döneminde 

tarih yazıcılığı 200 sene 
sonra başladığı için, tarih-
çiler Osmanlı'nın o döne-
mini kara delik olarak ifade 
ediyor. Osmanlı'nın kuru-
luş dönemi ile ilgili tarihler 
incelendiği zaman birçok 
konunun ortada kaldığı 
ya da tam olarak aydınla-
tılamadığı görülmektedir. 
Bugüne kadar Osmanlı'nın 
ilk parasının 1326 yılında 
Orhangazi tarafından Bur-
sa'da basıldığını biliyor-
duk, ta ki geçtiğimiz gün-
lerde tarihçi Hakan Yılmaz 
bir araştırmasında Katar 
Doha'da bulunan İslam 
Eserleri Müzesi'nde Os-
mangazi'ye ait 'Darphane-i 
Yenişehir' yazılı, yani Yeni-
şehir'deki bir darphanede 
basılan parayı ortaya atana 
kadar. Bu para şu anda Ka-

tar Doha'daki İslam Eserle-
ri Müzesi'nde sergileniyor. 
Osmanlı'nın kuruluş döne-
mini bize farklı bir şekilde 
aydınlatıyor. Bu paranın 
bulunması aynı zamanda 
Yenişehir'in başkentliğini, 
Yenişehir'de bir saray ol-
duğunu, saraya bağlı res-
mi kurumların olduğunu 
ve darphanenin olduğunu 
bize açık bir şekilde belirt-
mektedir” şeklinde konuş-
tu.

  “OSMANLININ 
KURULUŞ DÖNEMİNİ 

AYDINLATIYOR”
  Daha önce de bulunan 

birçok paranın Osmangazi 
dönemine ait olduğu öne 
sürüldüğü, fakat ilgi gör-
mediğini ifade eden Biçer, 
Katar’daki bu paranın di-
ğer sikkelere benzerliği 

ile üzerinde durulması 
gerektiğini belirtti. Biçer, 
“1980'li yıllarda İstan-
bul'da Osmangazi'ye ait 
olduğu iddia edilen bir 
para bulunmuştu. Ama bu 
para tek olması, bir aslının 
daha olmaması ve Avrupalı 
bir nümismatik tarafından 
sahte olarak tabir edilme-
sinin arkasından malesef 
tarih çevrelerinden yeter-
li ilgiyi görmemişti. Yine 
1990'lı yıllarda Osmanga-
zi'ye ait bir para piyasaya 
sürüldü. Bu paranın gerçe-

ği bir koleksiyoncudaydı. 
Koleksiyoncu parayı ortaya 
çıkartmadı. Sadece çizim 
ve fotoğraflarla incelendi 
ve bu para da yeterli ilgiyi 
görmedi. Fakat Doha’da 
bulunan bu para hem di-
ğer sikkelerle benzerliği 
hem de tarihi açıdan bazı 
şeyleri ortaya atmasından 
dolayı şu anda Osmanlı 
tarihinde özellikle Osmanlı 
Kuruluş Dönemi'ni aydınla-
tıyor” dedi.

    “EV VE 
ARSALARA BÜYÜK 

TALEP VAR”
Tarihi M.Ö. 316 yıl-

larına dayanan ilçede 
ev ve arsa fiyatlarında 
büyük artış yaşanırken 
emlak piyasası talep-
lere yetişmekte zor-
lanmaya başladı. Başta 
İstanbul olmak üzere 
Marmara Bölgesi'nde-
ki deprem riski taşıyan 
illerden İznik'e büyük 
bir talep patlaması ya-
şanıyor. 736,5 kilomet-
rekare yüzölçümüne 
sahip ilçede hem kiralık 
hem de satılık ev ya da 
arsa neredeyse kalma-
dı. Satılık ev ya da arsa 

fiyatları da iki kat arttı. 
Kiralık evlerde ise yüz-
de yüze yakın fiyat artı-
şı yaşanıyor. 

