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Bafra’nın yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 
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MUTLULUĞUNU BİR KEZ DAHA HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ

İstanbul’da Şişli’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te 
düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katılım bir hayli 
fazlaydı. Program öncesi kokteyl düzenlendi. Gece saygı 
duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı.
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“Türkiye’yi bir çöplük hâline getirmeksizin elverişli plâstik 
atıkları geri dönüştürebilecek, fakat çevre kirlenmesine yol 
açmayacak tesisler kurulmasını sağlamak, sınaî üretimin 
en az fire ile ve çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçek-
leşmesini kolaylaştıracaktır.”

TÜRKİYE 
ÇÖPLÜK DEĞİL

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
BÜYÜKLERiMiZ…
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Samsun Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu İstanbul’da Birlik ve 
Beraberlik Gecesi Düzenledi

BAFRA, ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLERDE
“KADIN ŞURASI”NDA TANITILDI

BAFRA HABER GAZETESİ
70 YAŞINDA

Efsane Duayen Gazeteci
VURAL DiLMAÇ
Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra eşrafından merhum 
matbaacı Zühtü Dilmaç ile 
merhume Emine Dilmaç’ın 

oğulları; merhume Semiha Dil-
maç’ın eşi; Avukat Hayat Sa-
lihoğlu’nun babası; merhume 
Mübeccel Doksatlı’nın kardeşi 
Bafra Haber gazetesi sahibi du-
ayen gazeteci Vural Dilmaç (88) 
vefat etti.

Bafra Haber camiası olarak mer-
huma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
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Samsun Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu İstanbul’da Birlik ve 
Beraberlik Gecesi Düzenledi
İstanbul’da Şişli’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katılım bir hayli fazlaydı.
Program öncesi kokteyl düzenlendi. Gece saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı.

Türkiye’nin her yanından geceye 
akın akın katılım sağlayan da-
vetliler özlem gidererek sohbet 

etme imkânı buldular.

20 yıldır sivil toplum örgütleriyle isti-
şareleri ile tanınan, kurucu başkanlık, 
başkanlık, onursal başkanlık görev-
lerinde bulunan hem ticaretinde hem 
de manevi destekleriyle,  yatırımlarla 
devlet erkânından daima takdir gören 
Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Plat-
formu Dönem Başkanı ASTAŞ HOL-
DİNG H. Kaya Aşcı’ nın sinevizyon 
gösterimi büyük alkış topladı.

İlk konuşmayı Samsun Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu dönem başkanı 
ASTAŞ HOLDİNG H.Kaya Aşcı yaptı.

Aşcı, “Samsun Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformunun İstanbul’da düzenlediği 
birlik ve beraberlik gecesine hoş gel-
diniz şeref verdiniz, yakından uzaktan 
gelerek bu güzel akşamda bizleri yal-
nız bırakmadığınız için, sizlere teşek-
kür ediyorum.

Bizi buraya toplayan Samsun sevda-
mızdır. Bizi güzelliklerde buluşturan 
Samsun sevdamızdır. Bizim yüzümü-
zü gülümseten Samsun sevdamızdır. 
Yirmi yıldır bu sevdanın peşinden gi-
den bir kardeşiniz olarak, bugün yine 
karşınızdayım. Bayrampaşa Bafralılar 
Dernek Başkanlığı ile başlayan SA-
DEF ile devam eden dernekçilik faa-
liyetlerimi 2015 yılında aynı zamanda 
kurucusu da olduğum SAMKON Genel 

Başkanlığı ile en üst noktaya taşıdım. 

Geçen süre içinde şunu gördük ki, biz 
Samsun’dan Samsun bizden kopa-
mıyor. Samsun’un adını her vesileyle 
bayrak gibi taşımak bizim emelimiz, 
gayemiz oldu. Aynı ülküde buluştuğu-
muz hemşerilerimizle iki yıl önce, An-
kara merkezli Samsunlu Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu’nu kurduk. Bu or-
ganizasyon, Türkiye genelinde faaliyet 
gösteren Samsun dernek, federasyon 
ve gönüllü kuruluşlarını tek çatı altında 
birleştirerek, sadece İstanbul’da değil, 

ülke genelinde Samsun’un adını hak 
ettiği yere taşımayı hedeflemektedir. 
Geçmişte kurduğumuz tüm federas-
yonların ve konfederasyonların bü-
tünüyle yanındayız ve arkasındayız, 
hemşerilerimizin faaliyette bulunduğu 
tüm kuruluşlar başımızın tacıdır. Sam-
sun’un birlik ve beraberlikten başka 
eksiğinin olmadığının farkındayız, bu 
yüzden buradayız. Sizlerin bu akşam 
büyük bir coşkuyla bize destek ver-
mesi, Samsun’un birlik ve beraberlik 
içinde olduğunun en net göstergesidir. 
Bu büyük coşku ve birliktelik ile Anka-
ra merkezli Samsun Platformu’muzu 

şahsımın başkanlığında iki seneliğine 
İstanbul’a taşıyoruz. 

Aynı çatı altında toplandığımız bu ge-
ceden itibaren geçmişte yaptığımız ve 
yıllardır özlemimiz olan faaliyetlerimizi 
daha büyük bir heyecan ve görkemle 
tekrar yapacağız. Samsunluların bir-
çok alandaki ve sektördeki başarıları-
nı ilgiyle ve gururla takip ediyoruz. Bu 
başarıların her sahada daha da iler-
letilmesi için hemşerilerimizle kol kola 
yürümeye devam edeceğiz.
 
Bürokratlarımızın başarısı, siyasileri-
mizin temsili, iş adamlarımızın güçlen-
mesi, hemşerilerimizin bulunduğu her 
noktada en iyi makamlara gelmesi için 
bir bütün olarak, Samsunluya yakışır 
şekilde dimdik duracağız. 

Kurtulan değil, kurtaran şehrin evlatları 
olarak, Atatürk’ ün şehrine yakışan va-
kar ile ay yıldızlı bayrağın altında dili-
mizdeki dua ile Samsunumuzun adını 
zirveye taşımak için tüm gücümüzle 
çalışacağız.  Bu akşam verdiğiniz, coş-
ku dolu desteğin bundan sonraki faali-
yetlerimizde de devam etmesini Ümit 
ederek, hepinize saygı, sevgi ve mu-
habbetlerimi sunuyorum. İyi ki varsı-
nız, iyi ki Samsunluyuz. “ diyerek birlik 
ve beraberlik mesajları verdi.

Aşcı konuşmasının sonunda ise Sam-
sun spor’ un eski yöneticilerinden Tan-
rıverdi Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Recep Tanrıverdi, Yıl port Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı, Yıl port 
Samsun spor CEO’su Yüksel Yıldırım 
ve ASTAŞ HOLDİNG Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat Aşcı’yı sahneye davet 
etti.

Türkiye’nin sayılı holding sahipleri ise 
yaptıkları konuşmalar da hem Samsun 
spor için hem de Samsun ve bölgesi 
için anlamlı mesajlar verdiler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanı Mustafa Demir, İyi Parti Samsun 
Milletvekili Bedri Yaşar, Ak Parti Sam-
sun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, CHP 
Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 
Gençlik ve Spor eski Bakanı, Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan 
yaptıkları konuşmada Samsun için hep 
birlikte hareket etmek için parti farkı 
gözetmeksizin çalıştıklarını ve bundan 
sonra da çalışacaklarını söyleyerek 
birlik mesajları ile salonda bulunan da-
vetlilerin takdirini topladılar.

