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Balıkesir Valiliği Tedbirleri Değerlendirdi 

Tam Kapanmaya Geçiliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında top-
lanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlarla ko-
ronavirüs vaka sayılarının yüksek seyretmesi dolayısıyla 
uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler 
eklenmesiyle 81 İlde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan 
itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam 
kapanma dönemine geçilecek.
Vali Hasan Şıldak açıklamalar ve İçişleri Bakanlığının 81 İl 
Valiliğine gönderdiği genelge ile vatandaşların herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması için birbiri ardına gerçekleştirdiği 
toplantılarla tüm İlçe Kaymakamlarına ve ilgili kurumlara ge-
rekli talimatları verdi.
Genelgeyle belirtilen tarihleri kapsayacak tam kapanma süre-
since vatandaşların bilgilendirilmesi adına Vali Şıldak İçişleri 
Bakanlığı tarafından tüm İllere gönderilen “Sıkça Sorulan 
Sorular ve Cevaplar”ıyla ilgili sosyal medya hesaplarından 
paylaşımlar yaparken;  tam kapanma dönemi tedbirleriyle ilgili 
tereddüt edilen konulara ilişkin madde madde açıklamalarda 
bulundu. 

Şehirlerarası seyahat etmenin de zorunlu haller dışında yasak 
olacağı bildirilirken, söz konusu zorunlu hallerin var olduğu 
durumlarda vatandaşların e-devlet üzerinden İçişleri Bakan-
lığına ait E-Başvuru Sistemiyle veya ALO 199 Sistemi üze-
rinden Seyahat İzin Kurullarına başvurup izin alarak seyahat 
edilebileceği belirtildi. 
Ayrıca yapılan bilgilendirmelerde; yurtdışı seyahatleriyle ilgili 
herhangi bir kısıtlama bulunmadığı, tam kapanma kararı ön-
cesinde alınan otobüs biletleriyle yapılacak seyahatlerde izne 
başvurulması gerektiği, yardım faaliyetlerinde bulunan sivil 
toplum kuruluşlarının da Valilik ve Kaymakamlıkların yapacağı 
değerlendirmeyle gerekli şartları taşıyanların muaf olacağı, İl 
Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni randevusu bulunan 
yabancıların randevularını gösterir belge ile kısıtlamadan 
muaf olduğu, söz konusu tarihlerin içerisinde olan Anneler 
Günü dolayısıyla çiçek satışı yapan dükkanların 8-9 Mayıs 
10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı, 30 Nisan tam kapanma-
nın ilk gününde SGK prim borcunu ödeyecek vatandaşların 
kısıtlamadan söz konusu tarihte muaf olduğu, yaşlı ve hasta-
lara refakat ve bakıcılık eden kişilerin de sokağa çıkma yasa-
ğından muaf olduğu ve ikametinden farklı bir yerde çalışanla-
rın da yasaktan muaf olduğu açıklamalarla bildirildi. 

Vali Şıldak sosyal medyada yaptığı paylaşımla 29 Nisan ile 17 
Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada vatan-
daşların desteğinin önemine de değinerek herkesi kurallara 
uymaya çağırdı.

Dursunbey Belediyesi
Dursunbey OSB’de İkinci Fabrika 
Temelini Attı
Dursunbey’de istihdamı arttırmak 
göçü önlemek amacı ile Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan tara-
fından projelendirilen ve kısa sü-
rede faaliyete başlayan Dursun-
bey Organize Sanayi Bölgesinde, 
fabrikaların temelleri atılmaya 
devam ediyor. Pandemi sebebi te-
mel atma törenlerinin gerçekleşti-
rilmediği OSB’de fabrika sahipleri 
kazı çalışmaları öncesi kurban keserek, çalışmalarına başlıyor. 
12 dönümlük bir alanda kurulacak olan Hazarşah Enerji fabrikası, 3 
bin metre kare kapalı alandan oluşacak. Yaklaşık 50 kişiye iş imka-
nı sağlayacak olan fabrika 2021 yılı sonunda tamamlanmış olacak.

