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- “ÇANAKKALE ZAFERİMİZ KUTLU, 1915 ÇANAKKALE 

KÖPRÜSÜ HAYIRLI OLSUN”
İSMAİL DAYI’YI

RAHMETLE ANIYORUZ

AK PARTİ BALIKESİR İL 
BAŞKANI DT. EKREM BAŞARAN:

- “ÇANAKKALE ZAFERİMİZ
 KUTLU, 1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ HAYIRLI OLSUN”

Çanakkale Savaşlarının tarihin dönüm nok-
talarından biri olduğunu belirten Ak Parti 
Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran; 
“Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları 
itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önem-
lisi Türk ulusunun kaderini değiştiren çok 
önemli bir başarıdır. 

Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve 
ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğun-
da, Türk milletinin neleri başarabileceğinin 
en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır 
çok uluslu bir güce kanları ve canları paha-
sına dur diyen ve tüm dünyaya “Çanakkale 
geçilmez” dedirten büyük Türk milleti ve 

onun bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetleri, dün Çanakkale’de olduğu gibi, 
bugün de Çanakkale muharebelerini kazan-
dıran yüksek ruha sahip olarak, ülkesine ve 
milletine yönelik her türlü tehdit ve tecavüzü 
bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. 
Çanakkale 107 yıldır geçilemedi, geçileme-
yecek. Çanakkale. Çanakkale’ye savaşmak 
için gidenler, asla geri dönmeyi düşünmedi-
ler” dedi.

“ECDADIMIZIN ŞANINA YAKIŞAN 1915 
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAYIRLI OLSUN.”
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107.’inci Yıldö-
nümünü kutladığımız bugünde, 1915 Çanak-
kale Köprüsü’nün açılışını yapmanın mut-
luluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten 
Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 
Çanakkale Köprüsü, yine 18 Mart 2022’de 
yani bugün hizmete açılacak. Cumhuriyet’in 
100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 
2023 metrelik orta açıklığıyla 1915 Çanakka-
le köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklığa 
sahip asma köprüsü’ unvanını aldı.
“SEYİT ONBAŞI’NIN HATIRASI KÖPRÜ-

DE YER ALACAK.” 
Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’imiz Büyük 
Kahramanı Seyit Onbaşı’nın Çanakkale 
Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermi-
sinin tasviri yer alacak..

  UNUTMAK  İHANETTİR
İsmail Dayı (1926- 19 MART 2008) 
Hemşehrimiz olan eski Milletvekili İsmail Dayı 
ölümünün 14. Yılında Dursunbey Mezarlığında 

bulunan mezarının başında anıldı.

1960 yılında Yağmur Yayınevini kuran merhum 
İsmail Dayı (1926- 2008)’nın yayıncılık faali-
yetleri önemli bir yer tutmaktadır. İsmail Dayı 
dizilen yazıların düzeltilmesi, gazetelerdeki gece 
sekreterliği, baskısı biten kitapların ciltlenmesine 
esas olmak üzere forma katlama gibi yayıncılığın 
farklı alanlarında da çalışmıştır.
Sultanahmet Camii İmam Hatibi olan Gönenli 
Mehmet Efendi ve Mehmed Zahid Kotku ile de 
tanışıklığı olan İsmail Dayı okulunu bitirince 
Dursunbey’de muayenehane açma hazırlıklarına 
başlar.
Fakat Nurettin Topçu’nun babasına 
“Dursunbey’de kalırsa yalnızca oraya faydası 
olur ama İstanbul’da kalırsa memlekete faydası 
olur” demesi onun tekrar Dursunbey’e dönmesini 
engeller.
İstanbul’da kalmaya karar veren İsmail Dayı kur-
duğu yayınevinde düşünce, roman, şiir ve piyes 
türünde eserler yayınlar.         devamı sayfa 5’de

Lokantacılar Odası Başkanı ve 
Balıkesir Esnaf Ve Sanatkarlar 
Odası Bşk Vekili Hasan Yıldız
Sektörümüzün medarı iftiharı  
mega yıldız aile  lokantası işlet-
me sahibi sayın Sinan ERGÜ-
VEN i işyerinde ziyaret ederek 
her Zaman her şartta  kayıtsız 
şartsız  mesleki alanda ODAMI-
ZIN faaliyetlerine tam  destek  
veren  varlığını her daim hisset-
tiren yüce gönüllü dava adamı-
na  odamız yönetim ve denetim 
kurullarımız adına teşekkür 
ederim iyiki varsın dedi.