Konuşmaların ardından ise birlik ve 
beraberlikle anlamı olan anı fotoğrafı 
çekildi.

Geceye ayrıca Kastamonu Valisi Yaşar 
Karadeniz, Samsun Sivil Toplum Ku-
ruluşları Platformu Onursal Başkanı, 
Danıştay Üyesi Osman Tural, İstanbul 
Şişli Kaymakamı ve Eski Bafra Kay-
makamı Ali Fuat Türkel, İstanbul Bay-
rampaşa Kaymakamı Bafralı Dr.Soner 
Şenel, Bir önceki dönem Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zihni Şa-
hin, Samsun İlçeleri Belediye Başkan-
ları, İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinde bulunan Samsun Dernekler 
Federasyonların Genel Başkanları ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İş İnsanları, 
Bürokratlar ile çok sayıda davetli katıl-
dı.

Bafra yöresel ürünleri, AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen 

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın 
Şurası’nda tanıtılıyor. Burada açılan 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Stan-
dında yerini alan Bafra Belediyesi stan-
dı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bafra Belediyesi tarafından kurulan 
stantta, Bafra’ya özgü el sanatları 
ürünleri tanıtılırken ziyaretçilere bölge-
ye has; zembil, manda kaymağı, man-
da yoğurdu ve un sergilenirken, pirinç, 
salça, somun ekmeği hediye ediliyor.

Bafra standının ziyaretçilere ikramında 
ise meşhur Bafra nokulu ve lokumu var.
Bafra standında Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç, ziyaretçilerle yakından ilgile-
niyor. 

Şuranın en çok ilgi çeken stantlarından 
biri olan Bafra standında ayrıca bele-
diye görevlilerince katılımcılara Bafra 
hakkında bilgiler verilerek tanıtımı ger-
çekleştiriliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK 
Parti Genel Merkez Kadın Kolları Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen Ulusla-

rarası Yerel Yönetimlerde Kadın Şura-
sı belediyelerin tanıtımında önemli bir 
vizyon. Bafra Belediyesi olarak bizler-
de, Samsun Büyükşehir Belediyemizin 
standında yerimiz aldık. Katılımcıların 
ilgisinden oldukça memnunuz. Şuranın 
hayata geçmesinde yoğun gayretleri 
olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-
ları Başkanlığımıza şükranlarımı sunu-
yorum.” dedi.

Bafra Standımızı AK Parti Genel Baş-
kan Vekili İstanbul Milletvekili Numan 
Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem 

Karaaslan, Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı 
ve çok sayıda temsilci ziyaret etti. 

Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası 
Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası, ATO 
Congresium’da yapılıyor. Türkiye’nin 
yanı sıra, Bosna-Hersek, KKTC, Ma-
kedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, 
Ürdün, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, 
Kenya, Somali, Moldova, Özbekistan, 
Kırgızistan, Arnavutluk ve Norveç yerel 
yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı 
şurada, Bafra bütün yönleri ile tanıtılı-
yor.

KURULUŞLARI PLATFORMU BAŞKANLIĞINA
ASTAŞ HOLDiNG H.KAYA AŞCI SEÇiLDi

TÜRKiYE SAMSUN SiViL TOPLUM 

Bafra’nın yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’nda...
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BAFRA, ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLERDE
“KADIN ŞURASI”NDA TANITILDI

Türkiye’deki tüm Samsunlu hem-
şehrileri bir çatı altında toplama 
çalışmalarına dair heyecan yara-

tan projenin müjdesi Başkent Ankara’da 
verildi. HOF Cafe’nin açılış töreninden 
sonra yapılan ve yaklaşık iki saat süren 
yemekli karar  toplantısına katılım bir 
hayli fazlaydı.

2017 yılında Ankara’da kurulan Tür-
kiye Samsun Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu, ASİYAD’ da yapılan yöne-
tim kurulu toplantısında alınan kararla, 
başkanlığa 2 yıllığına İstanbul’da Sam-

sunlu Sivil Toplum kuruluşlarına verdiği 
emekle tanınan, ASTAŞ HOLDİNG H.
Kaya Aşcı seçildi.

H.Kaya Aşcı yaptığı konuşmada, “2017 
yılında Ankara’da kurulan Türkiye Sam-
sun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
alınan kararla 2 yıllığına Türkiye Sam-
sun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
yönetim kurulunun teveccühü ile şahsı-
mı dönem başkanı olarak seçmişlerdir.
Buradan ben hepinize saygı ve sevgi-
lerimi sunuyorum. Daha önceleri sivil 
toplum kuruluşlarında 12 yıllık başkan-

lık yaptım, hiçbir zaman Samsunlula-
rın başını öne eğdirmedim. Ve bundan 
sonra da eğdirmeyeceğime söz veri-
yorum. Hep beraber çok güzel günleri-
miz geçti. Feshane’de Samsun Günleri 
yaptık. 25.000 kişi Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda buluştuk.  Bir Samsun Sev-
dalısı olarak hayallerimden birisi de tüm 
Samsunluların buluştuğu Yenikapı’ da  
Samsun Günleri şöleni düşüncesidir. 
Hepinize en kalbi şükranlarımı sunmak 
istiyorum.”dedi. Ak Parti Samsun Millet-
vekili Av. Orhan Kırcalı, Türkiye Noterler 
Birliği Başkanı Dursun Cin, Bursa Sam-

sun Dernekler Federasyonu (SAMDEF) 
Genel Başkanı Savaş Otruş yaptıkları 
konuşmada Türkiye Samsun Sivil Top-
lum Kuruluşları Platformu Genel Baş-
kanlığına seçilen ASTAŞ HOLDİNG 
H.Kaya Aşcı’ya hayırlı olsun dileklerini 
ilettikten sonra birlik ve beraberlik söz-
leri ile konuşmalarını tamamladılar.

Yapılan toplantıya İstanbul’da, Bur-
sa’da, Ankara’ da , Tekirdağ’da ve tüm 
Türkiye’de bulunan Samsun’u temsil 
eden Dernek Federasyon Başkanları 
ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
Programı Bafra Gençlik Merke-
zi’nde görme engellilerin yaptığı 

goalball müsabakasıyla başladı. 

Daha sonra Bafra Protokolü ve engelli 
derneklerinin katılımıyla Bafra Gençlik 
Merkezi’nde başlayan yürüyüş, Ata-
türk Bulvarı’ndan, Alparslan Türkeş 
Parkı Sosyal Tesislerine kadar sür-
dü. Engelli vatandaşların ellerindeki 
“Sevgi varsa engel yoktur”, “Engeller 
sevgileri buluşturur” dövizleriyle dikkat 
çektiler. Engelli vatandaşlara Bafra Al-
parslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisle-
ri’nde yemek düzenlendi. 

