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Parlamentonun 
yüzde 63,49'u yenilendi

Resmi olmayan sonuçlara göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 600 
milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 
kişi yeniden Meclise girdi.
Parlamentonun yüzde 63,49'u yenilendi
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs'ta ger-
çekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifa-
kı'nın oldu.
Seçilen 600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez Meclise girmeye hak ka-
zandı.
27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 
kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni millet-
vekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.
İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti 
(YSP), 27'si İYİ Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisin-
den parlamentoya girdi.
27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.

Yurt ÇaPInaDa Ve DurSunBeY'De 
19 MAyIS COŞKuSu yAŞAnACAK.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI, TÜM YURDUMUZDA, KUZEY 
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE, YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE VE İLÇEMİZDE DE 

COŞKUYLA KUTLANIYOR  VE 19 MAYIS ATATÜRK VE GENÇLİK COŞKUSU YAŞANIYOR.
İLÇEMİZDE KUTLAMA PROGRAMI, HÜKÜMET MEYDANINDA İLÇE PROTOKOLÜNÜN, 

GÖREVLİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN, SAAT 9.45'TE ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE HAZIR 
BULUNMASI, ATATÜRK ANITINA ÇELENKLERİN KONMASI VE İSTİKLAL MARŞININ 

SÖYLENMESİYLE SAAT 10 DA BAŞLAYACAK VE HALKIMIZIN KATILIMLARIYLA DEVAM 
EDECEK, KUTLAMA PROGRAMI BİR HAFTA BOYUNCA ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK 

PROGRAMLARI ETKİNLİKLERİYLE DEVAM EDECEK.

Balıkesir, yüzde 88,52’lik oranıyla son 10 seçimin en yüksek katılım oranına sahip 
seçiminde yüzde 91,18 ile sandığa en yüksek oranda giden iller sıralamasında 
Türkiye’de ilk 10’da yer aldı
Balıkesir, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimine ka-
tılımda rekor kırdı.  Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Millet-
vekilliği için sandık başına giderken, katılım yüzde 88, 52 olmuştu. 1987 yılından 
sonra en yüksek seçmen katılımının yaşandığı 14 Mayıs seçiminde ülke genelin-
de Balıkesir’de en yüksek katılımın yaşandığı illerden biri oldu.  Balıkesir, yüzde 
91,18’lik seçime katılım oranıyla Türkiye’de en yüksek seçime katılan iller sırala-
masında ilk 10’de yer aldı.

BAlIKeSiR ili 91,18 KATIlIM 
ORAnIylA SeÇiMleRde 

ReKOR KIRdI.

BAlIKeSiR'de SAĞnAK 
yAĞMuR ŞeHRi FelÇ eTTi

BiR ÇOK iŞyeRi Ve eVi Su BASTI
                                                                                       HABeRin deVAMI 3. SAyFAdA
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Dursunbey Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda Polis ve Zabıta ekipleriz trafik haftası 
etkinlikleri çerçevesinde minik öğrencilere;
-Trafik kurallarının önemi 
-Trafik işaret levhalarının anlamları
-Yayaların yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerde uyması gereken kurallar
-Sürücülerin uyması gereken kurallar 
-Okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kurallar ile ilgili trafik eğitimi veridi…

TRAFiK eĞiTiM PARKuRundA 
TRAFiK HAFTASI eTKinliKleRi

Dursunbey Belediyesinden yapılan açıklama şöyle ''Saz bölgesinde bulunan 9 
bin metrekarelik alana kazandırdığımız pazarın beton bloklarının yapımı tamam-
landı. 7 bin 35 metrekare kapalı alana sahip olan yeni pazar yerimizde bebek ba-
kım odası, mescit, zabıta noktası, tuvaletler, dükkanlar gibi kısımlar da yer alacak.
Tonoz sistemi ile inşa edilen pazar yerinde çalışmalarımız devam ediyor.
İnşallah 10 Ağustos 2023'te hep beraber Panayırımız ile birlikte açılışını yapaca-
ğız''

duRSunBey KAPAlI PAzAR 
yeRi inŞAATI deVAM ediyOR
yeni PAzAR inŞAATInA SOn BeTOn BlOKlAR KOnuldu
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15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesinin ertesi günü 16 Mayıs 1919'da 
önce Okuma Yurdu'nda ardından Alaca Mescit'de toplanarak aldıkları silah-
lı direniş kararıyla 7'den 77'ye vatan müdafaasına koşarak Kuvayi Milliye 
hareketinin meşalesine ilk kıvılcımı yakan Balıkesir'in Bayrak Adamları ge-
leneksel Kuvayi Milliye Günü ile anıldı.

BAlIKeSiR BAyRAK AdAMlARInI AndI.
16 Mayıs 1919 tarihinde düşman işgaline karşı Alacamescit’te bir araya gelen 41 
Bayrak Adam’ın yaktığı Kuvâ-yi Milliye ateşinin yıldönümü düzenlenen törenle 
kutlandı.  Kuvâ-yi Milliye Anıtı’nda gerçekleştirilen törende Vali Hasan Şıldak ve 
protokol üyeleri 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ger-
çekleştirilen halk oyunları gösterisi ile karşılandı.
Daha sonra Vali Hasan Şıldak, Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. 
Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından 
Kuvâ-yi Milliye Anıtına Türkiye haritalı çelenk sunuldu. 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sosyal Bilimler Lisesi 
Öğrencisi Zeynep Karaoğlu "Balıkesir Kuvayı Milliye Destanı" adlı şiiri, Muharrem 
Hasbi Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan Zeynep Barın ise "Kahramanlık” adlı şiiri 
okudular.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, "16 Mayıs tüm Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak bağımsızlık 
meşalesinin günü. Kuvâ-yi Milliye ateşini yakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurul-
masında en büyük rolü oynayan kahramanlarımıza çok şey borçluyuz." ifadele-
rini kullandı. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesinin ertesi günü 16 Mayıs 
1919'da önce Okuma Yurdu'nda ardından Alaca Mescit'de toplanarak aldıkları 
silahlı direniş kararıyla 7'den 77'ye vatan müdafaasına koşarak  Kuvayi Milliye ha-
reketinin meşalesine ilk kıvılcımı yakan Balıkesir'in Bayrak Adamları geleneksel 
Kuvayi Milliye Günü ile anıldı.
Alaca Mescit'deki buluşmada "Manda, himaye gibi fikirler boş laflardır. Bu işi 
halledecek delikli demirdir” diyerek ahaliyi uyandıran Susurluklu Leblebici Raşit 
Efendi (Yağşioğlu) başta olmak üzere Kuvayi Milliye'nin bayraklaşan isimsiz kah-
ramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

BAlIKeSiR'de KuVAyi Milliye AnIldI. 

