http://www.milliyet.com.tr/sehitleri-anma-gunu-ve-canakkale-deniz-balikesir-yerelhaber-1913380/
Balıkesir Sanayi Odası tarafından, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı
münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.
Mesajda, milli şair Mehmet Akif'in "Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" mısralarında ifade ettiği
gibi Çanakkale'nin, adsız kahramanların iman dolu göğüslerini siper ederek kanlarının son damlasıyla
yazdıklarının gurur destanı olduğu belirtildi.
Çanakkale'nin, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm
dünyaya gösterdiği yer olduğu belirtilerek, "İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi
olmanın zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale'de
göstermiştir. Yaralı düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen
askerlerin kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu'da değil, tüm dünya
uluslarının gönlünde abideleşmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan bir millet olarak, 'Yurtta sulh
cihanda sulh" diyor, ancak 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Ağuşunu açmış karşında
duruyor Peygamber.' mısralarının her zaman gönlümüzde olduğunu, yardıma muhtaç olanlara
pamuktan yumuşak olan gönüllerimizin devletimize, milletimize, bağımsızlığımıza kastetmeye cüret
edenlere karşı çelikten sert olacağının unutulmamasını istiyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferin 102. yıl
dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi rahmet,
minnet ve saygıyla anıyoruz."

http://www.haber7.com/balikesir/2283871-sehitleri-anma-gunu-ve-canakkale-deniz-zaferinin-102yili
Balıkesir Sanayi Odası tarafından, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı
münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.
Mesajda, milli şair Mehmet Akif'in "Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi" mısralarında ifade ettiği
gibi Çanakkale'nin, adsız kahramanların iman dolu göğüslerini siper ederek kanlarının son damlasıyla
yazdıklarının gurur destanı olduğu belirtildi.
Çanakkale'nin, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm
dünyaya gösterdiği yer olduğu belirtilerek, "İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi
olmanın zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale'de
göstermiştir. Yaralı düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen
askerlerin kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu'da değil, tüm dünya
uluslarının gönlünde abideleşmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan bir millet olarak, 'Yurtta sulh
cihanda sulh" diyor, ancak 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Ağuşunu açmış karşında

duruyor Peygamber.' mısralarının her zaman gönlümüzde olduğunu, yardıma muhtaç olanlara
pamuktan yumuşak olan gönüllerimizin devletimize, milletimize, bağımsızlığımıza kastetmeye cüret
edenlere karşı çelikten sert olacağının unutulmamasını istiyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferin 102. yıl
dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi rahmet,
minnet ve saygıyla anıyoruz."

http://tv100.com.tr/balikesir-sanayi-odasi-ndan-canakkale-mesaji/12079/
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur , Çanakkale Deniz Zaferinin 102. Yıl Dönümü dolasıyla
bir mesaj yayımladı.
Uğur mesajında ; ' 18 Mart 1915, devletimizin ve milletimizin vazgeçilmez unsuru olan
bağımsızlığımızı korumak için “Çanakkale Geçilmez” dedirttiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Milli
şairimiz Mehmet Akif'in “Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi” mısralarında ifade ettiği gibi
Çanakkale, adsız kahramanların iman dolu göğüslerini siper ederek kanlarının son damlasıyla
yazdıkları gurur destanımızdır.

Çanakkale Zaferi, Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyitleriyle, kınalı Alileriyle, 57. alaylarıyla kahraman
Türk ordusunun, evlatlarını, kocalarını, düğüne gönderir gibi cepheye gönderen anaların, babaların,
eşlerin zaferidir.
Çanakkale, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm
dünyaya gösterdiği yerdir. İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve
yer koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale‘de göstermiştir.
Yaralı düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen askerlerin
kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu‘da değil tüm dünya uluslarının
gönlünde abideleşmiştir.
İşte bu anlayış ile dünyanın öbür ucundan ülkemizi parçalamaya gönderilen ve neden geldiklerini
bile bilemeden ölen askerler bizim de “evladımız” sayılmış, canlarımızla birlikte Gelibolu’da yan
yana yatmaktadır.
Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan bir Millet olarak, "Yurtta Sulh
Cihanda Sulh" diyor, ancak “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Ağuşunu açmış karşında
duruyor Peygamber.” mısralarının her zaman gönlümüzde olduğunu, yardıma muhtaç olanlara
pamuktan yumuşak olan gönüllerimizin Devletimize, Milletimize, Bağımsızlığımıza kast etmeye
cüret edenlere karşı çelikten sert olacağının unutulmamasını istiyoruz.
18 Mart Çanakkale Zaferin 102. yıldönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın
harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman
gazilerimizi ve fedakar milletimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.' ifadelerini kullandı.