Yemek programında engelliler adı-
na konuşan Bafra Sakatlar Derneği 
Şube Başkanı Recep Köksal şunları 
dile getirdi: “Aslında ben bugün en-
gelli kardeşlerimizin gününü kutla-
mıyorum, çünkü bizim bugün engelli 
günümüz değil. Türkiye’de 8 milyonu 
aşkın engelli vatandaşımız var. Bu en-
gelli vatandaşlarımızın istihdamı sağ-
lıklı insanların istihdamından çok daha 
kötü durumda.  Devletin engelli va-
tandaşlarının yanında olduğunun da 
altını çizen Köksal, devletimiz engelli 
vatandaşlarımıza son yıllarda daha da 
çok önem vermeye başladı. Ben bu 
programı düzenleyen başta Bafra Be-
lediyesine, Kaymakam’ımıza teşekkür 
ederim” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
“Engelliler Gününün sadece bir gün 
kutlanılmasından yana değiliz. Sizlerle 
her zaman bir araya gelmeye çalışıyo-
ruz. Son 20 yıl içerisinde hükümetimi-
zin yaptığı çalışmalar engellilerimizin 
sosyal yönünü ortaya çıkardı. Engel-
lilerimiz sosyal alanda daha fazla var-

lar. Hayatın içerisinde hep beraber ya-
şıyoruz. İnşallah bunlar daha da fazla 
gelişerek devam edecek.” dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 
ise, “Bugün elbette kutlanacak bir gün 
değil. Bizim amacımız burada bir far-
kındalık oluşturmak. 8 buçuk milyon 
engellimiz var. Bafra’da ise 17 bin 297 
engellimiz var. Sizlerin yaşam kali-
tesini yükseltmek,  kamu binalarına 
rahat ulaşımınızı sağlamak, fiziksel 
düzenlemeler yapmak bizim asli göre-
vimiz. Rahatlıkla ulaşımı sağlamanız 
gerekiyor. Eğitim konusunda devleti-
miz engellilere yönelik büyük imkânlar 
sundu. Elbette yeterli değil. Fakat her 
geçen gün daha iyiye gidiyoruz.” dedi. 

İlçe Protokolü ayrıca 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü etkinlikleri kapsamın-
da; Bafra Görme Engelliler Derneği, 
Bafra Ortopedik Özürlüler Derneği, 
Bafra Otizmle Yaşayan Aileler Derne-
ği ve Bafra Sakatlar Derneğini ziyaret 
ederek fikir alış verişinde bulundu.

BAFRA’DA ENGELLiLER
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Bafra’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Vural DİLMAÇ

DAMLA DAMLA

1950 yılının Temmuz ayının 10. günü 
başta Zühtü Dilmaç, kızı Mübeccel 
Dilmaç ve oğlu Vural Dilmaç bir ara-
ya gelerek Bafra’ya ışık, Bafralı’ ya 
umut verecekleri bir gazetenin çıkma 
kararını alırlar. Haftalık gazete ya-
yımlandığında beklenilenin üstünde 
bir ilgi görür. Yazı kadrosu müthiştir. 
Tahsilli, kültürlü, çevreyi tanıyan ve 
araştırmacı ekip halkın güvenini ka-
zanmıştır. Öyle ki, değil haftalık bir 
gazeteye yazı yazmak ulusal gaze-
telere dahi yazı yazacak kabiliyette 
gençlerdi. O gün atılan sağlam te-
mel bugün dahi yolundan şaşma-
dan ilerlemektedir. 70 yılın içinden 
bir de o günkü siyasete bakalım. 
O yıllarda partiler arası tartışmalar, 
sürtüşmeler bugünkünden çok daha 
ilerdeydi. Parti liderleri karşı tarafın 
ufak bir hatasını bulsa, ortalığı tozu 
dumana katardı. Bir Süleyman De-
mirel faktörü vardı. Kendisi genel 
kurul salonunda kürsüye çıktığın-
da öyle açıklamalar yapardı ki, cılız 
muhalefet sesini çıkaramaz duruma 
gelirdi. Devlet bünyesinde cumhur-
başkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar 
gibi devlet yönetme yarışına girmiş-
lerdi. Her ne kadar başarılı işler ya-
pacaklarına inansalar da, o zaman 
askerin etkisi çok fazla olduğundan 
istedikleri çalışmayı yapamıyorlardı. 
O günlerden bu yana ülkenin başına 
cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar 
ve parti liderleri geldi geçti. Bugün 
içlerinden isimlerini hatırlayamadığı-
mız bir sürü siyasetçi vardır. Akılda 
kalanlar da tek tük isimlerdir. En bü-
yük etkinlik Demokrat Parti Başka-
nı Adnan Menderes idi. Karadeniz, 
Samsun ve Bafra’da Recep Ağa’nın 
kahvesinin üst katındaki balkonda 
Bafralılara seslenirken, ben de he-
men yanındaydım. Çok nazik, kibar 
ve mütevazı bir insandı Menderes. 
Siyasi hayatta da başkan da olsan, 
cumhurbaşkanı da olsan, bir yanlış-
lık hem partini hem kendini götürür. 
Velev ki öyle olmuştur. 
Vatan cephesi gibi hayali bir girişim-
de bulunması hem kendinin hem 
de partisinin başını yemiştir. 27 Ma-
yıs Darbesi ile Menderes yönetimi-
ni askere teslim etmiştir. Böylelikle 
Demokrat Parti ismi tarihin karanlık 
sayfalarında kaybolup gitmiştir. Biz 
yine eskiye dönüp gazetenin duru-
munu inceleyelim. Baba Zühtü Dil-
maç, kızı Mübeccel Dilmaç vefat 
etmişlerdir. Hayatta kalan 3. şahıs 
Vural Dilmaç sağdır. Bugün Gazete-
miz Genel Yayın Yönetmeni Hasan 
Davran ve sağ kolum Duygu Ladikli, 
ben ve Adalet Eski Bakanı Hikmet 
Sami Türk, Milli Eğitim Eski Bakanı 
Metin Bostancıoğlu, Konca Vural’la 
el ele, sırt sırta vererek gazetenin 
başarıyla yayın hayatını sürdürmesi-
ni sağladık. Bafralı okuyucularımızın 
kendilerine şükranlarını, teşekkürle-
rini biz buradan iletiyoruz. Gazete-
mizin basın ahlak kurallarına uyarak 
tarafsız yayıncılığını sürdürebilmesi 
için bize hiçbir menfaat beklemeden 
katkı sağlayan tüm hemşerilerimize, 
okuyucularımıza teşekkür ederiz. 
Yolları açık olsun, şansları bol olsun 
ve “ALLAH” a emanet olsunlar.

Yeni yılınızı en içten dileklerimle kut-
lar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl 
geçirmenizi dilerim.

70. Yılı 
Kutluyoruz
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Gerek illerde gerekse ilçelerde Bele-
diye Başkanları halka huzur vere-
cek çalışmalar içinde bulunmalıdır. 