Akşam saatlerinde aniden bastıran yarım saatlik sağanak yağış şehri adeta felç 
etti. Dolu ile başlayan ve kısa sürede sağanağa dönen yağmurda yollar göle dö-
nerken bir çok ev ve iş yerini su bastı.
Akşam saatlerinde dolu yağışı ile başlayan yağmur kısa sürede sağanak şeklini 
aldı. Şehrin caddelerindeki rögarlar yağışın etkisiyle yeterli olmazken, bir çok ev 
ve iş yerinde su baskını yaşandı. Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne 
Mahalleleri'nde etkili olan yağış dolayısı ile polis ekipleri bazı caddelerde ulaşımı 
durdurdu. Yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağışın düştü-
ğü ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıey-
lül Belediye Başkanı Hasan Avcı ekipleri ile sahadaki çalışmaları koordine etti. 
Başkan Yılmaz, "Geçmiş olsun. Altıeylül'de Plevne'deyiz. Kısa sürede aşırı yağış 
olmasından dolayı, yoğun bir yağmura maruz kaldık. Hiçbir logar taşmadı. Hava 
döndü. Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu alt yapıdaki yük-
lenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun" dedi.

BAlIKeSiR'de yAĞMuR 
ŞeHRi FelÇ eTTi.

yARIM SAATliK yAĞMuR FelÇ eTTi, 
BiR ÇOK eV Ve iŞ yeRini Su BASTI.

KAReSi'nin genÇleRi 
BuRAdA iHA uÇuRACAK

Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi in-
şaat çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İHA inşaatında in-
celemelerde bulunarak, merkezin gençlerin projeler üretebileceği teknoloji üssü 
olacağını söyledi.
İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yön verdiği doğrultu-
da hizmetler yapmak ve en önemlisi ülkenin geleceği gençlere çağın anlamını 
taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata 
geçiriyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan merkez inşaatında incelemeler-
de bulundu. Merkezin teknoloji üssü olacağını ifade eden Başkan Orkan, “İHA 
Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde süren hummalı çalışmaları yerinde 
inceledik. İlk uçuş için artık sayılı zaman kaldı gençler!” açıklamasında bulundu.
“Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi” 
inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başkan Orkan, “Türkiye’de 
bir ilk olacak uygulama ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Ve Uygulama 
Merkezi haline gelecek. Tesis, içinde kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik 
ihtiyacını da kendi kendine karşılayacak” dedi.
GENÇLER PROJELER ÜRETEBİLECEK
Proje yerleşkesinde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, 
sertifika programları, İHA model üretimi ve Uçuş Yazılımları Geliştirme gibi eği-
timler söz konusu olduğu gibi, eğlence amaçlı İHA uçuşları, İHA yarışları, RC Mo-
del Araç yarışları, E-spor turnuvaları da gençlerimiz ile buluşacak.
Yerleşke eğlence imkanı tanırken bir yandan da teknoloji üzerine eğitim almış 
gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini 
yapabilmelerine imkan tanıyacak. Yerleşke hem yakın hem de uzak çevredeki 
genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyon ile hayata geçecek ve ay-
rıca hem ulusal hem de uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilir bir anlayış ile 
hizmet verecek.
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ŞiFA Ve RAHMeT 
KAynAĞI KuR’An

Doç. Dr. Bayram KÖSEOĞLU
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

“Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki 
o müminler için bir şifa, bir rahmettir;
zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.”

(İsra, 17/82.)
İnsanı mükemmel bir varlık olarak yaratan Yüce 
Allah aynı zamanda onu sorumlu kılmış ve yer-
yüzünü imar etmekle görevlendirmiştir. Bu göre-
vi yerine getirme konusunda insanı yalnız bırak-
mamış, gönderdiği peygamberler ve vahiyle ona 
rehberlik etmiş, yol göstermiştir. Her ne zaman 
insanlık bu rehberlikten uzaklaşmış, ilahi öğretileri 
unutmuş, aslına yabancılaşmışsa Allah (c.c.) yeni-
den hatırlatmıştır ilahi hakikatleri. Bunun son ör-
neğini Kur’an’ın indirilmesinden önce yaşanan ve 
Cahiliye diye adlandırılan dönemde görmekteyiz. 
İnsanların Allah’a ortaklar koştuğu, pek çok insani 
ve ahlaki değerin unutulduğu böylesi bir ortam-
da Yüce Allah, merhametinin göstergesi olarak bir 
kez daha yalnız bırakmamıştır insanlığı. Gönder-
miş olduğu son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim ile 
bir kez daha hatırlatmıştır sorumluluklarını insana, 
bir kez daha şifa olmuştur kirlenmiş kalplere, yoz-
laşmış gönüllere.

Evet, Kur’an bir şifadır. Öyle tanımlar kendini. “Ey 
insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki 
hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rah-
met gelmiştir.” (Yunus, 10/57.) buyrulduğu üzere 
Kur’an bir öğüttür, rehberdir ve rahmettir tüm 
insanlığa. Öyle ki Kur’an insanlara öğüt vermek-
te, onları aydınlatmakta; her bir insanın gönül 
dünyasına hitap ederek oradaki manevi ve ahla-
ki bozuklukları tedaviye yönelmekte, iç dünyasını 
arındırmasını, doğru inanç ve güzel hasletler ka-
zanmasını sağlayıcı hükümler getirmektedir. Uyarı 
ve öğütlerini benimseyenlere doğru ve yanlışları 
göstermekte, hak yolda yürümesine rehberlik et-
mektedir. (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, c.3 
s.114-115.)