Dursunbey OSB’de İkinci Fabrika Temelini Attı
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T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT 

Başkanlığında Uyuşturucu ile Müca-
dele Toplantısı gerçekleştirdi.

Gazetemiz Gönüllüleri ;Seyitali Çeşme-Ömer 
Filiz- Necati Seçal--30.04.2021   Sayı:1116)
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T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı 
gerçekleştirdi. 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde salgın hastalığın ciddi boyutlara 
ulaştığı bu günlerde denetimlerimiz devam 
ediyor. Lütfen Devletimizin koyduğu kurallara 
uyalım. Denetliyoruz.-Uyarıyoruz.-Bilgilendiri-
yoruz.
#HedefTuruncuKategori#DinamikDenetimMod
eli#sağlıkicinhepimizicin

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT,  İlçe Jan-
darma Komutanı Yasin ÖZDEMİR ve İlçe 
Emniyet Müdür Vekili Ahmet Şevki GÖZÜ-
BÜYÜK ile Tam Kapanmayla alakalı top-
lantı gerçekleştirildi.

ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI DANIŞMANLIK 
HİZMETİ ALINACAKTIR. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Alaçam, Balat, Kavacık, Kireç, Ardıç, Gölcük, Değirmeneğrek, 
Güğü, Soğucak, Durabeyler, Odaköy İşl Şefl, 2021 yılı mesaha; çıkarılacak ağaçl belirve kayıt alt 
alınması danışmanlık hizmet alımı işi 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                                                  :2021/247411 
1-İdarenin
a) Adı                                              :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  
                                                         KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                        :Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 10800 
                                                        DURSUNBEY/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası        :2666621294 - 2666622966
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                             :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Alaçam, Balat, Kavacık, Kireç,   
                                                        Ardıç, Gölcük, Değirmeneğrek, Güğü, Soğucak, Durabeyler, Oda
                                                        köy İşl Şefl, 2021 yılı mesaha; çıkarılacak ağaçl belirve kayıt alt                 
                                                        alınması danışmanlık hizmet alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı           :Çıkarılacak ibeli ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması 
                                                       (d1:32 cm): 101.175,000 m3 Mesahaya tabi ürünlerin boylama, 
                                                       ölçüm ve kayıt işleri (Çap:32cm): 24.800,000 m3
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :İşletmesi Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Alaçam, 
                                                                      Balat, Kavacık, Kireç, Ardıç, Gölcük, Değirmeneğrek, 
                                                                      Güğü, Soğucak, Durabeyler, Odaköy İşletme Şefliklerinin 
                                                                       muhtelif bölmelerinde
ç) Süresi/teslim tarihi                                 :İşe başlama tarihi 14.06.2021, işin bitiş tarihi 13.12.2021
d) İşe başlama tarihi                                   :14.06.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :31.05.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)                      :Alaçam Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı
                                                                       Cad. No:68 Kat:2 10800 Dursunbey/BALIKESİR
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,
İstekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler 
için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro 
ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni yeterlilik 
bilgileri tablosunda beyan edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgi-
lerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından 
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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 yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ye-
minli 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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 % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş dene-
yimini gösteren belgeler . 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
5531 sayılı kanunda belirtilen orman mühendislerinin faaliyet konuları kapsamındaki yapılan işler 
benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.                                                     devamı sayfa 3’de
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ABD Başkanı Biden’in skandal ‘1915 Olayları’ kararına ve açıklamasına; 
Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’dan sert tepki: 

                                                                                                                                    baştarafı sayfa 2 ‘de
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, 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 fiyat-
ların 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 geçi-
ci teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklile-
rin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sağlıklı yaşam için 
NanoClearAG