Belediye çalışmalarının sonu yoktur. Yıl-
larca uğraşsan da sonuçlar bitmeyeceği 
gibi, ilaveler de eklenir. Her belediyede 
çalışmalar sırasında birimler arasında ko-
pukluk olabilir.  Bu hatayı başkana ya da 
diğer birimlere yüklemek doğru olmaz. Her 
sorun kendi içinde çözülmelidir. Örneğin: 
Büyükada’da bir fayton sorunu meydana 
çıkmıştır. İlgisizlik ve sorumsuzluk 80 atın 
telef olmasına sebep olmuştur. Burada 
ikili bir aksaklık meydana çıkıyor. Başta 
veteriner hekimler olmak üzere faytoncu-
lar. Hayvan ahırları temizlense ve aşılar 
yapılsa, gıdaları zamanında verilse hiçbir 
hayvan telef olmaz.  Turistler ve ziyarete 
gidenler yazın akşamüzeri fayton sefası 
yapmak isterler. Bu da onların hakkıdır. 

Faytoncu yevmiyesini kazanır, faytonda 
gezenler de sefasını sürerler. Az miktarda 
faytonların olması diğer motorlu ve elekt-
rikli vasıtaların da olması adaya ayrı bir 
nostalji verir. Belediyecilikte sınırlama ol-
madığı gibi, işlerin biteceği günü beklemek 
de hayal olur. Belediyenin çalışmalarından 
memnun olan halk, hatalı işlerde de tepki-
sini gösterir. Bunu bütün belediye başkan-
ları da bilir, ona göre de tedbirlerini alırlar. 
Belediye etkinlikleri önemlidir. Tabii ki bu 
bir ekip işidir. Belediye başkan ve başkan 
yardımcıları sorunları görüşmek üzere sık 
sık bir araya gelmelidir. İnşaat müteahhit-
lerinin çevreye dağıttıkları molozların kal-
dırılması ve çevre düzeniyle ilgilenmelidir. 
Bunları temizlemezlerse inşaat sahipleri-
ne ağır maddi cezalar kesilmelidir caydı-
rıcı olması bakımından.  Belediye başkan 
ve başkan yardımcıları engelli vatandaş-

larımızın kaldırımlarda rahat yürümeleri 
için esnafların dükkânlarının önlerine koy-
dukları eşyaları kaldırmaları ve engelli in-
sanlarımızın rahat yürümelerini sağlama-
lıdırlar. Ayrıca, arabaları kaldırımlara park 
edenlere maddi cezalar uygulamalılar ve 
bölge bölge de düşük ücretle otoparklar 
mutlak açmalılar, insanların yaşam alanla-
rındaki binaların altlarındaki dükkânlarda, 
araba tamir yerlerinin sanayi bölgelerine 
taşınmalarını sağlamalıdırlar. Bir belediye 
başkanı ve yardımcıları bölge bölge halk 
ile beraber bir araya gelmeli, halkın ve es-
nafların da sorunlarını dinlemelidirler, çün-
kü onları halk seçmiştir.

Yeni yılınızı kutlar, sizlere sağlık ve mutlu-
luk getirmesini temenni ederim.

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADINA

HAMİT KILIÇ

Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin 
canlanmasını, taze sevgilerin artmasını ve güneşin her güne bir 
umut olarak doğmasını temenni eder, 2020 yılının ülkemize ve 

insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini, bu yeni yılda 
terörün son bulmasını, çocuk ölümlerinin olmamasını, bombaların 

patlamamasını ve dünyaya umutla dolu güzel 
yarınlar getirmesini dilerim.” 
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BELEDİYE İDARESİ 
DEVLET YÖNETMEK KADAR ÖNEMLİDİR

Duygu LADİKLİ

Gazi Orta Okulu öğrencisi olan Yalın 
Yılmaz Atlı, öğle tatili arasında Bafra 
Belediyesine gelerek yetkililere Bele-

diye Başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. 
Yalın’ın görüşme gerekçesine verdiği cevap 
ise, “Hiç Başkan görmedim” oldu. Bafra Be-
lediye Başkanı Hamit Kılıç, bu ilginç gerekçe 
ve talep karşısında görüşme gerçekleştirdiği 
Av. Afşin Hatipoğlu ve diğer ziyaretçilerinden 
izin alarak görüşmelere küçük Yalın’ı da dâhil 
etti. Babasının serbest meslekle uğraştığını 
ve üç kardeş olduklarını belirten 11 yaşındaki 
Yalın, “Şimdiye kadar hiç başkan görmedim. 
Çok merak ediyordum. Okulumun yakın ol-
ması nedeniyle öğle tatili arasında geldim. 
Görüşemeyeceğimi düşünüyordum ama 
kendisiyle fotoğraf bile çekindim. Çok mutlu 
oldum.” dedi. Çocukların her isteğinin geri 
çevrilemeyecek değerde olduğunun altını çi-
zen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, 
“Yalın’ın ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etti. 
Kendisiyle kısa da olsa sohbet ettik. Özgü-
veni yüksek bir evladımız. Hamdolsun ki ge-

leceğimiz Yalın gibi bireylere emanet olacak. 
Böylesine zeki ve bilinçli bir çocuğun yetiş-
mesinde katlısı olan ailesi ve öğretmenleri-
ne teşekkür ediyorum. Rabbim bahtını açık 
eylesin.” dedi. Okulunun öğle tatilinin bitmek 
üzere olduğunu ifade ederek Belediyeden 
ayrılan küçük Yalın gerek kendine güveni 
gerekse davranışı ziyaretçiler dâhil herkesin 
sempatisini kazandı.

“HİÇ BAŞKAN GÖRMEDİM” DEDİ, 
BAŞKAN KILIÇ’IN KONUĞU OLDU 
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirdiği halk görüşmeleri 
esnasında, kendisini görmek isteyen 11 yaşındaki Yalın’ın isteğini geri 
çevirmeyerek onunla yakından ilgilendi. 

GÜNÜ ETKiNLiKLERi



Programda Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Nur  Meral 
Aydıner yaptığı açış konuşmasın-

da; “Doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik 
anlayışı ile zor şartlarda fedakarca görev 
yapan siz değerli basın mensuplarımıza 
başarılarla dolu bir meslek yaşamı dili-
yor,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü-
nüzü kutluyorum.” dedi.

Başkan Göksel Başar konuşmasında, 
“Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Organi-
ze Bölgemiz, 2013 Haziran ayında Baf-
ra Belediyesi Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Ziraat 
Odasının öncülüğünde, önce bir proto-

kolle başlayan ve 2020 yılı Ocak ayına 
geldiğimizde de artık ihalesi yapılması 
için gün sayan bir projedir. Burada en 
büyüğü 24 dekarlık olmak üzere par-
seller oluşturduk. Bunun projeleri bitti, 
bu projeleri yapım aşamalarında sizinle 
defalarca paylaşmıştık. Her zaman söy-
lediğim gibi, ‘Bu 100 basamaklı bir mer-
diven ise bugün 70. basamağına gelmiş 
bulunmaktayız.’ Yer seçim komisyonu 
kararları, arazinin teşebbüs heyeti adına 
tescil edilmesi, arazinin içerisindeki 35 
dönüm vatandaş arazisinin kamulaştı-
rılması, kadastro işlemlerinin yapılması, 
üst yapım modül geliştirilmesi, arazinin 
parselasyon işlemlerinin bitmesi ve şu 