İçinde bulundukları ahlak ve imanla ilgili problem-
lerden dolayı inkârcı ve münafıkların Kur’an’da, 
“kalplerinde hastalık bulunanlar” (Bakara, 2/10; 
Maide, 5/52; Tevbe, 9/125; Muhammed, 47/20.) 
şeklinde nitelendirildiklerini görmekteyiz. Hasta-
lığı, insanın normal durumunun dışına çıkması, 
itidali kaybetmesi şeklinde izah eden Ragıb el-
İsfahani, hastalığı bedenî hastalıklar ile cehalet, 
cimrilik, nifak vb. ahlaki zaaflar şeklinde ikiye ayır-
maktadır. Hasta bir beden nasıl ki kâmil manada 
görevlerini yerine getiremeyecekse nifak, küfür 
vb. kusurların da kalbin faziletleri idrak etmesine 
engel olacağını belirtmektedir. (Ragıb el-İsfahani, 
el-Müfredat, 466.) Bu ise bize, insanın yaşamını 
doğrudan etkileyen bedenî hastalıklar yanında 
insanın hem dünyasını hem de ahiretini etkileyen 
inkâr, şirk, nifak, kin, nefret, kibir, aç gözlülük, dün-

yaya aşırı bağlılık gibi kalbî hastalıkların da teda-
vi edilmesi gereken önemli bir husus olduğunu 
göstermektedir. (Bayram Köseoğlu, “Kur’an-ı Ke-
rim’de Hastalık ve Şifa Kavramları”, Uluslararası Din 
ve Medeniyet Sempozyumu-I (Din ve Sağlık), (Fı-
rat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2021), 
1/119-132.)

Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim, insanlığın kurtu-
luşu, huzur ve mutluluğu için gerekli olan imani, 
ahlaki ve insani değerleri ihtiva eden bir kitaptır. 
“Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o mü-
minler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise 
sadece ziyanını artırır.” mealindeki İsra suresinin 
82. ayetinde ifade edildiği üzere Kur’an’ın içerdiği 
hükümler, ilke ve öğretiler müminler için “şifa ve 
rahmet”tir. Kur’an’ın şifa ve rahmet oluşu genel-
likle manevi anlamda açıklanmış; iman, amel ve 
ahlaka ilişkin manevi hastalıkları iyileştirdiği (İlyas 
Çelebi, “Rukye”, DİA, c.35 s.220.), müminleri bun-
lardan koruduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 
tıbbi tedavi ile birlikte veya tıbben tedavi imkânı-
nın kalmadığı durumlarda Kur’an’ın bedenî ve psi-
kolojik hastalıklar konusunda şifa verici tesirinin 
olabileceği yorumları da yapılmıştır. (Kur’an Yolu 
Türkçe Meal ve Tefsiri, c.3 s.515.)

Kur’an’ın şifa kaynağı oluşuna işaret eden bir di-
ğer ayette ise şöyle buyrulur: “...De ki: O, inananlar 
için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince 
onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an on-
lara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleni-
liyor.” (Fussilet, 41/44.) Buradan anlaşılan odur ki 
Kur’an’ın rehber ve şifa olması, öncelikle ona iman 
edip gereğince yaşayanlar için olacaktır. Kur’an’a 
inanmayan, hükümleriyle amel etmeyen, onu ha-
fife alan kâfirlerin ise Kur’an’ın rahmet, hidayet ve 
şifa dolu ilkelerinden istifade etmeleri mümkün 
olmayacaktır. (Matüridi, Te’vilatü Ehli’s-Sünne, 
9/90.) Kur’an’ın ilkelerine, emir ve tavsiyelerine 
kulak tıkayan, işittiği hâlde anlamak istemeyen, 
idrak edemeyenlerin bu rehberlikten, bu şifa ve 
rahmetten istifade edememeleri ne kadar büyük 
bir kayıptır onlar için.

Peki, Kur’an nasıl şifa olacaktır bize? Nasıl hidayet 
edecektir bizi iyiye, doğruya, güzele? Nasıl rahmet 
olacaktır bizlere? Bütün bunlar için Kur’an’a iman 
etmek, onun Allah kelamı olduğunu kabul etmek 
yeterli midir tek başına? Burada şunu hemen ifa-
de etmek gerekir ki Kur’an’ın Yüce Allah tarafın-
dan gönderilmiş ilahi bir kitap olduğuna inanmak 
imanın şartlarından biridir. Ancak, bu tek başına 
yeterli değildir elbette. Önemli olan, inandığımız 
Kur’an’la ilişkimizin, irtibatımızın nasıl olduğu-
dur. Belli bir ilacın belli bir hastalığa iyi geldiğini 
bilmek, hatta o ilacı alıp evde bulundurmak nasıl 
ki o hastalığın tedavisi için bir anlam ifade etme-
yecekse Kur’an-ı Kerim’e sadece iman etmekle 
yetinmek de şifa olmayacaktır manevi hastalıkla-
rımıza, yorgun gönüllerimize. Bunun için okumak 
gerekecektir önce kutsal kitabımızı. Ama anlaya-
rak okumak, anlamak için okumak. Sonrasında ise 
yaşamak takip edecektir okuduklarımızdan anla-
dıklarımızı, öğrendiklerimizi. Evet, yüce kitabımız 
Kur’an’ı okumak da bir ibadettir başlı başına. Hu-
zur verir gönüllerimize. Siler pasını kulaklarımızın. 
Dinlendirir ruhumuzu. Ama asıl etkisi onun hayat 
kaynağı ilkelerine tutunduğumuzda, onu hayatı-
mıza yansıttığımızda ortaya çıkacaktır. O zaman 
silecektir kalplerdeki kini, nefreti. O zaman koru-
yacaktır bizi cimrilikten, kibirden, hasetten. Ve işte 
o zaman şifa ve rahmet olacaktır bizlere Kur’an.
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Hükümsüzdür.