Bilgi ve Randevu İçin 
İrtibat 

0542 204 91 55
0 531 317 69 69

Uzun süreli koruma
Nano Gümüş Teknolojisi ile yapı-
lan testlerde gram pozitif, gram 
negatif, zarflı, zarfsız bakterileri 
yok ettiği, etkinliğinin uzun süre 
aktivasyon sağladığı raporlan-
mıştır

Özel FormülÖzel formülü saye-
sinde adeta bir mikro organizma 
mıknatısı etkisi yaratarak civar-
daki ve havada asılıkalan mikro 
organizmaları, küf sporlarını da 
kendine çekip yok eder.
Sağlıklı yaşam için NanoGü-
müşİyonTeknolojisi

Sağlıklı yaşam için NanoClearAG
İnsan sağlığına, hayvanlara, bitkilere 
( çok hücreli canlı lara ) zarar verme-
diği Dünya Sağlık Örgütü 
( WHO ) ta rafından kabul edilmekte-
dir.  

TİP2 Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
Sağlık Bakanlığı’ndan alınan « TİP2 
Biyosidal ÜrünRuhsatnamesi» olan, 
uzun süreli etki sağlayan antimi 
krobiyal&antiviral koku giderici so-
lüsyondur.

Sterilizasyon
Uzun süreli ve çok etkin sterilizas-
yon için 80 ppm nano gümüş yoğun-
luğunda üretilmektedir

ABD Başkanı 
Biden’in skandal 
‘1915 Olayları’ 
kararına ve açık-
lamasına; Ak Parti 
Balıkesir İl Başkanı 
Ekrem Başaran’dan 
sert tepki: 
- “Tarihimiz hakkın-
da kimseden ders 
alacak değiliz.”
- “Biden’in iddiası, 

yalan ve safsatadan ibaret.”
- “Söz konusu açıklamayı reddediyor ve 
kınıyoruz.”
- “Biden’in iddiası bizim için yok hükmün-
dedir.”
ABD Başkanı Joe Biden’in, 1915 
Olayları’na ilişkin ‘soykırım’ ifadelerine Ak 
Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran 
sert tepki gösterdi. Başkan Başaran; “Tari-
hi kirli soykırım ve katliamlarla dolu olan-
ların, Türk Milleti’nin tarihini ve şahsiyetini 
karalamaya güçleri yetmeyecektir. Sözde 
iddialarından önce, ABD dünya tarihinde 
insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını 
vermelidir. Biden’in iddiası bizim için yok 
hükmündedir” dedi.
İNSANLIK SUÇU İŞLEYENLER BİZE DERS 
VEREMEZ.
“Şanlı Tarihimiz hakkında hiç kimseden 
ders alacak değiliz.” diyen Ak Parti Balıke-
sir İl Başkanı Ekrem Başaran, politik men-
faat hesabıyla, barış ve adalete karşı büyük 
bir tarihi ihanet suçu işlendiğini söyledi. 
Başaran, “Dayanağı tamamen politik kay-
gılara ve Ermeni Lobisine verilen sözlere 
karşılık yapılan bu açıklamayı tümüyle 
reddediyoruz ve kınıyoruz” dedi.

BİZİM TARİHİMİZDE SOYKIRIM 
DİYE BİR ŞEY YOKTUR. 

Tarihsel gerçeklerin, politik hesaplar ve 
yalanlarla değiştirilemeyeceğinin altını 
çizen Ak PartiBalıkesir İl Başkanı Ekrem 
Başaran, “Bizim şanlı tarihimizde Ermeni 
soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiç-
bir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu 
yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler 
tarihin yüz karalarıdır.

TARİHİ SOYKIRIM ve KATLİAMLARIN 
ESAS UYGULAYICISI ABD’NİN KENDİ-
SİDİR. Ermeni lobilerine yaranmak adına 

Türkiye’ye bu iftirayı atanlara,  Afrika’da 
milyonları nasıl yok ettiklerini, Hiroşima 

ve Nagazaki’ye attıkları atom bombasıyla 
çocuk, kadın demeden kuruttukları nesille-
ri, Vietnam’da, Bağdat’ta, Felluce’de dök-

tükleri kanları hatırlatırız. Ermeni lobilerine 
yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atan-
lara, üzerine oturdukları toprakların gerçek 
sahipleri olan 70 milyon Kızılderili’yi nasıl  

katlettiklerini, Kızılderilileri tek tek yok 
ederken ve büyük bir soykırımı gerçekleş-
tirirken bugünkü Amerika’yı nasıl kurduk-

larını hatırlatırız. Türkiye olarak Ermeni 
Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! 

Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik he-
saplaşmalarla hakikate müdahale etmeye 
çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz 
bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu 

gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecek-
tir” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİNE KULA-
ĞINI TIKAYANLAR, GEÇMİŞİNDEN KOR-
KANLARDIR. 
Açıklamada ortaya atılan sözde “soykırım” 
iddiası uluslararası hukukun talep ettiği 
dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yok-
sun olduğunu vurgulayan Başkan Başaran, 
“Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırıl-
malıdır. 
Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar 
çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 
olaylarını araştırmak için ortak tarih ko-
misyonu kurulması çağrısı yaptığında, 
tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli 
çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiş-
tir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından 
korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. 
ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden 
gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir. 
Ülkemiz ve milletimiz bir arada yaşama kül-
türü konusunda tarihin en önemli örneğini 
temsil eden bir medeniyete mensuptur. 
Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir 
tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınma-
maktadır.
 Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm 
kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize 
yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira 
kampanyalarına asla prim vermeyecektir. 
Cumhurbaşkanımız ve devletimiz bu konu-
da gereğini yapacaktır” dedi.
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ERMENİ TEHCİRİ KOCAAVŞAR MESİRE 

ALANI YENİLENİYOR

- KOCAVAŞAR MESİRE ALANI YENİLENİ-
YOR
Karesi Belediyesi, Kocaavşar Mesire 
Alanı’nda yenileme çalışmalarına başlıyor. 
Alanda incelemelerde bulunan Karesi Be-
lediye Başkanı Dinçer Okran, “Çalışmalar 
tamamlandığında hemşehrilerimizin rahat 
nefes alabilecekleri ve kaliteli vakit geçire-
bilecekleri bir alanı kentimize kazandırmış 
olacağız” dedi.
Balıkesir merkez ilçelerinde yaşayanlar ta-
rafından Değirmenboğazı Mesire Alanından 
sonra en çok tercih edilen Kocaavşar Me-
sire Alanının yenileme çalışmaları başlıyor. 
Yaklaşık 230 dönüm alanda yapılacak çalış-
malar ile Kocaavşar Mesire Alanı bu yaz yeni 
yüzüne kavuşacak. Alanda incelemelerde 
bulunan ve yapılacak çalışmalar hakkında 
bilgi alan Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Okran, mesire alanının şehre yakışır bir hale 
getirmek istediklerini söyledi.

KALİTELİ VAKİT GEÇİRİLEBİLECEK BİR 
ALAN OLACAK
Kocavaşar Mesire Alanının en çok tercih 
edilen alanlardan olduğunu belirten Başkan 
Okran, “Kocaavşar mesire alanını ilçemize 
yakışır bir şekilde düzenleyip, halkımızın hiz-
metine sunmayı düşünüyoruz. Kocaavşar’ın 
mesire alanı güzel ve kullanımı rahat. İnsan-
ların bilhassa haftasonlarında yoğun olarak 
geldikleri bir yer. Çalışmalar tamamlandığın-
da hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecek-
leri ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir alanı 
kentimize kazandırmış olacağız” dedi.
Kocavaşar Mahallesi’nde rutin belediye hiz-
metlerinin de titizlikle yürütüldüğünü ifade 
eden Okran, “Kocaavşar Mahallemizde 167 
adet konteynırımızın evsel katı atıkları hafta-
da iki gün toplanıyor. Umumi tuvaletlerin te-
mizliği ise Perşembe günleri buharlı aracımız 
ile birlikte yapılmakta. Onu haricinde Pazar-
yerlerinin temizliği ise her Cuma yapılmakta. 
Camii ve bahçesini dezenfekte temizlikleri 
ise rutin olarak yapılıyor” diye konuştu.