anda parseller de bitti inşallah onu da 
bugün yarın teslim alacağız.  Arazinin 
alt yapı keşiflerinin yapılması ve keşif-
lerin belli olması 2019’un son aylarında 
bitmişti ama ihale yapılmasını biz de 
istemedik çünkü zaten müteahhite yer 
teslimi yapıp işe başlayamamıştık. Ba-
kanlıkla yaptığımız görüşmede çok kısa 
zamanda ihaleye çıkılacağı bilgisini al-
dık. Bafra Sera Organize Sanayi Bölge-
si’nin 2020 yılında alt yapı inşaata baş-
layacak. Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi 
Organize Bölgemizin çok ciddi talepleri 

var. OSB’ye doğalgazın gelmiş olması 
da daha değerli ve tercih edilir olmasını 
sağladı. Şuan arsa tahsisine başlasak 
elimizdekiler çok çabuk bitecek. Kısaca 
sera OSB’deki en büyük arzumuz insan-
lar 5 dönüm arsada geçinemez, 5 dö-
nüm serada rahatlıkla geçinebilir. Tarım-
da alınan ürün 12 aya yayılır.  Bafra’ya 
bu işi alıştırmamız gerekiyor. Karma ve 
Medikal Organize Sanayi Bölgesi ile il-
gili elimizde birinci etapta 6 parsel kaldı. 
Ciddi miktarda elaman çalıştıracak bir 
yatırım kısa zamanda Bafra’ya gelecek. 
Arsa tahsisi olmadığı için daha fazla bilgi 
vermeyeyim. İkinci etabın altyapısı 2020 
sonunda bitmiş olacak. İhaleler Anka-

ra’da yapılıyor. Çünkü Tarım Bakanlığı 
ve Sanayi Bakanlığı kredilendirdiği için 
bu şekilde olmak zorunda. Bizim bölge-
mizde bu ihaleleri yapmak adına teknik 
ekibimiz yetersiz. Biz altyapımızı bitir-
dikten sonra verilen taahhüdün yerine 
getirilip getirilmeyeceğini göreceğiz. Biz 
her şekilde bu konuda kazançlıyız. Böl-
gemizin marka değerinin arttırılması için 
OSB çok önemli. Diğer ilçelerimize de 
çok değerli faydası olacaktır. Üniversite 
konusunda da yeni bölümler açılması ve 
etkin bir kampüs olması yönünde çalış-

malarımız sürüyor. Dışarıdan gelip de 
bu kampüsü görüp yurt yetersizliğinden 
kayıt yaptırmadan dönenler var. Bir yurt 
planlaması mutlaka yapılmak zorunda. 
Eczacılık fakültesi konusunu da titizlikle 
takip ediyoruz.” dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenle-
diği programda Bafra’da görev yapan gazetecilerle buluştu. Bafra Ticaret Ve Sanayi Odası Baş-
kanı Göksel Başar, Bafra Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nur Meral Aydıner ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin katıldığı kahvaltı programında konuşan Bafra Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı 
Göksel Başar, 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.
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Tüm 
Hemşehrilerimin

Yeni Yılını
En İçten

Dileklerimle
Kutlarım.

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit 
Kılıç 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü nedeniyle ilçede görev 
yapan gazetecilerle bir araya gel-

di. Başkan Kılıç toplantı da gazetecilerin 
sorunlarını dinledi.

Bafra Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen toplantıya Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, Basın Yayın Halkla 
İlişkiler Müdürü Yaşar Şenel, Özel Kalem 
Müdürü Ali Şimşek ve ilçede görev yapan 
gazeteciler katıldı.  Programda Hamit Kı-
lıç, 2017 yılında aramızdan ayrılan basın 
mensupları Namık Azgın ve Sabahattin 
Gürgür’ü anarak konuşmasına başladı.   
Başkan Kılıç, “Gazetecilerin misyonları-
nı yerine getirmediği toplumlarda geliş-

mişlikten söz edilemez. Gazetecilik hem 
kutsal hem de toplumların ilerlemesinde 
çok önemli görevi olan bir meslektir. Ba-
sın organlarının gelişmişliği o toplumun 
gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Tabi ki 
bu uğurda gazeteciler büyük bedeller 
de ödemişlerdir. Zor şartlarda görevinizi 
yerine getiriyorsunuz, bu yüzden sizlere 
teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşün-
celerle basın mensuplarımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 
Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana neyi vaat ettiysek onu yapmak için 
çaba gösterdik hâlâ da gösteriyoruz.  Bi-
zim görev süremiz  seçimden önceki 10 
ayı da sayarsak 6 yıl oluyor, 6 yılın de-
ğerlendirmesini ise görev süremizin so-
nunda tekrar sizlerle beraber yapacağız.” 

dedi.  Yapamayacağımız vaatlerin altına 
asla imzamızı atmadık sözleri ile konuş-
masına devam eden Başkan Kılıç, “Se-
çim propagandasını yaparken bir kitapçık 
dağıttık, yapacaklarımızı gösterdik, ama 
inanın yapamayacağımız hiçbir projeyi o 
seçim kitapçığına koymadık.” dedi.

Projeler ve çalışmalar ile ilgili basın men-
suplarını bilgilendiren Başkan Kılıç, “Orta 
ölçekli Sanayi Sitesi’nin Bafra’ya bir ivme 
kazandıracağını da belirterek, OSB’ye 
gelen firmaların; alt firmaları, taşeron 
firmaları oluyor. Bunların da buraya ge-
leceğini düşünürsek orta ölçekli sanayi 
sitesi Bafra’nın önünü açacak bir proje 
ve OSB’yi besleyecek ve yatırımcıyı bu-
raya çekecek. Bafra’da kurulacak olan 

güneş enerjisi tarlasından söz ederek 
şunları aktardı: “Bu güneş enerjisi tarla-
sını kurduğumuzda Bafra Belediyesi yıl-
da 2 milyon lira kâr elde edecek, bu da 
Belediyemiz için ciddi bir rakam, yine bu 
sistemi kurduğumuzda 5 yıl sonra bu tar-
la kendisini amorti edecek ve bize para 
kazandıracak.”

Başkan Kılıç ile Bafra’da görev yapan ba-
sın mensuplarının bir araya geldiği top-
lantı karşılıklı görüş alışverişinin ardın-
dan, hatıra fotoğrafı çekinildikten sonra 
son buldu. Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç daha sonra 2017 yılında hayatını 
kaybeden Bafralı Gazeteciler Namık Az-
gın ve Sebahattin Gürgür’ün kabrini ziya-
ret etti.

Tüm hemşehrilerimizin 
sağlıklı ve bereketli bir 

yıl geçirmesi 
dileğiyle yeni yılını 

kutlarız

Bafra Esnaf Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi,

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı,

Metin GENÇÇAKIR

Bafralı Hemşehrilerimizin,
Esnaflarımızın yeni yılını kutlar sağlık, 

mutluluklar ve başarılar dilerim.
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BASIN iLE BiRARAYA GELDi
BAŞKAN KILIÇ, ÇALIŞAN GAZETECiLER GüNüNDE

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Bafra’da görev yapan Basın Mensuplarıyla bir 
araya geldi. Başkan Kılıç, “Gazetecilerin misyonlarını yerine getirmediği toplumlarda gelişmişlikten söz edilemez.” 