- Lokantacılar Odası Başkanı ve Balıkesir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Bşk Vekili 
Hasan YILDIZ ve yönetim kurulu üyrlrri mega yıldız aile  lokantası işletme sahibi 

sayın Sinan ERGÜVEN i işyerinde ziyaret ettiler        
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DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AKDAĞ, ASARLIK, CİVANA, 
ÇAMLIK, DELİCE, GEDİKTEPE, KIRKOLUK VE YAYLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 

B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
DURSUNBEY BELEDİYESİ

 

Dursunbey Belediyesi Sahadayız
Gece saatlerinde ilçemizde etkiki olan Kar 
yağışı birçok bölgede etkisini sürdürüyor. 
Ekiplerimiz İlçemizin dört bir yanında karla 
mücadele çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor.

. Dursunbey BelediyesiStokçuluğa geçit 
yok. Depolardayız
İlçemizde temel gıda ve tüketim ürünlerinin 
satıldığı zincir marketler ve diğer işletme-
lerde, stokçuluk ve fiyat kontrolleri dene-
timleri gerçekleştiriyoruz.

DURSUNBEY BELEDİYESİ

DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AKDAĞ, ASARLIK, CİVANA, 
ÇAMLIK, DELİCE, GEDİKTEPE, KIRKOLUK VE YAYLA ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 

B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Akdağ, Asarlık, Civana, Çamlık, Delice, Gediktepe, 
Kırkoluk ve Yayla Orman İşletme Şefliklerinde B Tipi Yeni Orman Yolu Yapımı yapım işi 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                                        :2022/238129 
1-İdarenin
a) Adı                                    :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
                                               KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                              :Bozyokus Mah. Ismail Dayi Cad. Kat:1 No:68 10800 DURSUNBEY/
                                               BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası          :2666621006 - 2666621847
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                     :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Akdağ, Asarlık, Civana, 
Çamlık, Delice, Gediktepe, Kırkoluk ve Yayla Orman İşletme Şefliklerinde B Tipi Yeni Orman Yolu 
Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı   :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Akdağ, Asarlık, Civana,
                                              Çamlık, Delice, Gediktepe, Kırkoluk ve Yayla Orman İşletme Şefliklerin
                                              de toplam 49,987Km B Tipi Yeni Orman Yolu Yol Yapım İşi
                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                                              şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Akdağ, 
                                                            Asarlık, Civana, Çamlık, Delice, Gediktepe, Kırkoluk ve Yayla 
                                                            Orman İşletme Şeflikleri Dursunbey / BALIKESİR
ç) Süresi/teslim tarihi                       :Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                         :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer    
                                                             teslimi  yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati                                 :05.04.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
 (e-tekliflerin açılacağı adres)     :Dursunbey Orman İşlt. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı 
                                                       Cad. No:68 Kat:1 10800 Dursunbey / BALIKESİR4. İhaleye katıla
                                                       bilme 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.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini göste-
ren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde De-
ğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) Alt Yapı İşler-
den V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği ve/veya İnşaat Mühendisliği
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan-
ların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tekli-
fe ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
                                                                                                                                  devamı sayfa ‘3de
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DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

DURSUNBEY MÜFTÜLÜĞÜ

baştarafı sayfa 2’de
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. 
İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AKDAĞ, ASARLIK, CİVANA, 
ÇAMLIK, DELİCE, GEDİKTEPE, KIRKOLUK VE YAYLA ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİKLERİNDE B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI

  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                      Basın:   1576333

KONGRE İLANI
DURSUNBEY GÜÇBİRLİĞİ HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ

 

Dursunbey
 Kaymakamlığı-
Kaymakamımız 
Rahmi BULUT 
Başkanlığında 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ümit 

GÖKDEMİR ve 
öğretmenlerimizin 
katılımıyla BİGEP 
ve Okul Güvenliği 
Toplantısı gerçek-

leştirildi.

Dursunbey İlçe Müftülüğü
Tecrid-i Sarih (Buhari) Okumaları ve Kitap 
Oku-Yorum için Diyanet Gençlik Merkezi-
mizde Din Görevlilerimiz ile beraberdik.