   Konu ile ilgili açıkla-
ma yapan İznik Emlak-
çılar Derneği Başkanı 
Mustafa Can, “İlçemize  
özellikle İstanbul'dan 
yoğun talep var. Dep-
rem korkusu insanları 
yatay mimariye yönelt-
ti. Özellikle göl manza-
ralı olan arsalara büyük 
rağbet var. Artık insan-
lar çok katlı yapılarda 
oturmak istemiyor. 
Yüksek katlı binalardan 
çekiniyorlar. Her gün 
bununla ilgili talepler 

alıyoruz. İlçemizde kira-
larda çok fazla arttı. Mi-
nimum artış yüzde yüz 
desem yanlış olmaz. 
Herkes kendi imkanla-
rına göre bir ev sahibi 
olmaya çalışıyor. Bunun 
içinde özellikle imarlı 
olan taşra mahalleleri-
ne büyük talep var. İz-
nik'te revaçta olan yer-
lerin başında Göllüce 
ve Mustafalı mahallele-
ri geliyor. Burada satılık 
yer kalmaması fiyatları 
da yüzde 200-300 ora-
nında arttırıyor. 

Diğer talepler ise 
resmi yolu olan ve 5 
dönüm üzerinde olan 
meyve bahçeleri bu 

gibi yerlere 75 m2 bağ 
evi yapılabiliyor bu gibi 
yerlerin fiyatlarında da 
son zamanlarda bü-
yük artışlar gözleniyor. 
Örnek vermek gere-
kirse geçtiğimiz sene 
Hespekli Mevkiinde 
dönüm fiyatı 150-300 
bin lira arasında deği-
şirken bu oran şimdi 
750 bin liraya kadar 
yükseldi. İlçemizin en 
ucuz olan dağ köyle-
rinde bile fiyatlar uçtu 
desek yanlış olmaz. 
Candarlı, Hacıosman, 
Sansarak mahalleleri-
mize de çok fazla talep 
var. Biz İznik'e olan bu 
talebin seçimden son-

ra daha da artacağını 
öngörüyoruz. Görüştü-
ğümüz alıcıların nere-
deyse tamamı deprem 
nedeniyle çok tedirgin 
olduklarını ve bundan 
dolayı tek katlı yada iki 
katlı evlerde oturmak 
istediklerini söylüyor-
lar” dedi.

  Can, “Geçen sene 
itibari ile beş senelik 
ortalamaya bakıldığın-
da İznik'te yılda 22 bin 
tapu el değiştiriyordu 
2023 yılına bakıldığın-
da bu sene bu oranın 
en az yüzde elli daha 
fazla olacağını öngörü-
yoruz” dedi.

DEPREMZEDELER 
ARASINDAKİ 

SPORCULAR DA 
UNUTULMADI

Türkiye’yi yasa boğan 
ve 11 ilde büyük yıkım-
lara yol açan asrın fe-

laketinin ardından tüm 
afet bölgesinde yara-
ları sarmak için merkezi 
hükümet, belediyeler, 
sivil toplum kuruluşları 
ve hayırseverler tarafın-
dan ilk günden başlatı-

lan seferberlik aralıksız 
sürüyor. Bu çalışmalar 
çerçevesinde Hatay’da 
yardımların dağıtımı, 
geçici barınma alan-
larının oluşturulması 
ve seyyar tuvaletlerin 

kurulumu için yoğun 
mesai harcayan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan Bursa’ya 
gelen depremzedele-
re de gerekli her türlü 
desteği sağlıyor. Kar-

deşlik mağazası ile her 
türlü ihtiyaçları karşı-
lanan, ücretsiz ulaşım, 
üniversite hazırlık kurs-
ları, psikolojik destek 
gibi imkanlardan yarar-
lanan depremzedeler 
arasındaki sporcular 
da unutulmadı. Adana, 
Gaziantep, Hatay, Kah-
ramanmaraş ve Ma-
latya’dan gelen masa 
tenisi sporcuları, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Acemler Spor Tesis-
leri’nde çalışmalarını 

sürdürüyor. Bu illerden 
gelen 16 sporcu ve 8 
antrenör Bursa’da hem 
konaklayıp hem de ant-
renmanlarına devam 
ediyor.

 Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Acemler Spor 
Tesisleri’nde katılacak-
ları organizasyonlara 
hazırlanan depremze-
de sporcular, 21 Mart’a 
kadar çalışmalarına 
Bursa’da devam ede-
cek.