SÜLEYMAN BEZİRGAN
DURSUNBEY



Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. No: 1/A

DURSUNBEY/BALIKESİR
hakimiyetgazetesi@windowslive.com

Gazetemize
gönderilen yazılar
yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade
edilmez. İmzalı 

yazıların
sorumluluğu

sahibine aittir.

  Senelik Abone   : 100 TL.

  Tüzük  İlanı              : 200 TL.

  Zayi İlanı              : 10 TL.

  Kongre İlanı        : 300 TL.

  Fiatı                       : 2 T.L.

DURSUNBEY HAKİMİYET MATBAASI
TESİSLERİNDE  DİZİLMİŞ VE BASILMIŞTIR

SAHİBİ : MEHMET YARMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE YERLİTÜRK
EDİTÖR

İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHABİRLER
CEMAL BAKIR
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19 MAYIS 2023  -  SALI VE  CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Dursunbey hakimiyet Sayfa 519 MAYIS 2023  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

Yenilenebilir enerji üretiminde, yurt içinde imal edi-
len parçaların kullanılanması teşvik edilecek. İlk kez 
yenilenebilir enerji destek mekanizması kapsamına 
alınan dalga ve akıntı santrallerinde kullanılan yerli 
parçalar için de destekten yararlanılacak.
Yenilenebilir enerjide ‘yerli parça desteği’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazır-
lanan taslağa göre, yenilenebilir enerji üretiminde, 
yurt içinde imal edilen parçaların kullanılanması 
teşvik edilecek. Destekten yararlanmak için, “Yerli 
İmalat Durum Belgesi” sunulacak. Yerli İmalat Durum 
Belgesi almak isteyen yatırımcılar; destekten yararla-
nılmak istenen aksam listesi, taahhütname, sicil, yet-
ki belgesi ile başvuruda bulunacak.
Yerli malı belgesi
Her bir parça için yerli malı belgesi ve sertifika uy-
gunluk belgesi ibraz edilecek. Destek kapsamında, 
elektrik üretim tesisinde yerinde denetim yapılacak 
ve yerli aksam montajı yapılıp yapılmadığına bakıla-
cak. Geçtiğimiz günlerde ilk defa yenilenebilir ener-
ji destek mekanizması kapsamına alınan dalga ve 
akıntı enerjisinin yanı sıra pompaj depolamalı Hid-
roelektrik Santrali (PHES) tesisi ve depolamalı elek-
trik üretim tesisinde de yerli imalat parçalara avantaj 
sağlanacak.
Su yüzeylerine kurulan güneş enerjisi santrallerinde 
kullanılacak yerli parçalar için de destekten yararla-
nılabilecek. Birleşik yenilenebilir elektrik üretim te-
sisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisle-
rinde yerli aksam destek fiyatı (YADF), ana kaynağın 
faydalanma süresince uygulanacak.
En az yüzde 51 olacak
Destek alınacak aksam kullanımı için yerlilik oranı en 
az yüzde 51 olacak. Bu tesislerde, ana kaynak dışın-
daki yardımcı kaynak için, en az yüzde 51 yerli malı 
belgesine ve sertifika uygunluk belgesine sahip bü-
tünleştirici parçalar veya en az yüzde 70 yerli malı 
belgesine ve sertifikaya sahip aksamlar kullanılacak.
YADF’den faydalanmakta olan elektrik üretim tesi-
sinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme, de-
ğişim veya kısmi kabuller ile işletmeye girecek üni-
telerin olması durumunda da destek devam edecek.

yenileneBiliR 
eneRjide ‘yeRli 
PARÇA deSTeĞi

KARESİ EURODESK’TEN GENÇLERE 
AVRUPAYI KEŞFET PROGRAMI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası başvurusu kabul 
edilen Karesi Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası 
olarak 10. bilgilendirme faaliyetini ve atölye çalışma-
larını gerçekleştirdi.  Balıkesir Organize Sanayi Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya okulda öğrenim gören 
öğrenciler katılım sağladı. Tanıtım toplantısına okul-
da görev yapan öğretmenler ile birlikte öğrenciler 
katıldı. Toplantıda Karesi Eurodesk, Erasmus+  ve 
Avrupa Dayanışma Programı (ESC)  programları ile 
gönüllük projelerini tanıttı.
Bilgilendirme faaliyeti kapsamında katılımcılara Ka-
resi Belediyesi’nin hali hazırda yürütmekte olduğu 
AB projeleri hakkında bilgi verildi. Eurodesk Temas 
noktası olarak yapılacak çalışmalar anlatıldı.

TÜRK GENÇLERİ VE AVRUPA ARASINDA 
KÖPRÜ OLUYOR

Program akışında sunumunu gerçekleştiren Karesi 
Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil 
“Ülkemiz gençliği kendileri için yurtiçi ve yurtdışında 
sunulan imkan ve fırsatlar hakkında yeterince bilgi 
sahibi değiller. Bizde Karesi Belediyesi olarak başka-
nımız Dinçer Orkan’ın öncülüğünde bu programa 
başvuruda bulunmayı ve gençlere Avrupa Birliği fır-
satlarını anlatmayı ve gençler ile Avrupa arasında bir 
köprü oluşturmayı kendimize vazife edindik. Beledi-
ye Başkanımız Dinçer Orkan’ın sözü üzerine; Gençle-

rimiz bizim için çok değerli. Bildiğiniz gibi 2022 yılı 
tüm Avrupa'da ‘Avrupa Gençlik Yılı- #EYY2022’ olarak 
belirlenmiş ve bu yılın Avrupa çapında gençlerin 
geniş katılımıyla kutlanması planlanmıştır. Avrupa 
Gençlik Yılı kampanyası Ülkemizde Türkiye Ulusal 
Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığının ortak koordinasyonuyla yürütülmekte-
dir. Bizde Karesi Belediyesi olarak gençlerimizin öne-
minin farkındayız. Onlara değer katacak çalışmalara 
imza atıyoruz. 2022 Avrupa Gençlik Yılı kapsamında 
düzenli olarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Avrupa 
Birliği projeleri konusunda mentörlük ve danışman-
lık yapmaya devam ediyoruz” dedi.