ERMENİ TEHCİRİ
Ermeniler, bir zamanlar 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
sadık milleti olup; daha 
sonra Rus ve Fransız kış-
kırtmaları ile ihanet eden 
milletlerden birisidir. Birinci 
Dünya Savaşı sırasında Er-
menilerin binlerce Türk’ün 

canına mal olan isyan ve katliamları kar-
şısında bile, Osmanlı Hükümeti’nin ortaya 
koyduğu sakin ve sağduyulu tavır, belgele-
riyle sabittir. Ancak, tedhiş hareketleri bir 
türlü durmak bilmeyince hükümet, ülkenin 
çeşitli bölgelerinde yaşayan Ermenileri, 
savaş bölgelerinden uzak yeni yerleşim 
merkezlerine götürmek zorunda kalmıştır. 
Kafkas, İran ve Sina cephelerinin güvenlik 
hattını oluşturan bölgelerdeki Ermenilerin 
yerlerinin değiştirilmesi, onları imha etmek 
değil, devlet güvenliğini sağlamak, onları 
korumak amacını gütmüştür ve dünyanın en 
başarılı yer değiştirme uygulamasıdır.
Her şeyden önce, yer değiştirme kararı 
bütün Ermenilere uygulanmamıştır. Katolik 
ve Protestan mezhebinde bulunan Ermeni-
lerin yanı sıra, Osmanlı ordusunda subay ve 
sıhhiye sınıflarında hizmet gören Ermeniler 
ile Osmanlı Bankası şubelerinde ve bazı 
konsolosluklarda çalışan Ermeniler devlete 
sadık kaldıkları sürece göçe tabi tutulma-
mışlardır. Öte yandan, hasta, özürlü, sakat 
ve yaşlılar ile yetim çocuklar ve dul kadınlar 
da sevke tabi tutulmamış, yetimhaneler ve 
köylerde koruma altına alınarak ihtiyaçları 
devletçe, Göçmen Ödeneği’nden karşılan-
mıştır. Bu tablo, Osmanlı’nın yer değiştirme 
konusundaki iyi niyetini göstermesi açısın-
dan önemlidir.
27 Mayıs 1915 tarihli yer değiştirme kanunu 
ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan emirler 
çerçevesinde; Erzurum, Van ve Bitlis vila-
yetlerinden çıkarılan Ermeniler, Musul’un 
güney kısmı, Zor ve Urfa sancağına; Adana, 
Halep, Maraş civarından çıkarılan Ermeniler 
ise Suriye’nin doğu kısmı ile Halep’in doğu 
ve güneydoğusuna nakledilmişlerdir. Bu 
arada, Ermenilerin sıkça dile getirdiği gibi 
yer değiştirme sırasında 1.5 milyon Ermeni 
ölmemiştir. 
Gerek Osmanlı ve Ermeni, gerekse yaban-
cılara ait istatistikler, Birinci Dünya Savaşı 
döneminde Osmanlı topraklarında yaşayan 
Ermenilerin nüfusunun en fazla 1.250.000 
civarında olduğunu göstermektedir. Ne ka-
dar Ermeni’nin yer değiştirme uygulaması 
çerçevesinde bulundukları yerden çıkarıldı-
ğı ve ne kadarının sağ salim yeni yerleşim 
bölgelerine ulaştığı da belgeleriyle ortada-
dır.
 Osmanlı Devleti’nin son nüfus istatistiği 
1914 yılında yapılmıştır. Buna göre Erme-
ni nüfusu 1.221.850’dir. Yer değiştirmeye 
tabi tutulmayan nüfus; 82.880’i İstanbul, 
60.119’u Bursa, 4.548’i Kütahya Sancağı 
ve 20.237’si Aydın vilayetinde olmak üzere 
toplam 167.778’dir.
Ermenilerin yer değiştirme uygulaması bü-
yük bir disiplin içinde yapılmıştır. 9 Haziran 
1915’ten 8 Şubat 1916 tarihleri arasında 
Adana, Ankara, Dörtyol, Eskişehir, Halep, İz-
mit, Kayseri, Sivas, Trabzon, Yozgat, Kütah-