Yenişehir ilçesinde basılan “Darp-
hane-i Yenişehir” yazılı sikkenin Os-
manlı'nın ilk parası olduğu iddia edil-
di. Paranın Katar'daki İslam Eserleri 
Müzesi'nde sergilendiği öğrenildi. 
@ Özgür Yıldırım

Depremlerin ardından özellikle Marmara bölgesinde büyük bir yıkıma sebep olması beklenen İstanbul depremi 
söylentileri sonrası yatay mimariye yönelenler masmavi göl ve yemyeşil zeytin ağaçları arasındaki doğa harikası 
İznik'e akın etti. @ Tamer Ekimci

Depremin yaralarını sarmak için 
bölgede yoğun bir çalışma sergile-
yen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan afet bölgelerinden 
gelen sporculara da kucak açıyor. 
Adana, Gaziantep, Hatay, Kahra-
manmaraş ve Malatya’dan gelen 
masa tenisi sporcuları, katılacakları 
organizasyonlara Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleriyle hazırla-
nıyor.  @ Tamer Ekimci

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyu-

ruyor: “Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru 
yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri 
olan Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya 
ulaşırsa onu oruçlu geçirsin.” 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim inanarak ve karşılığını yalnızca 
Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günah-
ları bağışlanır.” 

Aziz Müminler!
Huzur ve bereketin müjdecisi, sonsuz ikramların ha-

bercisi Ramazan-ı şerifin manevi iklimine giriyoruz. Önü-
müzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, ilk teravih 
namazlarımızı kılacağız inşallah. Ardından sahura kalkıp ilk 
oruçlarımıza niyet edeceğiz inşallah. Bizleri bu müstesna 
zaman dilimine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü 
senâ, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salât ve selam 
olsun. 

Kıymetli Müslümanlar!
Yaşadığımız afetle mahzun olan gönüllerimiz, bu ayın 

bereketiyle esenliğe kavuşacak. Ramazanın diriltici soluğu 
bizlere bir bahar serinliği bahşedecek. Sevgili Peygamberi-
miz (s.a.s)’in günahlardan âzâd olma müjdesi, istikbalimize 
dair umutlarımızı yeniden yeşertecek. Bu şuur ve inançla 
diyoruz ki; Ey şehr-i Kur’an hoş geldin! Ey şehr-i sıyâm hoş 
geldin! Ey şehr-i rahmet ve ğufrân hoş geldin! Ey şehr-i Ra-
mazan hoş geldin!

 Muhterem Müminler!
Ayların sultanı Ramazan, hidayet rehberimiz olan 

Kur’an-ı Mübin’in nazil olduğu aydır. Yüce Mevla’mızın bize 
en büyük rahmeti olan Kur’an’la daha çok hemhal olacağız 
inşallah bu mübarek ayda. Okunan mukabelelerle Kur’an 
aşkımız ve şuurumuz pekişecek. Kur’an-ı Kerim’in manasıy-
la hayatımızı yeniden inşa edeceğiz. Kalplerimizi ve zihinle-
rimizi onunla daha çok mamur kılacağız inşallah. 

Aziz Müslümanlar!
Ramazan, bizi takvaya ulaştıran oruç ayıdır. Oruç ibade-

ti ki, nice derin anlamlar, nice hikmetler taşır. Yeme-içme-
den ve nefsani isteklerden uzak kalmak, orucun görünen 
yüzüdür. Hakkıyla tutulan oruçla nefsimizi terbiye eder, 
ruhumuzu arındırırız. Şuurla tutulan oruçla sabrı kuşanır, 
irademizi eğitiriz. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kalbimizi, zih-
nimizi hâsılı bütün varlığımızı haram ve günahlardan uzak 
tutma kararlılığımızı gösteririz. 

Kıymetli Müminler!
Ramazan, birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma 

ayıdır. Omuz omuza kılacağımız namazlarla daralan ruhla-
rımız feraha kavuşur. Dillerimizden dökülen, camilerimizin 
kubbelerinde yankılanan tekbirler ve salavatlarla gönülleri-
miz huzur bulur. Zekât ve fitrelerimizle, infak ve sadakaları-
mızla nice kardeşlik köprüleri kurulur. Yoksulların, muhtaç-
ların, gariplerin ve kimsesizlerin yüzü güler. 

Aziz Kardeşlerim!
Hayatımızı gözden geçirmek, geçmişin muhasebesini 

yapmak, Rabbimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı 
hatırlamak için Ramazan-ı şerifi eşsiz bir nimet, emsalsiz 
bir imkân bilelim. Açalım kapılarımızı bu rahmet, bereket 
ve mağfiret mevsimine. Ardına kadar açalım gönüllerimizi, 
Rabbimizin davetine. Açalım ki O’nun affıyla ağarsın yüzle-
rimiz. Rahmân’ın gönderdiği aziz misafiri, ona layık bir şe-
kilde ağırlayalım. Şehr-i Ramazanı kendimizden razı ederek, 
Cenâb-ı Hakkın rızasına nail olalım. Ve nihayet, Rabbimizin 
mümin kullarına vadettiği cennet bahçelerinde, ebedi bay-
ram sevincine kavuşalım.