BALIKESİR’DEKİ TEK TEMAS NOKTASI KARESİ

Eurodesk gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki 
Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine 
katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 
35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bil-
gi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 
2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, T.C. Dışişleri Ba-
kanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) 
tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere 
Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilen-
dirilmiş kuruluşlardır. Türkiye’de toplam 64 ilde 106 
Eurodesk Temas Noktası bulunmaktadır. Bu kapsam-
da Karesi Belediyesi Balıkesir ili sınırları içerisinde 
Eurodesk Temas Noktası olmaya hak kazanmış tek 
kurumdur. 

KAReSi euROdeSK’Ten genÇleRe 
AVRuPAyI KeŞFeT PROgRAMI

AVRuPA BiRliĞi eĞiTiM Ve genÇliK PROgRAMlARI MeRKezi BAŞKAnlIĞI 
euROdeSK TeMAS nOKTASI OlAn KAReSi BelediyeSi BilgilendiRMe Ve 

ATölye ÇAlIŞMAlARInI SüRdüRüyOR.
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Artan dolar kurunun etkisi her yerde hissediliyor. Yapılan son analize göre Türki-
ye’de kasko fiyatları bir yılda üç kat arttı. NTV’den yer alan habere göre yıl sonuna 
kadar daha da artacak gibi görünen yüksek döviz kuru, artan araç ve yedek parça 
fiyatları kasko fiyatlarını bir yılda üç katına çıkardı. Yılın ilk üç ayında, hasar dosya-
sı başına ortalama tazminat ödemesi kaskoda 15 bin lira, zorunlu trafik sigorta-
sında 11 bin lira oldu. Sigorta Sektörü Yetkilisi Muhammed Karakum, bu konuda 
yaptığı açıklama kapsamında “Yılın ilk üç ayında hasar ödeme tutarları oldukça 
yükseldi. Bunun sebebi parça maliyetlerindeki ve işçi ücretindeki artışlar.” der-
ken, geçen yıl ortalama 5 bin liraya yaptırılan bir kasko poliçesinin bu sene 15 
bin lira civarında olduğunu yine geçen yıl bin 200 liraya yapılan trafik poliçesinin 
ise bu yıl 3 bin lira civarına yapılabileceğini belirtti. Sigorta sektörü yetkilileri tra-
fik sigortaları zamanı geldiğinde yenilenmesi ve trafiğe sigortasız çıkılmamasını 
öneriyor. Bu öneriliyor ancak yüksek fiyatlar maalesef insanları kaskodan uzak-
laştırıyor. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Apple, yine bir “Apple Car” odaklı hırsızlık ile gün-
demde Geçtiğimiz yıl 2.el araç bazında öne çıkan platformlardan birisi olan “ara-
bam.com”, kasko özelinde gerçekleştirdiği ilgi çekici bir araştırmanın sonuçlarını 
paylaşmıştı. Çalışma kapsamında Türkiye’de otomobil sahiplerinin araç kaskoları 
ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını araştırılmıştı. 2022’nin kasım ayında 907 
kişinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların 
%52,5’i kasko yaptırmayacağını söylerken, %47,5’i kasko yaptıracağını söylüyor. 
Üstelik katılımcıların %71,9’u güncel kasko fiyatlarından haberi olmadığını belir-
tiyor. Kasko yaptırmayı düşünmeyen araştırma katılımcılarına bunun sebepleri 
sorulduğunda yanıtlayıcıların %65,4’ü kasko maliyetleri arttığı için, %18,4’ü tra-
fik sigortasının yeterli olacağını düşündüğü için, %16,2’si ise trafikte kendisine 
güvendiği için kasko yaptırmayacağını söylüyor. Kasko yaptırmayı düşünen ka-
tılımcılar ise %46,1 oranı ile en çok tam/full kasko kapsamını tercih ediyor. Ge-
nel kaskoyu tercih edenlerin oranı %30,6 ve genişletilmiş kasko tercih edenlerin 
oranı %17,1. Dar/mini kasko tercih edenlerin oranı ise %6,2’de kalıyor. Bu sitede 
ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı 
izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğal-
tılamaz ve değiştirilemez. 

“TüRKiye’de KASKO 
FiyATlARI BiR yIldA 

üÇ KAT ARTTI”