ya ve Birecik’ten toplam 391.040 kişi yerleş-
tirilecekleri yeni bölgelerine sevk edilmiş, 
bunlardan 356.084’ü yerleşim bölgelerine 
ulaşmıştır. Yani, Ermenilerin yer değiştir-
me uygulaması sırasında verdiği kayıplar 
35.000 kişi civarındadır. Yer değiştirme uy-
gulamasına tabi tutulan nüfus içerisinde yer 
alan Halep’teki 26.064 Ermeni nüfusu, göç 
ettirilenler içerisine dâhil edilmemiştir. Bu 
rakam 35.000’den çıkarıldığında geriye 9-10 
bin kişi kalmaktadır. Yani Ermenilerin yer 
değiştirme sırasında verdikleri toplam kayıp 
9-10 bin kişiden ibarettir. Bunlar da, Türkler 
tarafından öldürülmemiş, 500’ü Erzurum-
Erzincan arasıda eşkıya grupları tarafından, 
2000 civarında kişi, Urfa’dan Halep’e giden 
yol üzerinde Meskene’de Urban eşkıyaları 
tarafından, 2000 kişi Mardin’de eşkıya tara-
fından öldürülmüştür. Dersim bölgesinden 
geçen kafilelere bölge halkının saldırıları 
sonucunda yaklaşık 5-6 bin kişi öldürül-
müştür. 
Ancak bunun kesin rakamları Osmanlı 
arşivlerinde yer almamaktadır. Toplam 9-10 
bin kişinin ölmüş olduğu diğer verilerden 
tespit edilmektedir. Böylece, yer değiştir-
me sırasında soykırım maksadıyla Osmanlı 
ordusu tarafından öldürülen bir tek Ermeni 
yoktur. Ayrıca, Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli 
bölgelerinden yer değiştirmeye tabi tutulan 
Ermenilerin sayıları ile yeni yerleşim mer-
kezlerine ulaşanların sayılarının birbirini 
tutması, yer değiştirme sırasında herhan-
gi bir katliam olayının olmadığını da ispat 
etmektedir.
Öte yandan, Osmanlı Devleti yer değiştirme 
uygulamasına tabi tuttuğu Ermenilerin nakli 
sırasında, ağır savaş şartlarına rağmen 
olağanüstü gayret göstermiş, bu gayret, 
yabancı diplomatlarca da tespit edilmiştir. 
Hükümet, göçmenlerin iaşesi ve korunması-
na yönelik büyük harcamalar yapmıştır. Uy-
gulamaya ait belgelerde hangi il ve ilçelerde 
hastane kurulduğu, Ermeni çocuklarından 
yetim kalanlar için hangi binanın ayrıldığına 
kadar detaylı bilgiler verilmektedir. Yer de-
ğiştirmeye tabi göçmenlerin; sevk, yerleş-
tirme ve geçimlerinin sağlanması için 1915 
yılında 25 milyon, 1916 yılı sonuna kadar ise 
230 milyon kuruş harcandığı belgelerden 
anlaşılmaktadır.
Ermenilerin yer değiştirilmeleri, onları imha 
etmek değil, devlet güvenliğini sağlamak, 
onları korumak amacını gütmüştür ve dün-
yanın en başarılı yer değiştirme uygulama-
sıdır. Şayet, Osmanlı Devleti
Ermeni tebaasından kurtulmak istesey-
di; bunu asimilasyon yoluyla veya savaşı 
gerekçe göstererek rahatlıkla halledebilirdi. 
Osmanlı, yer değiştirme uygulamasıyla sa-
vaş şartlarında her an ölümle burun buruna 
gelebilecek olan yüz binlerce Ermeni’nin 
hayatını kurtarmıştır. 
Nitekim yeni bölgelere yerleştirilen Ermeni-
ler sağ salim hayatlarını sürdürürken, Rus 
ordusu saflarında Türklere karşı savaşan 
Ermeniler, savaş şartları gereği ölmüşlerdir.
Görüldüğü gibi, yer değiştirme uygulaması 
son derece başarılı bir sevk ve iskân hare-
ketidir. Bugünün şartlarında bile dünyada 
bir benzeri daha yoktur.