Kardeşlerim!
Yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıldönümünü idrak 

edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecda-
dımız, bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” diye haykırdı. 
İslâm’ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onuru-
nu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. 
Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturul-
masına müsaade etmedi. Onlar, imanlarıyla, cesaretleriyle, 
fedakârlıklarıyla, Allah’ın inayet ve yardımıyla büyük bir 
zafer kazandılar. Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her 
daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. 
Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bü-
tün şehitlerimize,  ebedi âleme göç eden gazilerimize Yüce 
Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden 
kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimi-
ze Yüce Mevla’mızdan merhamet diliyorum.

YAYINA HAZIRLAYAN DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ BAŞ-
KANI&  İSHAKPAŞA İMAM HATİBİ  MEHMET NURİ MEMİŞ

17.03.2023 TARİHİNDE  CAMİLERDE OKUNAN  CUMA 
HUTBESİ

  Bakara, 2/185.
  Buhârî, Îmân, 28. 

RAMAZAN: RAHMET VE 
MAĞFİRET AYI

İshakpaşa İmam Hatibi 

Mehmet Nuri
MEMİŞ



HAVA DURUMU VEFAT EDENLERİMİZ

07 bulmaca

İnegöl doğumlu; 
FİKRET TURAN (64)

Trabzon doğumlu; 
TEMEL TURAN (72)

Şavşat doğumlu; 
YAŞAR  SÜKÜT (75)

Posof doğumlu; 
TEMEL BİLİCAN (75)

Oltu doğumlu; 
SANİYE ÇETİN (75)

Alfatlı doğumlu; 
HÜRÜ VATANSEVER (76)
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KAZANMA 
ALIŞKANLIĞINA 

SAHİP OLMAK ÇOK 
SEVİNDİRİCİ

Bahaddin Güneş kar-
şılaşma sonrası şöyle 
konuştu; “Bizim için 
çok önem arz eden 
bir maçı kazandık. Bu 
galibiyetle geçmiş 
maçlarda aldığımız 
puanları taçlandırmış 
olduk. Zaman zaman 
iniş çıkışlarımız olsa da 
maç genelinde oyun 
üstünlüğü bizim eli-
mizdeydi. İyi oyun ve 
mücadelemizi sahaya 
yansıtabildik. 

Daha önce de ifade 

ettiğim gibi kazanma 
alışkanlığına sahip ol-
mak çok sevindirici. 

Çok yoğun maç tra-
fiğimiz var ve bu tem-
poyu kaldırabilmekte 
çok önemli. Oyuna 
giren oyuncularımızın 
katkı vermesi çok gü-
zel. 

Bu süreçte bütün 
oyuncularımıza ihtiya-
cımız var. Bütün oyun-
cularımız takdiri hak 
ediyor ve taraftarımız-
dan ricam oyuncula-
rımıza ve camiamıza 
desteklerini sürdür-
meye devam etsinler.”

“TARAFTARLARIMI-
ZA DA ÇOK 
TEŞEKKÜR 

EDİYORUM”
Maç sonrası açıklama 

yapan İnegölspor Baş-
kanı Kani Âdemoğlu 
şunları söyledi; "Son 
5 maçtan 3 galibiyet 2 
beraberlik ile ayrıldığı-

mızı belirten Ademoğ-
lu; “Takımımız yenilme-
meyi öğrendi. Sırada 
Urfa deplasmanı var. 
Oraya da puan veya 
puanlar için gideceğiz. 
Bu vesileyle de Urfa’da 
yaşanan sel felaketi 
nedeniyle ölen vatan-
daşlarımıza Allah’tan 

rahmet yakınlarına baş-
sağlığı diliyorum. 