Bafra TSO Yönetimi Çalışan
Gazeteciler Günü’nde Basınla Buluştu



Bir yılımız daha acısıyla, tatlısı az ama 
geneli çok kötü bir yıl (2019) geride kal-
dı. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Yeni 
yıl yeni umut demektir, yeni umut ge-
leceğe güvenle bakabilmeyi gerektirir. 
Bana göre mutluluk getirecek şeyler, 
güzel sözleri görmekten geçer. Bu be-
nim geleceğe bakış anlayışımdır. Her 
yaşın ayrı bir güzelliği vardır. Gençler-
de merakı, yaşlılarda bilgeliği görürüz. 
Bence doğal olmak hayatta en iyi şey.  
Atıp tutmamalı ayaklarını yere sağlam 
basmalı insanoğlu. Hayat tacirliğinden 
gerçeklere dönmesi lazım insanoğlu-
nun.

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola-
rak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 
ölümsüz önder ve eşsiz kahraman 
Atatürk’ün kurduğu ülkemizde, Ana-
yasası’nda belirlenen demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti vatandaşı 
olarak 31 Aralık’ı, 1 Ocak’a bağlayan 
gecede eski yılı yolcu ediyor, yeni yılı 
sevinçle ve coşkuyla karşılıyoruz. Bu-
nun neresinde bir başka dinin adet-
lerini kutsamak var? Hıristiyanlar 24 
Aralık’ta kiliseye gidip dualarını ettiler. 
İbadethane Tanrı’nın evidir. Onlara da 
saygı duymak lazım. Kuran-ı Kerim’de 
ne deniyor? Dinde zorlama olmaz,ak-
sine bırakın kolaylaştırın, diyor. Müslü-
man, Hıristiyan, Musevi, Budist, Ateist, 
Deist ne olursa olsun önce insan deyip 
dinin taassubuna girmemeliyiz. İna-
nın, inançlarınızın gereğini yerine ge-
tirin ama sizin dininizden olmayan hiç 
kimseye düşmanlık beslemeyin. Hiçbir 
kutsal kitap bunu desteklemez ki hele 
Kuran-ı Kerim bunun aksini söyler. O 
yüzden kutsal kitabımızı okumalı, dü-
şünmeli ve neyi emrettiğini iyi anlama-
lıyız. Dini siyasi amaçlarına alet ederek 
siyasilerin kendi iktidarlarını sürdürmek 
için Emesilerden, Abbasîlerden başla-
yıp dini Kuran’dan çıkarıp iktidarlarına 
alet edenler milyonlarca insanı katlet-
mişler, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
100 Yıl Savaşları, Fransa’da 30 Yıl 
Savaşları’nda milyonlarca insan öldü. 
Yozlaştırılmış bir dinin toplum üzerin-
deki etkisi nükleer bombadan daha 
tehlikelidir.

Atatürk tarihten çıkardığı derslerle mo-
dern çağın koşullarını dikkate alarak 
tekke ve zaviyeleri kapattı.  Atatürk 
bunun gerekçesini de, “Efendiler ve ey 
Millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti 
şeyhler, dervişler, müritler ve mensup-
lar memleketi olamaz. En doğru, en 
hakiki tarikat medeniyet (uygarlık) ta-
rikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini 
yapmak, insan olmak için yeterlidir.” 
(Atatürk, 30 Ağustos 1925) sözünde 
ve 1927’de yaptığı bir konuşma da, 
“Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din 
düşmanı olduğumuz için değil bilakis 
bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı 
oldukları, Selçuklu ve Osmanlı’yı bu 
yüzden batırdığı için yasakladık. Çok 
değil yüzyıla kalmadan eğer bu sözle-
rime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki 
bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya 
gelerek bizlerin din düşmanı olduğu-

nu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak 
başa geçecek, ama sıra devleti bölüş-
meye geldiğinde birbirlerine düşecek-
lerdir. Ayrıca unutmayın ki, o gün gel-
diğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle 
ve vatan hainliği ile suçlamaktan geri 
kalmayacaktır.” diyerek özetlemiştir. 
Mehmet Akif Ersoy’un da, “Geçmişten 
ders çıkarmak, aynı hatalara düşmenizi 
engeller.” sözünü göz ardı eden ülkemiz-
de 1946 yılında çok partili rejime geçil-
mesinin ardından, seçimlerde siyasilerin 
oy deposu olarak gördükleri tekke ve 
zaviyeler, dergâhlar yeniden hortlatıldı, 
günümüze kadar süregeldi. Ve en son 
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devlet 
kurumlarına yerleşip sinisice ele geçir-
meye çalışmış, sonrasında 15 Temmuz 
2016’da askeri darbe girişiminde bulun-
muş, 251 vatandaşımız Şehit düşmüş, 
2703 vatandaşımız yaralanmış ve Gazi 
olmuştur. Bu darbe girişimi Türkiye Cum-
huriyeti tarihine kara bir leke olarak düş-
tü. 

Ülkemiz bu sıkıntıları yaşıyorsa sade-
ce siyasileri ve din adamlarını suçlaya-
rak kurtulamayız. Az gelişmiş ülkelerde 
demokrasi, cahil seçmenlerin oylarıyla 
bazen yanlış insanları iktidara taşır. Bu 
siyasiler, devleti malı mülkü olarak gö-
rürler, yandaşlarını yanlarına alırlar.

Demokrasi rejimlerin en güzelidir. İkti-
dara gelen siyasetçilerin en büyük vas-
fı siyasetten önce devlet insanı olabil-
meleri olmalıdır. Devlet insanlığı bizim 
ülkemizde yerleşik hale gelen siyaset 
insanlığı ile bağdaşmaz. Devlet insan-
lığı erdemli olmayı, halkın ülkenin gele-
ceğini düşünmeyi gerektirir. Maalesef 
ülkemizde siyaset insanları çoğunlukla 
kendi maddi çıkarları ve geleceklerini 
öncelikli düşünür durumdadırlar. Dev-
let insanlarının ise öncelikleri devletin 
soyulmasını önlemek, devletin zarar 
görmesini engellemek, koyulan hedef-
lere ulaşmak, devleti daha ileriye taşı-
maktır.

Ben inanıyorum ki çok yakın gelecekte 
iyi insanlar kötü insanları barındırma-
yacak çünkü öyle bir gençlik geliyor ki 
zeki, sorgulayan, araştıran, bilgi çağın-
da teknolojiyi iyi kullanan bir dakikada 
dünya bilgisine ulaşma imkânına sahip 
gençleri kimse aldatamayacak. Bana 
gelecek umut veriyor. Rahmetli İsmet 
Paşa’nın dediği gibi “Bir memlekette, 
namuslular namussuzlar kadar cesur 
olmadıkça o memlekette kurtuluş yok-
tur.” 

Bugün azınlıkta olan namuslu insanlar 
gelecekte çoğunlukta olacaklar.  Ne 
kadar görmezden gelirsen gelsen de, 
dile getireni olmasa da zamanı gelince 
gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu 
vardır. 

Bu ülkenin bir sahibi var. Bu ülkede 
hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun 
vergisini ödeyen ülkesine karşı sorum-
luluklarını yerine getiren bu ülkenin va-
tandaşıyım diyen her insanımızın ülke 

üzerinde hakkı var. Hepimiz ülkemiz 
dara düştüğünde bedel ödüyor, düze 
çıkmak için çaba harcıyoruz. Çünkü 
biz halkız, eğer sorunlara duyarsız ka-
lırsak birileri bu ülkenin sahibi olduğu 
hissine kapılır. O zaman herkesi yok 
sayar sadece ben der sonra da bu be-
deli yine biz ödemek zorunda kalırız.