14 MAyIS SeÇiMleRinde en 
Az Oy KullAnAn Bölgenin 

dOĞu BölgeSi

TüRKiye'de il il 14 MAyIS SeÇiMleRine 
KATIlIM HARiTASI

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde rekor oy sayısına ulaşılır-
ken en az oy kullanan bölgenin Doğu Bölgesi olduğu belirlendi.
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçimini yaptı...
Seçimlere rekor düzeyde bir katılım olurken vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. 
Dönem Milletvekili seçimlerinde tercihini yaptı.
Büyük katılımın yaşandığı seçimin ardından gözler sandıklardaki seçmen sayısı-
na çevrildi.
Yapılan açıklamaların ardından 14 Mayıs seçimlerinde yurt içinde 53 milyon 993 
bin 714 seçmen oy kullandı.
Öte yandan Türkiye'de 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez sandığa gitti.
Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172 
olarak belirlendi.
Daha önceki 5 seçimin en yüksek oranında oy kullanımı
1 milyon 416 bin seçmenin yurtdışı temsilciliklerinde sandığa gittiği açıklandı.
Gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 
bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.
Bu sayı yurtdışında bulunan tüm seçmen sayısının yüzde 53,18'ine denk olurken 
daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.
Aydın'da  788 bin 454 kişi oy kullandı
YSK verilerine göre Seçmen sayısı 876 bin olan Aydın'da 788 bin 454 seçmen 
sandık başına gitti.
Kentte seçime katılım oranı yüzde 89,39 oldu.
İstanbul'da 10 milyon 291 bin 299 kişi oy kullandı
YSK verilerine göre İstanbul'da 11 milyon 367 bin 598 kayıtlı seçmenden 10 mil-
yon 291 bin 299 kişi, 30 bin 849 sandıkta oy kullandı.
Bu oylardan 140 bin 594'ü geçersiz sayıldı.
Ankara'da 11 milyon 701 bin 055 bin seçmen
Başkentte kurulan 12 bin 251 sandıkta seçmenler ili temsil edecek 36 milletveki-
lini seçmek için oy kullandı.
Üç seçim bölgesi bulunan Ankara'da 11 milyon 701 bin 055 bin seçmen sandığa 
gitti. Kullanılan 10 milyon 624 bin 263'un 10 milyon 409 bin 23'ü geçerli sayıldı.
İzmir'de 3 milyon 544 bin 730 seçmen oy kullandı
Kentte kurulan 30 bin 802 sandıkta seçmenler ili temsil edecek 28 milletvekilini 
seçmek için oy kullandı.
İki seçim bölgesi bulunan İzmir'de 3 milyon 544 bin 730 seçmen sandığa gitti. 
Kullanılan 3 milyon 209 bin 196'nın 3 milyon 138 bin 473'ü geçerli sayıldı.
En az katılım Doğu'da
Bu kapsamda yurt genelinde en az oy kullanılan illerin ise Doğu Bölgesi'nde ol-
duğu belirlendi.

SeÇiMleRe ReKOR düzeyde BiR KATIlIM 
OluRKen VATAndAŞlAR CuMHuRBAŞKAnI 

Ve 28. döneM MilleTVeKili SeÇiMleRinde 
TeRCiHini yAPTI.



Dursunbey hakimiyet Sayfa 719 MAYIS 2023  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

KuVAyi Milliye 
nediR, ne deMeK Ve 
ne zAMAn KuRuldu?

Kuvayı Milliye; Milli mücadele yıllarında bölgesel 
halk direnişlerini gerçekleştiren birbirlerine bağlı 
olmayan askeri birliklerdir. Kurtuluş Savaşı’nın her 

cephesinde mücadele eden ve vatanın bağımsızlığı 
için canını ortaya koyan Kuvayı Milliye nedir? Kuvayi 
Milliye özellikleri nelerdir? Kuvayı Milliye ne zaman 

kuruldu? Kuvayı Milliyeyi kim kurdu? Balıkesir 41 

BAyRAK AdAM KiMdiR? 
Kuvayi Milliye nedir, ne demek ve ne zaman kuruldu?
İlk kıvılcımının, Fransızlara karşı Hatay Dörtyol’da 
ateşlendiği Kuvayı Milliye kuruluş nedenleri neler-
dir? İşte, tüm detaylar…

KuVAyI Milliye 
ne zAMAn KuRuldu?

1918 ile 1921 yılları arasında Milli Mücadelede etkin 
bir rol oynayan Kuvayı Milliye’nin ilk adımı 19 Aralık 
1918 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Fransızlara 
karşı atılmıştır. Güney cephesinde Fransızlara ve Er-
meni çetelere karşı başlayan bu direniş daha sonra 
Batı cephesine de yayılmış ve kısa bir süre içinde tüm 
Anadolu’da etkinliğini arttırmıştır. Düzenli ordunun 
kurulduğu güne kadar işgalcilere karşı kahramanca 
savaşan Kuvayı Milliye’nin sayısı 15 bine kadar çık-
mıştır.
Kuvayı Milliye kim kurdu sorusuna cevap olarak tek 
bir ismi göstermek ise mümkün değildir. Çünkü Ku-
vayı Milliye hareketi tek bir kişinin kararıyla değil; 
işgaller karşısında tüm halkın bir direniş gösterme 
gayretiyle başlamıştır.

KuVAyi Milliye nediR?
Kuvayi Milliye; 1. Dünya Savaşı’nın ardından Anado-
lu’nun işgale uğraması sonucu halk tarafından ör-
gütlenen ve işgalcilere karşı kurulmuş olan bir milli 
direniş örgütüdür. 1918 ile 1921 yılları arasında et-
kin olan Kuvayi Milliye; güneyde Fransızlara, doğuda 
Ermeni ve Rum çete faaliyetlerine, batıda ise Yunan 
işgaline karşı büyük bir direniş göstermiştir.
Peki, Kuvayı Milliye ne demek? Ulusal direnişin 
önemli bir kuvveti olan Kuvayı Milliye kelime anlamı 
olarak milli ya da ulusal güçler anlamına gelmekte-
dir.
Özellikle Güney Cephesi’nde Fransız birlikleri ile 
yaşanan savaşta oldukça etkin rol oynayan Kuvayı 
Milliye; Adana, Maraş, Antep ve Urfa etrafında kah-
ramanca mücadele etmiş ve Fransızları bu bölgeden 
püskürtmeyi başarmışlardır. Ayrıca İzmir’in işgalin-
den sonra Ege’de etkili olan Kuvayı Milliye; düzenli 

ordu kurulana kadar Yunan işgaline karşı etkin bir 
mücadele yürütmüştür.
Şahin Bey, Sütçü İmam, Gördesli Makbule, Kara Fat-
ma ve Yörük Ali gibi birçok kahraman ile var olan 
Kuvayı Milliye; Türk ulusunun kurtuluş hareketini 
alevlendirmiş olması açısından Milli Mücadele Dö-
nemi’nde büyük bir öneme sahiptir.
Tamamen halkın iradesiyle ve gönüllülük esasıyla 
oluşturulan Kuvayi Milliye, 1921 yılında düzenli or-
dunun kurulmasına kadar etkinliğini sürdürmüştür. 
Düzenli birliklerin kurulmasından sonra Demirci 
Mehmet Efe ve Çerkez Ethem gibi Kuvayi Milliye li-
derleri isyan etmiş ve düzeni ordulara karşı gelmiş-
lerdir. Fakat kısa süre içinde bu isyanlar bastırılmış 
ve hem TBMM hem de TBMM’ye bağlı olan düzenli 
ordunun otoritesi sağlamlaşmıştır.
Kuvayı Milliye Kuruluş Nedenleri
Kuvayı Milliye hareketinin oluşmasında neler etkili 
olmuştur diye sorulduğunda cevap şu şekilde sırala-
nabilir:
Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile Osmanlı ordularının terhis edilmiş ol-
ması.
İzmir’in Yunanlar tarafından işgale uğraması.
İtilaf Devletleri’nin ateşkes antlaşmasının arkasından 
Anadolu’da başlattıkları işgaller.
Osmanlı hükümetinin işgallere karşı olan sessiz tavrı.
Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının gerek-
liliği.