FARUK BALCI
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“Allahümme salli ala seyyidina  
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed

‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri 
Peygambere salat ederler. Ey iman 
edenler, siz de ona salat edin ve 
tam bir teslimiyetle ona selam          
verin. ‘’( Ahzâb - 56 )

-

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve 
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. 

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, 
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

-

Günün Ayeti
Bir gün gelecek yer başka 

yere, gökler de başka gökle-
re dönüştürülecek, insanlar 

gücüne karşı durulamaz olan 
bir tek Allah’ın huzuruna 

çıkacaklardır.
(İbrahim, 14/48)

Günün Hadisi
Münafığın üç alameti vardır: 
Konuşunca yalan söyler, söz 
verince sözünde durmaz ve 

kendisine bir şey emanet edi-
lince ona hıyanet eder.
(Buhârî, “Îmân”, 24; Müslim, 
“Îmân”, 107)       
          
       Günün Duası
  Allah’ım! İşlerimin ölçüsü 
olan imanımı ıslah eyle. Yaşa-
mımı sürdürdüğüm dünyamı 
iyi bir yer eyle. Dönüş yerim 
olan ahiretimi benim için iyi 
bir yer eyle.(Müslim, “Zikir”, 71)

Cuma Hutbesi: “Yetim: Cenâb-ı Hakk’ın 
insanlığa emaneti”

 

“Müslümanların evleri arasında en ha-
yırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan 
bir yetimin bulunduğu evdir.” 
(İbn Mâce, Edeb, 6)
Muhterem Müslümanlar!

Uhud savaşı sona ermiş, Müslümanlar 
Medine’ye dönmüştü. Küçük bir çocuk 
Peygamberimize yaklaşarak “Babama 
ne oldu?” diye sordu. 
Allah Resûlü’nün ağzından “Baban şe-
hit oldu, Allah ona rahmet etsin” sözleri 
dökülüverdi. 
Bunun üzerine çocuk ağlamaya başladı. 
Rahmet Elçisi (s.a.s) bu duruma daya-
namadı, çocuğu bağrına basıp “Ağla-
ma” diye teselli etti. 
Sonra da “Ben senin baban olayım, 
Âişe de senin annen olsun istemez mi-
sin? buyurdu.
 Çocuğun yüzünde güller açmıştı. Se-
vinçle “Evet! Çok isterim” dedi. Allah 
Resûlü (s.a.s), şehidin emanetini kucak-
lamış, ona yalnızlığını ve yetim olduğu-
nu unutturmuştu.[1]
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, yetimleri himaye 
etmeyi, koruyup gözetmeyi emreder. 
Onlara karşı duyarlı davranmayı, şef-
kat ve merhametle yaklaşmayı öğütler. 
Zira yetimler, Cenâb-ı Hakk’ın hepimize 

emanet ettiği masum kullarıdır. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şerif-
lerinde bu gerçeğe şöyle işaret eder: 

“Müslümanların evleri arasında en ha-
yırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan 
bir yetimin bulunduğu evdir.”[2]
Kıymetli Müslümanlar!

Yetimleri ihmal etmek, onları yalnız ve 
ilgisiz bırakmak büyük bir vebaldir. Ye-
timlerin haklarını çiğnemek, mallarına el 
uzatmak sorumluluğu ağır bir günahtır.
 Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de bizi şöyle uyarır:

 “Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp 
isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin 
nimetini, minnet ve şükranla an.”[3] 

Değerli Müminler!

Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir defasında işa-
ret ve orta parmağını bir araya getirerek 
“Ben ve yetime kol kanat geren kimse, 
cennette böyle yan yana olacağız”[4] 
buyurmuştur.

Resûlüllah’a yürekten bağlı olan aziz 
milletimiz tarih boyunca yetime, kimse-
size, mağdura, mazluma kucak açmıştır. 
Bizler de bugün aynı şuurla yetimlerimi-
ze gönüllerimizi açalım. 

Gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki sevin-
ci artırmak için çaba gösterelim. 
Güzel ahlaklı ve iyi eğitimli bireyler ola-
rak yetişmelerine katkı sunalım.

Maddi ve manevi bakımdan yanlarında 
olup geleceklerine umut taşıyalım.
 Unutmayalım ki yetime el uzatmak, 
Rabbimizin rızasını kazanmaktır.

-BESMELE
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın 
adıyla.”  [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 

besmele ile yani Allah’ın adını 
anarak başlamamızı tavsiye et-
mektedir.Besmele çekmek bir an-
lamda, çalışmalarımızda Allah’ın 
yardımını istemektir.

Peygamberimize Salavat 
Getirmek

         Ey Allah’ın Resûlü 
    Elfü elfi salatin ve elfü elfi 
  selamün aleyke Ya Habiballah

Binlerce salat ü selam      
Sana ey Allah’ın Sevgilisi 

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin 
aleyke ya Emîne vahyillah
                
   

Sana binlerce salat ü selam      
olsun ey Allah’ın vahyinin 

emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed
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Dinçer Orkan·  Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Yücel Yılmaz ile elimizde bayraklar, tüm coşkumuz-

la çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için 
#23Nisan coşkusunu hemşerilerimizle paylaşadık

            

Dursunbey’de 23 Nisan Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin açılışının 101. Yıl dönümü çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile Dur-
sunbey Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi tören, pan-
demi sebebi ile kısıtlı katılım ile gerçekleşti.
Törene Garnizon Komutanı Per. Tğm. Sait Akbaş, Belediye Baş-
kanı Ramazan Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökde-
mir ve okul müdürleri katıldı. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel ola-
rak tasarlanan 23 Nisan otobüsleri en güzel çocuk şarkılarıyla 
ziyaret ettiği cadde ve sokaklarda çocuklar tarafından coşkuyla 
karşılandı.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan 
Çelengin ardından Saygı duruşu istiklal marşı okundu. Günün 
anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ümit Gökdemir yaptı.
 Çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından ise 
23 Nisan konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hedi-
yeleri protokol tarafından verildi. 23 Nisan sebebi ile hazırlanan 
kamu araçlarının kortej geçişinin ardından ise törenler son 
buldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI-
Altıeylül Tv Facebook sayfasında Sultan Alparslan 
Kültür Evi’mizden canlı olarak yayınlanan Ramazan 

programına konuk oldu 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı İlçemizde Kutlandı

Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan AVCI; 
Şanlı tarihimizin en 
büyük zaferlerinden 

#KutülAmare‘nin 105. yıl 
dönümünde, aziz şehitle-
rimizi rahmetle anıyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan AVCI ;Altıeylül Tv Face-
book sayfamızda Sultan Al-
parslan Kültür Evi’mizden canlı 
olarak yayınlanan Ramazan 
programımıza konuk olduk.
Şehrimizin değerli müzisyenle-

rine ve yayın ekibimize bu güzel program için çok teşekkür 
ediyor, tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Sen hep gül çocuk, dünya gülüşünle renklensin! 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile elimizde 
bayraklar, tüm coşkumuzla çocuklarımızın yüzünü güldüre-
bilmek ve #23Nisan coşkusunu paylaşabilmek için balkon-
da bizleri bekleyen hemşehrilerimizle bir aradaydık. 