Urfa halkına geçmiş 
olsun dileklerimi ileti-
yorum. İnşallah üstü-
ne koyarak gitmek ve 
bulunduğumuz yerden 
çıkmak istiyoruz. Ta-
raftarlarımıza da çok 
teşekkür ediyorum. 
Hafta içi olmasına rağ-
men yoğun bir destek 
gösterdiler. Teknik he-
yet ve futbolcularımıza 
da ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum”

Menemen maçı sonrası konuşan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, üst üste alınan puanların ardın-
dan takımın takdiri hak ettiğini söyledi. @ Tamer Ekimci

Sahasında ağırladığı Menemen'i 
2-0 mağlup ederek ateş hattından 
çıkma yolunda büyük bir adım daha 
atan İnegölspor'da yüzler gülüyor.@ 
Tamer Ekimci
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Müslim
SERBEST

BİRLİKTE BAŞARMAK...
TFF 2.Lig Beyaz Grupta yer alan temsilcimiz İnegölspor, 

2022-2023 sezonunun, deprem dolayısıyla ertelenen 24.haftasında 
kendi evinde karşılaştığı Menemen FK'yı 2-0 yenerek puanını 26'ya 
çıkardı. 

    Teknik Direktör Bahattin Güneş'in göreve getirilmesiyle 
birlikte hiç yenilmeyip 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan 
toplayan temsilcimiz İnegölspor erteleme maçında Menemen FK'yı 
da yenmek istiyordu.

    Buna karşılık rakip Menemen FK ise son 5 maçtan 4 gali-
biyet ve 1 beraberlik çıkararak üst sıraları zorlamaya başlamıştı. 
İnegölspor maçında bir kayıp yaşamak da istemiyordu. Çünkü haf-
tasonunda oynanacak 27.hafta maçlarında haftayı Bay geçirecekti.

   İnegöl İlçe Stadında güzel bir havada oynanan maçın ilk 
yarısına temsilcimiz İnegölspor'un vuruşu ile başlandı. Temsilcimiz 
İnegölspor maçın 20.dakikasında Niyazi Batuhan Salman'ın attığı 
golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra her iki taraf pozisyonlar 
yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 İne-
gölspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

 
   Maçın ikinci yarısına 1-0'lık skor avantajıyla başlayan temsil-

cimiz aynı zamanda skorun getirdiği moralle pozisyonlar ararken 
maçın 67.dakikasında Ömer Faruk Ermeç ile bir gol daha bulup 
durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç da 
temsilcimiz İnegölspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

    Evet, bu galibiyet çok iyi oldu. Yöneticiler, teknik heyet ve 
futbolcularımızın birlik ve beraberlik içerisinde olmaları galibiyeti 
getiren unsur oldu. Bu birlik ve beraberliğin içine taraftarımız da 
girince herşey çok farklı oluyor. Yöneticilerimizi bu maçta bayan 
taraftarlar ile öğrenciler için bilet ücretlerini kendilerinin karşıla-
masından dolayı kutluyoruz.

    Birlikte başarmak...Evet, topyekün takımı desteklemek, fakat 
herşeyden önemlisi sabırlı olmak... Bu birliktelik, bu oyun anlayışı, 
bu inanç ve bu başarı önümüzdeki 2-3 haftadan sonra kendisini 
daha farklı göstermeye başlayacaktır. Batman Petrol Spor A.Ş.'nin 
bu haftayı Bay geçirmesi, Eşin Group Nazilli Belediyespor'un da 
yenilmesi umutlarımızı daha da arttırıyor.

 
    Yılmaz Özeren ve Niyazi Batuhan Salman'ın özellikle 2 

haftadır çıkış göstermeleri sevindirici. Oyuna ikinci yarıda giren 
kaptan Bahadır Taşdelen maçta gösterdiği performansla "Artık 
bençte oturmak istemiyorum." demek istedi. Defans oyuncularımız 
artık çok iyi. Sakat ve cezalı durumların dışında pek bir değişiklik 
olmayacak gibi. Orta sahamız ise kadro derinliğimizin en çok 
olduğu bir yer. 

Hemen hemen tüm orta saha oyuncularımız her zaman ken-
dilerine yer bulacaklardır. İleride Ömer Faruk Ermeç haftalardır 
asist yapıyordu. Bu maçta da 1 asist yaptı ve 1 de gol attı. Niyazi 
Batuhan Salman 2 haftadır gol atıyor. Metincan Cici'de bir düşüş 
var. Umarım kısa sürer. Ersel Aslıyüksek de artık kendisini bir an 
önce toparlamalıdır.

   Önümüzdeki Pazar günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile 
karşılaşacağız. Beraberlik iyidir, galibiyet neden olmasın? Takımı-
mızın yenilmeyeceğine inanıyoruz. İnegölsporumuzun galibiyetini 
yazmak dileklerimle...

MÜSLİM SERBEST