KuVAyi Milliye özelliKleRi
Anadolu’daki işgallere karşı gerçekleştirilmiş olan ilk 
silahlı direniştir.İşgallere karşı halkın örgütlenmesi 
sonucu oluşturulmuştur.Düzenli bir ordu değildir.
Bölgesel ve yerel oldukları için bir merkeze bağlı 
değildirler. Sadece örgütlendikleri bölgede faaliyet 
göstermişlerdir. Anadolu halkının bağımsızlığa ve 
özgürlüğe olan düşkünlüğünün bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır.
Düzenli ordu kurulana kadar işgalci güçlere ciddi za-
rarlar vermiş ve düzenli orduya zaman kazandırmış-
tır.

BAlIKeSiR' de 
KuVA-yi Milliye HAReKeTi

İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919 ta-
rihinde Balıkesir’e gelen işgal haberi büyük heyeca-
na yol açar. Önce Belediyede daha sonra ise Okuma 
Yurdu'nda toplantılar yapılır. İşgali protesto için itilaf 
devletleri temsilcilerine telgraflar çekilir. Zarbali Hu-
lusi Bey'in evinde yapılan gizli toplantılardan sonra 
Alaca Mescid' te daha geniş bir toplantı yapılması 
kararlaştırılır.
19 Mayıs günü ikindi namazından sonra kalabalık bir 
cemaat mevlit okuma bahanesiyle gizlice toplanır. 
Mevlit okunması bitince Karesi Mebusu Vehbi (Bo-
lak) Bey ayağa kalkarak cemaata hitaben bir konuş-
ma yapar. Konuşmasında İzmir'deki faciaların Balıke-
sir’in başına gelmemesi için bir Redd-i İlhak Cemiyeti 
kurulması gerektiğini belirtir.

BAlIKeSiR 41 
BAyRAK AdAM KiMdiR?

Diğer konuşmalardan sonra her türlü kararı almaya 
yetkili kırk bir kişi belirlenerek toplantı sona erer.
Seçilenler:
1) Karesi Meb'usu Vehbi Bey,
2) Siverek Meb'usu Vehbi Bey,
3) Belediye Reisi Keçeci Hafız Mehmet Emin Bey,
4)Müftü Nennicizade Abdullah Efendi,
5) Abdülgafur Efendi,
6) Zarbali Hulusi Bey,
7) Tireli Sabri Bey,
8) Dâvâvekili Sadettin Bey,
9)Kocabıyık Mehmet Bey,
10)Abdüsselâmzâde Cemil Efendi,
11) Arap Sadettin Bey,
12) Beypazarlı Hafız Mehmet Efendi,
13) İbrahim Bakir Efendi,

14) Kuyumcuzade Ali Efendi,
15) Abdülaziz Mecdi Efendi oğlu Ahmet Nur Bey,
16) Dâvâvekili Said Bey,
17) Ocakîzade Talat Bey,
18) Eski Nüfus Müdürü Hakkı Bey,
19) Marmara Nahiyesi Müdürü İsmail Hakkı Efendi,
20) Giritlizâde Muhittin Bey, 21)Ahmet Vehbi Bey, 22) 
Gönenli Osman Bey,
23) Kunduracı Nuri Usta,
24) Dâvâvekili Süleyman Sadi Bey,
25) Lâz Hacı Mustafa Efendi,
26) Hoca Asım Efendi,
27) Budakzade Hafız İsmail Efendi (Melekzade Hacı 
Hafız Mehmet Efendi),
28) Hafız Eminiddin Efendi,
29) Hafız Haydar Efendi,
30) Muzaffer Efendi,
31) Emekli Binbaşı Ahmet Bey,
32) Alaybeyi Rıza Bey,
33) Kadizade Mustafa Efendi (Hoca Süleyman Vehbi 
Efendi),
34) Yörük İbrahim Efendi,
35) Keşkekzade Hacı Eşref Efendi,
36) Yırcalızade Şükrü Efendi,
37) Basribeyzâde Şevki Bey,
38) Somalı Hacı Hafız Kazım Şükrü Efendi,
39)Silahçı Şevki Bey,
40) Arnavut Rasim Bey,
41) Hacı Kamil Efendi.

AlACA MeSCid Ve OKuMA yuRdu 
RuHu yAŞATIldı

Silahlı mücadele kararının alındığı bu toplantı Balı-
kesir Kuva-yi Milliyesi'nin ilk ve en önemli temel taşı-
dır. Her şey buradan doğmuş, bir yıldan fazla devam 
eden Balıkesir ve bölgesi direnişi bu kararın sonucu 
olmuştur. Anzavur isyanı, İstanbul Hükümeti ve İtilaf 
Devletleri'nin karşı etkinlikleri, Rumlar ve Ermenile-
rin içerideki hareketleri, düşmanların bütün ümitleri 
hep bu tarihi karardan doğan kuvvetle dağıtılmıştır.

Mondros Ateşkes Anlaşması, Boğazların işgali, İstan-
bul'un kontrol altına alınması, Meclis-i Mebusan'ın 
dağıtılmış olması, halk desteğinden yoksun İstanbul 
hükümetlerinin devlete, millete ve vatana sahip ola-
mayışı, nihayet İzmir'in işgaliyle görülen facialar üze-
rine, bütün vatan sathında olduğu gibi, Balıkesir’de 
de millet kendi kaderine sahip çıktı. Önce Redd-i İl-
hak adıyla cemiyetler kuruldu. Sonra daha geniş halk 
yığınlarının desteğini almak üzere kongreler tertip 
edildi.