http://www.gazetekspres.com/haber-17662-bsodan-canakkale-mesaji.html

Balıkesir Sanayi Odası(BSO), Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.
Çanakkale Zaferi’nin şanlı bir destan olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ 18 Mart
1915, devletimizin ve milletimizin vazgeçilmez unsuru olan bağımsızlığımızı korumak için “Çanakkale
Geçilmez” dedirttiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Milli şairimiz Mehmet Akif'in “Bedr'in aslanları
ancak bu kadar şanlı idi” mısralarında ifade ettiği gibi Çanakkale, adsız kahramanların iman dolu
göğüslerini siper ederek kanlarının son damlasıyla yazdıkları gurur destanımızdır. Çanakkale Zaferi,
Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyitleriyle, kınalı Alileriyle, 57. alaylarıyla kahraman Türk ordusunun,
evlatlarını, kocalarını, düğüne gönderir gibi cepheye gönderen anaların, babaların, eşlerin zaferidir.
Çanakkale, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm
dünyaya gösterdiği yerdir. İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer
koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale‘de göstermiştir. Yaralı
düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen askerlerin
kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu‘da değil tüm dünya uluslarının
gönlünde abideleşmiştir.
MİNNETLE ANIYORUZ
İşte bu anlayış ile dünyanın öbür ucundan ülkemizi parçalamaya gönderilen ve neden geldiklerini bile
bilemeden ölen askerler bizim de “evladımız” sayılmış, canlarımızla birlikte Gelibolu’da yan yana
yatmaktadır.Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan bir Millet olarak,
"Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyor, ancak “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Ağuşunu açmış
karşında duruyor Peygamber.” mısralarının her zaman gönlümüzde olduğunu, yardıma muhtaç
olanlara pamuktan yumuşak olan gönüllerimizin Devletimize, Milletimize, Bağımsızlığımıza kast
etmeye cüret edenlere karşı çelikten sert olacağının unutulmamasını istiyoruz.18 Mart Çanakkale
Zaferin 102. yıldönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar
milletimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-16786-bsodan-canakkale-mesaji.html
Balıkesir Sanayi Odası(BSO), Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Zaferi’nin 102.yıldönümü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.
Çanakkale Zaferi’nin şanlı bir destan olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ 18 Mart
1915, devletimizin ve milletimizin vazgeçilmez unsuru olan bağımsızlığımızı korumak için “Çanakkale
Geçilmez” dedirttiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Milli şairimiz Mehmet Akif'in “Bedr'in aslanları
ancak bu kadar şanlı idi” mısralarında ifade ettiği gibi Çanakkale, adsız kahramanların iman dolu
göğüslerini siper ederek kanlarının son damlasıyla yazdıkları gurur destanımızdır. Çanakkale Zaferi,
Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyitleriyle, kınalı Alileriyle, 57. alaylarıyla kahraman Türk ordusunun,
evlatlarını, kocalarını, düğüne gönderir gibi cepheye gönderen anaların, babaların, eşlerin zaferidir.
Çanakkale, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını tüm
dünyaya gösterdiği yerdir. İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer
koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale‘de göstermiştir. Yaralı
düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen askerlerin
kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu‘da değil tüm dünya uluslarının
gönlünde abideleşmiştir.

MİNNETLE ANIYORUZ
İşte bu anlayış ile dünyanın öbür ucundan ülkemizi parçalamaya gönderilen ve neden geldiklerini bile
bilemeden ölen askerler bizim de “evladımız” sayılmış, canlarımızla birlikte Gelibolu’da yan yana
yatmaktadır.Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan bir Millet olarak,
"Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyor, ancak “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Ağuşunu açmış
karşında duruyor Peygamber.” mısralarının her zaman gönlümüzde olduğunu, yardıma muhtaç
olanlara pamuktan yumuşak olan gönüllerimizin Devletimize, Milletimize, Bağımsızlığımıza kast
etmeye cüret edenlere karşı çelikten sert olacağının unutulmamasını istiyoruz.18 Mart Çanakkale
Zaferin 102. yıldönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar
milletimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

http://www.habercigazetesi.net/haber/3599/sanayi-odasi-baskani-ugur-canakkale-gururdestanimiz.html
Sanayi Odası Başkanı Uğur: Çanakkale gurur destanımız
Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutladı. Uğur,
yayımladığı mesajda; “18 Mart 1915, devletimizin ve milletimizin vazgeçilmez unsuru olan
bağımsızlığımızı korumak için ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirttiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Milli
Şairimiz Mehmet Akif'in ‘Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ mısralarında ifade ettiği gibi
Çanakkale, adsız kahramanların iman dolu göğüslerini siper ederek kanlarının son damlasıyla
yazdıkları gurur destanımızdır.
Çanakkale Zaferi, Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyitleriyle, Kınalı Alileriyle, 57. Alaylarıyla kahraman Türk
ordusunun, evlatlarını, kocalarını, düğüne gönderir gibi cepheye gönderen anaların, babaların, eşlerin
zaferidir.Çanakkale, bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını unutmadığını
tüm dünyaya gösterdiği yerdir. İnsan olmanın, insana saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman
ve yer koşuluna bağlı olmadığını, kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale‘de göstermiştir.
Yaralı düşmanı hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen askerlerin
kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu‘da değil tüm dünya uluslarının
gönlünde abideleşmiştir.İşte bu anlayış ile dünyanın öbür ucundan ülkemizi parçalamaya gönderilen

ve neden geldiklerini bile bilemeden ölen askerler bizim de evladımız sayılmış, canlarımızla birlikte
Gelibolu’da yan yana yatmaktadır. Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan
bir millet olarak ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ diyor, ancak ‘Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber.
Ağuşunu açmış karşında duruyor Peygamber’ mısralarının her zaman gönlümüzde olduğunu, yardıma
muhtaç olanlara pamuktan yumuşak olan gönüllerimizin devletimize, milletimize, bağımsızlığımıza
kast etmeye cüret edenlere karşı çelikten sert olacağının unutulmamasını istiyoruz.
18 Mart Çanakkale Zaferin 102’nci yıldönümü vesilesiyle bu savaşta yer alarak adını tarihe altın
harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman
gazilerimizi ve fedakar milletimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