Artık kurtarıcı beklemeyelim, milleti sa-
dece milletin azim ve kararlılığı kurta-
racaktır. Halklar örgütlenir, güçlenirse 
karşısında hiçbir güç duramaz. Hayal 
tacirlerinin yanıltmalarına kapılmayıp 
gerçekleri görelim, Atatürk İlke ve İnkı-
laplarını kendimize yol gösterici olarak 
alıp daha da geliştirerek ilme ve bilime 
dönelim. Önemli olan sistem. Cahiller 
kişileri konuşur, yarı cahiller olayla-
rı konuşur, ergin insanlar işi konuşur. 
Toplum demokrasinin bir parçasıdır. 
Sonuç olarak demokrasiye sahip çıka-
lım. Olumsuzluklardan ders çıkarıp aklı 
ön planda tutup hatalarımızı tekrar-
lamaktan vazgeçelim. Bizim gidecek 
başka bir ülkemiz yok. Bin yıllık Türk 
Devleti güçlüklerin üstesinden gelmiş-
tir. Yeter ki birliğimizi bozmayalım, ge-
lecek gençlerimizle çok güzel olacak, 
hiç umutsuzluğa kapılmayın.  
  
Sevgili okuyucularımız; demokrasiler-
de yasama, yürütme, yargıdan sonra 
basın 4. güç olarak konuşlandırılmıştır. 
Bafra Haber gazetesi amatör olarak 
1950 yılında merhum Vural Dilmaç ve 
merhume Mübeccel Dilmaç Doksatlı 
tarafından kuruldu. Bu yıl 70. Yıldö-
nümümüzü, kesintisiz olarak yayın 
hayatımızı sürdürmenin gururuyla bir-
likte yaşıyoruz. Bafra Haber gazetesi 
bir hevesin, bir maddi kazancın değil 
bir idealin ürünüdür. İlk günden bugü-
ne kadar habercilik ilkelerinden hiçbir 
zaman sapmadan, basın ahlak kural-
ları içinde tarafsız, etik davranarak 
Bafralıların Bafra’ya yaptığı hizmet-
leri, yatırımları, acılarını, sevinçlerini, 
sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini 
aktarıyoruz. Bafra dışındakilerin sesi, 
kulağı oluyoruz. Bafra Haber gazetesi 
hiçbir zaman merhum Vural Dilmaç’ın, 
Hasan Davran’ ın gazetesi olmadı. 
Bafra’nın gönül dostlarının oldu. Bu 
duygular içerisinde gazetemizin yayın 
hayatını sürdürmesinde bize karşılık 
beklemeden maddi, manevi katkı sağ-
layan okuyucularımıza, herkese son-
suz teşekkürlerimizi sunarız.

Ben de 1970 yılında Hürriyet Haber 
Ajansı muhabirliğiyle amatör olarak 
başladığım gazetecilikte 50 yıldır DHA 
Muhabirliğini sürdürüyorum. Bunun ya-
nında 25 yıl önce Vural abi Bafra Haber 
gazetesini çıkarmayacağını söyledi-
ğinde bende elli yıllık gazeteyi sonlan-
dırmasının yanlış olduğunu belirttim ve 
Türkiye’de yerel gazete olarak 50 yıl 
yayın hayatını sürdüren gazetenin ka-
panmasını içime sindiremedim. Vural 
abiye, “Sana söz veriyorum ölene ka-
dar Bafra’mızın değeri olan bu gazete-
yi ben çıkaracağım.”  dedim ve gazete-
nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini 

bugün de sürdürüyorum. Gazetemizi 
aylık olarak çıkarırken, gazetenin inter-
net sitesinden “Bafra Haber gazetesi, 
Bafra’nın Sesi” diyerek günlük haberle-
ri yayınlıyoruz. Gazetemize ulaşama-
yanlar bu siteden günlük haberleri ve 
bu güne kadar gazetelerimizin çıkan 
sayılarını okuyabilirler. Bu köşe yazımı 
yazarken Vural abinin rahatsızlandığı, 
hastaneye kaldırıldığı haberini aldım. 
Kızı Hayat Hanım’la görüştüğümde 
tansiyon düşmesi sonucunda rahat-
sızlandığı bilgisini verdi. Ertesi sabah 
hastaneden taburcu olup evine geçti. 
Kendisiyle konuşma imkânım oldu. 
Vural abi konuşmamızda bana “Ha-
san gazete ne zaman çıkıyor?” diye 
sorunca Soylu Grafik’te sayfa düzen-
lemelerini yapıyoruz. Yarın çıktıları alıp 
Bafra Ofset’ e vereceğim, dedim. Biz 
hazırlıklarımızı sürdürürken gelen te-
lefonla acı haberi aldım. Sevgili Vural 
abim vefat etmişti. Hemen çalışmalara 
ara verdik. Kızıyla görüştük, cenaze-
nin Çarşamba günü İstanbul’da defne-
dileceğini öğrendim ve İstanbul’a gidip 
Vural abiye olan son görevimizi yerine 
getirdik. Ölümünden iki gün önce gön-
derdiği köşe yazısında ve bizim sayfa 
hazırlıklarımızda hiçbir değişiklik yap-
madan sadece Vural abimizin anısını ya-
şatmak adına onun yaşamından kesitler 
içeren haberimizi hazırlayıp gazetemize 
ekledik. Kaybımız ve üzüntümüz çok bü-
yük, Allah Vural abiye rahmet eylesin, 
hepimizin başı sağ olsun. Ben kendi 
adıma söylüyorum, yaşım ne olursa ol-
sun bu tarihi değeri gelecek kuşaklara 
yansıtmak için ölene kadar çıkarmaya 
söz verdim. Ben ölünce ne olur bile-
mem. Ne yapayım bu da benim Bafra 
sevdam. Bu duygular içerisinde yeni 
yılda tüm güzelliklerin sizinle olması 
dileğiyle, sağlıklı ve mutlu seneler di-
lerim.