Birincisi Dar'ün Nafia Medresesi'nde 28 Haziran 
1919'da toplanan kongrelerin besincisi 10 Mart 
1920'de toplanmıştır. Redd-i İlhak Cemiyeti ve özel-
likle Balıkesir Kongreleri, ilerleyen düşmanı durdu-
rarak ve ayaklanmaları bastırarak, düzenli ordunun 
kurulması için bir yıllık zaman kazandırmışlardır.

Bir taraftan düşmanla savaşırken halkın güvenliği-
ni sağladıkları gibi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına uygun 
ortam sağlamışlardır.

Hey'et-i Merkeziye'nin karar defterinden ve kongre 
kararlarından anlaşıldığına göre Kuva-yi Millîye bir 
devlet gibi hareket etmiştir. Halka vergi koymuş, 
asker toplamış, seferberlik ilân etmiş, güvenliği sağ-
lamış, diplomatik temaslarda bulunmuştur. Bütün 
bunları, düşmana karşı koyabilmek için yapmıştır.

Dünya kamuoyuna Türk halkının işgal ve esareti ka-
bul etmediğini gür bir sesle duyurmuştur.
Balıkesir'im net
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demet pide
uCuzluK Ve lezzeT BiR ARAdA.

BüyüK indiRiMleRle Belediye PARKI KARŞISIndA
HAlKIMIzIn HizMeTindeyiz.

İkinci tur seçim sonucu bekleyen bankalar, kredi kartlarını nakit avans çekimle-
rine kapattı…
Bankalar 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ikinci turu olan 28 Mayıs öncesinde tedbir 
olarak tabiri caizse kredi musluklarını kıstı.
Merkez Bankası’nın nakit avans ile ilgili düzenlemelerinin ardından bankalar kre-
di kartlarını nakit avanslara kapattı.
Önceki gün yapılan düzenleme ile TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kre-
di kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne 
göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.
Nakit avans ödemeleri durdu
Kararın ardından bankaların kredi kartlarına nakit avans ödemelerini durdurdu-
ğu görüldü.
Bankamatiklerden nakit avans çekmek isteyen müşteriler ekranda hata ile kar-
şılaştı.
Bankacılık kaynakları nakit avans çekiminin durdurulduğunu ve ne zaman açıla-
cağının belirsiz olduğunu söyledi.
Bankacılık sektörünü ilgilendiren karara ilişkin konuşan bir uzman, “Tüketiciler 
bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. 1,36 faiz oranıyla kredi kartından nakit 
avans çekiyordu. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi 
gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı.” dedi.
Bankalar nakit avans çekimini durdurduATM'den nakit avans çekimi
Merkez Bankası yazı gönderdi
Talimat değişikliğini içeren yazıyı Merkez Bankası dün bankalara gönderdi.
Yazıda bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi tü-
rüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi.
Yükümlülüğün başlangıç tarihi bugün olarak bildirildi.
Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor.
"Adaya göre" iddiası
Mevcutta azami yüzde 1,36'ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme 
sonrası daralacağı kaydediliyor.
Bankaların kredi vermemeleri, verenlerin ise yüksek faizden vatandaşlara kredi 
kullandırdığı biliniyor.
Dolayısıyla bankaların seçim nedeniyle kredi vermediği belirtiliyor.
Seçimlerden sonra kazanan adaya göre bankacılık sektörünün de şekil alacağı 
iddia ediliyor.

BAnKAlAR nAKiT 
AVAnS ÇeKiMini duRduRdu

Müze Haftası vesilesiyle Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 
212 müze, 144 ören yeri ücret ödeme-
den ziyaret edilebilecek. Peki, hangi 
müzeler ücretsiz oldu? Hangi müzele-
re giriş bedava? İşte detaylar...
Tüm dünyada kutlanan "Uluslararası 
Müze Haftası", bugün itibarıyla başla-
dı.
18 Mayıs-24 Mayıs haftasında kutla-
nan Müzeler Günü boyunca, Türki-
ye'de yüzlerde müzeye giriş ücretsiz 
olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 
Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri 
ücret ödemeden ziyaret edilebilecek.
Ziyaret edilebilecek yerler arasında 
Çanakkale Troya Müzesi, Gaziantep 
Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Ga-
lata Kulesi de bulunuyor.
Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi ar-
tırmak ve sosyal hayatın içine taşımak 
amaçlanıyor.
Sanat ve tarih meraklılarının araştırdı-
ğı "ücretsiz müzeler" belli oldu.
Peki, bu hafta hangi müzeler ücretsiz? 

GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAYACAK 
18-24 MAYIS ÜCRETSİZ MÜZELER

Adana Müzesi
Amasya Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Cumhuriyet Müzesi
Antalya Müzesi
Antalya Alanya Müzesi
Antalya Demre Likya Uygarlıkları 
Müzesi
Antalya Side Müzesi
Aydın Müzesi

Bartın Amasra Müzesi
Burdur Müzesi
Bursa Arkeoloji Müzesi
Çanakkale Troya Müzesi
Çorum Müzesi
Edirne Müzesi
Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi
Erzurum Atatürk Evi Müzesi
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
Gazientep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İzmir Arkeoloji Müzesi
İzmir Atatürk Müzesi
İzmir Efes Müzesi
İzmir Ödemiş Müzesi
Kastamonu Müzesi
Kars Müzesi
Kocaeli Müzesi
Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
Konya Mevlana Müzesi
Mardin Müzesi
Mersin Müzesi
Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve 
Müze Kompleksi
Muğla Fethiye Müzesi
Muğla Marmaris Müzesi
Muş Müzesi
Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
Niğde Müzesi
Samsun Gazi Müzesi
Sinop Müzesi
Sivas Müzesi
Tunceli Müzesi
Uşak Müzesi
Van Müzesi

18-24 MAyIS Müze HAFTASI: 