Dursunbey İlçe Müftülüğü· 
Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip 
Çıkıyorum
Dursunbey Atatürk Ortaokulu Öğrencileri-
miz ile Dursunbey Diyanet Gençlik Merke-
zimizde 10 kök değerimizden Özdenetim 
konusunu işledik. Dursunbey Gençlik 
Spor Merkezimizde de bu hafta Önlüğü-
mü Takıyorum Çevremi Koruyorum etkin-
liği düzenledik.

Dursunbey İlçe Müftülüğü
Dursunbey İlçe Müftülüğü'müzde yeni 
göreve başlayan İmam Hatip ve Müezzin 
Kayyım hocalarımız ile toplantı gerçekleş-
tirdik. Rabbim yeni görevlerinde muvaffak 
eylesin.

Bakanlığımızın Va-
tandaşla Buluşma 
Genelgesi kapsa-
mında Kaymaka-
mımız Sayın Rahmi 
BULUT başkanlığın-
da Ekonomi Toplan-
tısı gerçekleştirildi. 
Yapılan toplantıda 
Organize Sanayi 
Bölgesi Sunumu ve 
İlçemizde ki ekono-
mik gelişmeler ile 
ilgili bilgi alışveri-
şinde bulunuldu.

DURSUNBEY MÜFTÜLÜĞÜ

DURSUNBEY GÜÇBİRLİĞİ HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ
                                                         SAYIN ORTAĞIMIZ
ŞİRKETİMİZİN 2019 - 2020 - 2021 FAALİYET YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
09.04.2022 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00 DE, TÜRK TİCARET KANUNUNUN 414. MADDESİ HÜ-
KÜMLERİNE GÖRE AŞAĞIDAKİ GÜNDEM ÇERÇEVESİNDE ŞİRKETİMİZ MERKEZİNDE YAPILA-
CAKTIR.
FAALİYET RAPORLARI İLE BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI SİZ DEĞERLİ ORTAKLARIMIZIN İN-
CELEMELERİNE AÇIKTIR. GENEL KURULUMUZA KATILMANIZ ÖNEMLE RİCE OLUNUR. 
GÜNDEM :
1-    TOPLANTI BAŞKANININ SEÇİMİ VE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ      
       TOPLANTI BAŞKANLIĞINCA İMZALANMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ,
2-    2019-2020-2021 YILLARINA AİT YÖNETİM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE
       MÜZAKERESİ,
3-    2019-2020-2021 YILLARI BİLANÇOLARI İLE GELİR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, 
       MÜZAKERESİ İBRALARI,
4-   YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRALARI,
5-   ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKET MERKEZİNİ DÜZENLEYEN 4. MADDESİNİN TADİL
      EDİLMESİNİN MÜZAKERESİ VE KARAR BAĞLANMASI,
6-   YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN VE ÜCRET SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ,
7-   YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ,
8-   DİLEK VE TEMENNİLER.  
                                                                                                                    KADİR TEKİRDAĞ  
                                                                                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NOT: TOPLANTIYA KATILAMAYACAK OLAN ORTAKLARIMIZIN, VEKİL VASITASIYLA TEMSİL 
EDİLMEK İSTEMELERİ HALİNDE; NOTER KANALIYLA VEKALET VERMESİ VE BU VEKALETNAME-
DE ŞİRKETİMİZİN ADI İLE TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRTİLMESİ; VEKALETNAMENİN NO-
TER KANALIYLA OLMAMASI HALİNDE İSE EKTE SUNULAN VEKALETNAME İLE BİRLİKTE NOTER 
TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                      Basın:   157 6669
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Günün Ayeti
Münafıklar Allah’a oyun 

etmeye kalkışıyorlar. 
Halbuki Allah onların 

oyunlarını kendi başları-
na çevirmektedir. Onlar 
namaza kalktıklarında 

üşenerek kalkarlar, 
insanlara gösteriş ya-

parlar, Allah’ı da pek az 
hatıra getirirler.
(Nisâ, 4/142)

Günün Hadisi
Allah buyurdu ki: “Ey 
Âdemoğlu! Günahın, 
bulutlar kadar olsa da 
istiğfar ettiğin takdirde 
günahının çok oluşuna 
bakmam, affederim.”

(Tirmizî, “Deavât”, 109)

GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Nefsim ile 

şeytanın şerrinden ve 
şeytanın beni şirke 

sürüklemesinden Sana 
sığınıyorum.

(Ebû Dâvud, “Edeb”, 110)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-

li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 

anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.

Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda Allah’ın 

yardımını istemektir.

-

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.

Cuma Hutbesi: “Berât Gecesi”
“Şâban ayının on beşinci 
gününü oruçlu geçirin. 
Gecesinde ise ibadete 
kalkın. Çünkü o gece gü-
neş batınca Allah Teala 
en yakın semaya tecelli 
ederek fecir doğuncaya 
kadar: ‘Bağışlanma dile-
yen yok mu, onu bağışla-
yayım! Rızık isteyen yok 
mu, ona rızık vereyim! 
Musibete uğrayan yok 

mu, ona afiyet vereyim...’ buyurur.” (İbn Mâce, İkâmet, 191)
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’ın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden biri zaman-
dır. Zaman, insanın hayat hikayesini bütünüyle kuşatan bir imkân 
ve fırsat alanıdır. Bu sebeple, her ânı kıymetli ve değerlendirilme-
ye layık eşsiz bir sermayedir. Vaktinin kıymetini bilip onu boşa 
harcamayanlar, hayatının her safhasında Allah’ın rızasını gözetip 
Resûlüllah’ın rehberliğine tabi olanlar, Rabbimizin ikramına mazhar 
olacaktır. Zamanı boşa geçirmek ise bir insan için en büyük ziyan, en 
büyük hüsrandır. 
Aziz Müminler!
Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bi-
linciyle geçirilen her ânımız değerlidir. Fakat bazı vakitler vardır 
ki ilâhi lütuf zamanları olarak bahşedilmiş, duaların kabulüne ve 
günahların affına vesile kılınmıştır. Bu zaman dilimleri Allah’ın 
insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. İşte böylesine kıymetli 
zamanlardan biri de bu akşam idrak edeceğimiz Berât gecesidir.
Değerli Müslümanlar!
Üç aylar, bizi hem ruhen hem bedenen Ramazan’a hazırlamaktadır. 
Bu ayların başı olan Recep ayı, Regâib ve Miraç geceleriyle bereket-
lenir. Ortası olan Şâban ayı ise Berât gecesiyle af ve mağfirete açı-
lır.  Allah Resûlü (s.a.s) Berât gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve 
niyazın affedilmemize vesile olacağını bizlere şöyle müjdelemiştir: 
“Şâban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise iba-
dete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala en yakın semaya 
tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, 
onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete 
uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim...’ buyurur.”[1]
Kıymetli Müminler!
Berât gecesi, kalbimizin en derin yerinden Rahmân’a doğru bir yol 
açma vaktidir. Berât gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rah-
met ve mağfiret dilemenin tam vaktidir.
Bu mübarek geceyi değerlendirmenin en temel şartı; hayatın 
karmaşasından biraz olsun kendimizi kurtarıp kulluğumuzu sorgu-
lamaktır. 
Ne ile meşgulüm, hangi uğurda yaşıyorum, niyetlerim ve amelle-
rim beni nereye götürüyor diye kendimize sormaktır. İç dünyamıza 
dönmek, geçmişimizin muhasebesini yapmak, tefekkür etmektir. 
Rabbimize itaatkâr bir kul ve iyi bir insan olmaya söz vermektir. Nef-
simizin esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan pişmanlık 
duymaktır. 
İşte o zaman bu gece bizim için gerçek manada bir fırsata dönüşecek 
ve kurtuluş beratımız olacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı 
Hak Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır: 
“Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: ‘Selam size! 
Rabbiniz merhamet etmeyi bir lütuf olarak kendine yazdı. 
Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından 
tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok 
merhamet edendir.’”[2]
Muhterem Müminler!
Ebedi hayatta kurtuluş beratını alabilmek için bu gecenin feyzinden 
ve bereketinden istifade edelim. Her nefes alıp verişimizde Allah’ın 
rızasını gözetelim. 
Ömrümüzü Kur’an ve sünnet ölçüsüne göre şekillendirelim. Unut-
mayalım ki, kulluk şuuruyla geçirilmeyen her ânımız bize zarar ve 
ziyan olarak geri dönecektir.
Bu vesileyle Berât gecenizi tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin 
aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirme-
sini  Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin ve ala seyyidina Muhammed

“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 )

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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HEMŞERİMİZİ İSMAİL DAYI’YI RAHMETLE ANIYORUZ

  UNUTMAK  İHANETTİR 
İsmail Dayı çeşitli

 Programlar İle 
İlçemizde Anıldı

Hemşehrimiz olan eski 
Milletvekili İsmail Dayı 
ölümünün 14. Yılında  
Dursunbey Mezarlığın-
da bulunan mezarının 

başında anıldı.
1960 yılında Yağmur Yayınevini kuran 
merhum İsmail Dayı (1926- 2008)’nın 
yayıncılık faaliyetleri önemli bir yer 
tutmaktadır. İsmail Dayı dizilen yazıların 
düzeltilmesi, gazetelerdeki gece sekre-
terliği, baskısı biten kitapların ciltlenme-
sine esas olmak üzere forma katlama 
gibi yayıncılığın farklı alanlarında da 
çalışmıştır.

Yayınladığı kitaplarda mizanpajdan bas-
kıya, ciltten kapağa kadar çok titiz dav-
ranması yayıncılık meselesinin künhüne 
vakıf olmasından kaynaklanır denilse 
yeridir. Yetmişli yılların sonunda ise 
İsmail Dayı’nın kurduğu Yağmur Yayıne-
vi, Şamil Yayınevi, Ülkü Takvimleri, Türk 
Kültürü Yayınları, Eğitim Yayınları ve 
Dergâh Yayınları bir araya gelerek Derya 
Dağıtım’ı kurar ve İsmail Dayı 8 yıl bu 
şirketin yönetim kurulunda çalışır.
Yayıncılığı kadar hayatına yön veren 
ilkeler, dürüstlüğü ve beyefendi kişiliği 
ile de dikkat çeken İsmail Dayı’nın ya-
yın dünyasındaki yerini anlatan İsmail 
Dayı’ya Armağan kitabı Süleyman Özde-
mir tarafından yayına hazırlanmış.
Kitapta altmışlı yılların en etkili yayıncısı 
İsmail Dayı’nın hayatı, yazıları ve onu 
tanıyanların hatıralarla bezeli yazıları yer 
alıyor. Sonunda ise bir albüm yer alıyor. 
Kitapta dikkatimi çeken bazı hususları 
öne alarak kitabı değerlendirmeye gay-
ret edeceğim.
HAYAT, YAYINCILIK VE TANIŞIKLIKLAR

Dursunbey’de dünyaya gelen İsma-
il Dayı üniversite eğitimi için geldiği 
İstanbul’da pek kişiyle tanıştı. Ali Fuad 
Başgil, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan, 
Tarık Buğra, Necip Fazıl ve Hasan Basri 
Çantay bu kişiler arasında yer alır.

Hasan Basri Çantay’la İsmail Dayı hem-
şeridir. İkisinin tanışması Çantay’ın 
İstanbul Laleli’de bulunduğu bir zaman-
da gerçekleşir. Bu tanışmanın ardından 
göre ikisi zaman zaman görüşürler-
miş. Pek çok kişi gibi Çantay da İsmail 
Dayı’ya “Dayı” diye hitap edermiş. Ha-
san Basri Çantay’ın yakınında bulunan 
İsmail Dayı onun ilk basımı 1953 yılında 
yapılan Kuranı Hakim ve Meal-i Kerim 
adını taşıyan mealinin tashihlerinin top-
lanmasını sağlar. Çantay merhum ge-
çirdiği kalp krizi sebebiyle eserinin son 
şeklini vermekte epey güçlük yaşamıştır. 
Çantay’ın Beyazıt Derinkuyu sokaktaki 
evinde İsmail Akgün matbaasında bası-
lan mealinin formalarını İsmail Dayı okur 
Hasan Basri Çantay ise elindeki orijinal 
nüshadan takip eder. Takriz yazısını 
merhum Kâmil Miras’ın kaleme aldığı 
mealin ilk basımı bu dikkatli okumaya 
rağmen gene de tashihli çıkar. Meal ya-
yına hazırlanırken İsmail Dayı’nın adının 
da yazılması düşünülür. Fakat Hasan 
Basri Çantay “Oğlum gizli olursa sevabı 
daha bol olur” dediği için eserin tashih-
leri yapan bölümüne İsmail Dayı’nın adı 
yazılmaz.
Aynı yıllarda hem Gümüşhanevi Derga-
hının şeyhi olan hem de Zeyrek Camii 
İmam Hatibi olarak görev yapan Abdüla-
ziz Bekkine ile tanışır.
Sultanahmet Camii İmam Hatibi olan Gö-
nenli Mehmet Efendi ve Mehmed Zahid 
Kotku ile de tanışıklığı olan İsmail Dayı 
okulunu bitirince Dursunbey’de muaye-
nehane açma hazırlıklarına başlar.
Fakat Nurettin Topçu’nun babasına 
“Dursunbey’de kalırsa yalnızca oraya 
faydası olur ama İstanbul’da kalırsa 
memlekete faydası olur” demesi onun 
tekrar Dursunbey’e dönmesini engeller.
İstanbul’da kalmaya karar veren İsma-
il Dayı kurduğu yayınevinde düşünce, 
roman, şiir ve piyes türünde eserler 
yayınlar.

Dönemin düşünce iklimi göz önünde 
tutulduğunda bu eserlerin 1960’lı yılla-
rın sonunda teorik bir hüviyete kavuşan 
Türk-İslam sentezi düşüncesi ekseninde 
olduğu ifade edilebilir.
Onun kurduğu Yağmur, önce eski Ter-

cüman gazetesinin de çıktığı Nuruos-
maniye Cad. Türbedar Sok. Aydınlar 
Han 29 numarada daha sonra Sirkeci, 
Ankara caddesine taşındı. Yayınladığı 
ilk kitap Ali Fuad Başgil’n İlmin Işığında 
Günün Meseleleri ikincisi ise Nurettin 

Topçu’nun Yarınki Türkiye adlı eseridir. 
O yıllarda eserlerini yayınlatmakta güç-
lük çeken ve yıllarca yayıncı arayan Ta-
rık Buğra’nın Küçük Ağa romanını Yağ-
mur Yayınevi basmıştır ilk önce. Peyami 
Safa’nın Doğu Batı Sentezi, Mümtaz 
Turhan’ın Garplılaşmanın Neresindeyiz 
adlı eserleri de anılabilir. Bunların dı-
şında dönemin düşünür ve yazarlarının 
da eserlerini yayınlamıştır: İsmail Hami 
Danişmend, Hayrettin Karaman, Bekir 
Topaloğlu, Sezai Karakoç, Ergun Göze 
bunlar arasında sayılabilir. 

İsmail Dayı (1926- 19 MART 2008)
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BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEGİ
            

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
BÜYÜK FESTİVAL COŞKUYLA SONA ERDİ

            

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerimiz Naci BURMALI (Emekli öğretmen)Balıkesir Dur-
sunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek üye oldu. 
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç

BÜYÜK FESTİVAL COŞKUYLA SONA ERDİ
Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 7-12 Mart Uluslararası Altıey-
lül Tülütabak Tiyatro Festivali son gününde organize edilen ve 
coşkulu bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle 
sona erdi.
ALTIEYLÜL TİYATROYA DOYDU
Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali Şanlıurfa, Diyar-
bakır, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir Şehir Tiyatroları ile birlikte 
Azerbaycan, Özbekistan ve Dağıstan Cumhuriyeti’nden gelen 
sanatçıların da sahnelediği birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla 
dolu dolu geçerken Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesirliler 
tiyatroya doydu. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 
boyunca Altıeylül Belediyesi tarafından ağırlanan sanatçılar ise 
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı başta olmak üzere emeği 
geçen herkese şükranlarını sundular.

 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sayın Milletvekillerimiz, 
ülkemizin farklı yerlerinden festivalimize katılım gösterip bizleri 
mutlu eden değerli sanatçılar, gönül coğrafyamızdan; ana yurdu-
muzdan; ata yurdumuzdan; uzak yerlerden gelerek Kuvâ-yi Milliye 
şehri Balıkesir’de bu festival sürecinde bizleri yalnız bırakmayan 
değerli gönüldaşlarımız ve değerli vatandaşlarımız hepiniz hoş 
geldiniz. Bu sene Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla uluslarara-
sı düzenlediğimiz, Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir’in milli kahraman-
ları olan Tülütabak’ların adını verdiğimiz bu festivalimiz dolu dolu 
bir şekilde bu güne geldi. Bizler geçmişimizden aldığımız ilhamla 
yarınımıza emin bir şekilde yürürken kendi öz benliğimize, kendi 
değerlerimize sahip çıkarak Kuvâ-yi Milliye’nin başkenti olan bir 
şehre yakışan idareciler ve vatandaşlar olarak yolumuza devam 
ediyoruz. İlkini düzenliyoruz ama Allah’ın izniyle son olmayacak 
ve geleneksel hale gelecek. Emeği geçen herkese ve bizleri yalnız 
bırakmayan sizlere şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.