Hasan DAVRAN e-mail: hasandavran@hotmail.com

TARİHTEN DERS ALMAZSAN 
TEKERRÜR EDER
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aradeniz sahilinde tabii 
özelliklerini koruyabilmiş 
en büyük sulak alan ol-
ması ile dikkat çeken Kı-

zılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 
yapılan inceleme gezisinde Baş-
kan Kılıç’a, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Daire Başkanı ve Alan 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, 
MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros 
Turna, AK Parti Belediye Meclis 
Üyeleri Mustafa Özkök, Bünyamin 
Kurt, Yüksel Bozkurt ve MHP Bele-

diye Meclis Üyesi Özden Yiğit eşlik 
etti. Büyükşehir Belediyesi Daire 
Başkanı ve Alan Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Güler inceleme gezisinde, 
başta Kızılırmak Deltası Çevre Dü-
zeni Planı olmak üzere değişik ko-
nularda katılımcılara bilgiler verdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 
inceleme gezisinin ardından ger-
çekleştirdiği açıklamalarda şunla-
rı söyledi: “Kızılırmak Deltası Kuş 
Cenneti ülkemizin önemli doğal 

alanlarından biri. Ülkemizde bulu-
nan 485 kuş türünün 359’u Kızılır-
mak Deltası’nda bulunuyor. Bu tür-
lerin de 157 tanesi deltada ürüyor. 
Küresel ölçekte tehlike altında 37 
kuş türü bulunmakta ve bunlar del-
tamızda görülmektedir. Flora ba-
kımından 554 bitki türüne rastlan-
makta bunların içerisinde bulunan 
6 tane kritik tür de deltamız sınırları 
içinde bulunmakta. Bu bilgi ve ra-
kamlar çok önemli. Kısaca Kızılır-
mak Deltası Kuş Cenneti bizler için 

hazine değerinde. Bu günkü ziya-
retimizde Kuş Cennetimizle alakalı 
olarak yapılan çalışmaları, ziyaret-
çi durumunu inceledik. Yine bir pro-
je kapsamında revize edilen otel 
inşaatında ve Doğanca Ziyaretçi 
Merkezi Kafeteryasında inceleme-
lerde bulunduk. Ziyaretimizde ver-
diği değerli bilgiler için Büyükşehir 
Belediyesi Daire Başkanı ve Alan 
Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa 
Güler’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye’nin en büyük deltalarından biri olan 
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde incelemelerde bulundu.

Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

Tüm hemşehrilerimin ve 
çiftçilerimizin yeni yılını 

tebrik eder hayırlara 
vesile olmasını dilerim



Ah BAFRA ah..
Yazmaktan zevk almak için dü-

şüncelerinin, kelimelerinin, 
cümlelerinin, üç maymunu oy-

namaması lazım yoksa istediğiniz gibi 
bir yazı ortaya çıkaramazsınız. Yaz-
maktan vazgeçersiniz ya da ne etli-
ye ne sütlüye dokunan keyifsiz hiçbir 
şeye yaramayan yazılar yazarsınız, 
yandaş olmak zorundasınız.  Yalnız-
sanız sadece kendinizden sorumlu-
sunuzdur, çokta umurunuzda olmaz, 
ama aileniz çocuklarınız varsa bu 
sizin fikirlerinizi, eleştirilerinizi kısıtlar 
çünkü onların hayatından da sorum-
lusunuzdur yani sıkar bir başka de-
yişle, işte böyle zamanları yaşıyoruz, 
aslında eleştiri olumlu veya olumsuz, 
eksikleri kendimizin göremediği karşı 
bakış açısından görünenleri görme-
mizi sağlar. 

BİZ İNSANOĞLU OLARAK EGOMU-
ZU OKŞAYAN OLUMLU ELEŞTİRİ-
LERDEN ZEVK ALIRKEN OLUMSUZ 
ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜL EDEME-
YİZ EGOMUZ BUNU KABUL ETMEZ. 

Çünkü hala ilkellikten kurtulamadık. 
Zaman zaman Hasan abiyle (Hasan 

Davran) konuşuruz onun hoşgörüsü-
nün tükenmemesi, özellikle de Baf-
ra konusunda beni hep şaşırtır, hiç 
vazgeçmez Bafra’dan, Bafra sevdalı-
ğından. Ben de çok isterim onun gö-
zünden, yüreğinden görebilmeyi ama 
dedim ya onun kadar Bafra’yı koru-
yan, gözeten çok az insan kalmıştır 
ya  da gazeteci olarak tek insandır 
Bafra’yı kötü haberleriyle yazmayan. 

Gazetede hiç rastlamazsınız Bafra’da 
olan olumsuz bir haberine, tam bir 
Bafra sevdalısı yani ona sorduğumda 
olmaz burası bizim toprağımız insan-
ların umuda, güzel haberlere ihtiyacı 
var, der yüreği güzel insan. 

Ben dile getirmeden duramayacağım. 
Bafra’ da bir fabrika, kapama kararını 
aldı duymuşsunuzdur FABİO, Bursa-
lı iş adamlarından biri gelmiş kurmuş 
Bafra’ ya fabrikayı. Tanımam, bilmem 
sahibini. Bizim için önemli olan Bafra’ 
ya faydası olan, işsizlere iş olanağı 
sağlayan her kimse ona teşekkür et-
mektir. O veya bu sebeple işçi işveren 
arasındaki anlaşmazlık sebebiyle fab-
rika kapama kararı almış, üzücü hem 

de çok üzücü. Kaç kişi işsiz kaldı, za-
rar gördü, gerçekten yazık. Bafra can, 
can çekişiyor, Ülke genelindeki işsiz-
lik elbette ki burada da sıkıntılara yol 
açtı. Ekonomik sıkıntılar Bafra’ da çok 
esnafa kepenk kapattırdı. Hayatımda 
bu kadar esnafın dükkân kapatması-
nı ilk kez görüyorum. Yani Bafra can 
çekişiyor, gerçekten can çekişiyor. En 
azından açılan işyerlerine sahip çıkıl-
ması lazım.  

Şehir dışında aynı şartlarda iş bulmak 
göçünü taşıyan işsizler buradaki işine 
sahip çık bari. Çarşamba, Tekkeköy 
çoğu yatırımı kapmışken, yapılan ya-
tırıma sahip çık bari bırakın aga ağız-
larını. 
 
 Bafra OSB çalışmalarıyla Bafra’yı 
ayakta tutmaya çalışıyor, tutabildiği 
kadar yatırım yaptırmak için koşturu-
yor. Bafra’ daki işsizlere daha başka 
nasıl iş olanakları sağlayabiliriz, yatı-
rımları nasıl buraya çekeriz? Diye. Ne 
yazık ki evliya Çelebi’nin de dediği 
gibi buranın insanından bir şey olmaz, 
tembellik ruhlarında var agalığı, kül-
hanbeyliği kimseye bırakmazlar. Öyle 

kendileri bir taşın altına elini koymaz 
koyanın da elini koparırlar, saçma sa-
pan meseleler karşısında Watsap da 
hastanede yapılan yanlış doğru ney-
se de fişleme ispiyonlama karşısında, 
demeçler verirler, Engizisyon Mah-
kemeleri kurarlar, insanları aforoz 
ederler, makam arabasının kapısını 
nasıl açmamış diye egosu zedelenen 
başkan yardımcısını konuşurlar, çıkıp 
da koca bir fabrika kapanıyor, kaç kişi 
evine ekmek götüremeyecek işsiz 
kalacak, diye gidip sorun nedir? Diye 
halledilmeye çalışılmaz.  Bari şuraya 
bir çivi faydası olana sahip çıksalar 
o da yok. Boş işler, boş dedikodular, 
buranın kaderi bu galiba değişmeye-
cek. Hasan abinin bana söyleyeceği 
umut dolu sözleri duyar gibiyim: “ Yok 
kızım o kadar umutsuz olma, öyle gü-
zel çocuklar yetişiyor ki her şeyi sor-
gulayan, bilinçli bir nesil geliyor. Her 
şey güzel olacak.”İnşallah abi, senin 
umudundan çoğu insanda olsa da 
her şey güzele iyiye gitse. 

Yeni yılınızı en içten dileklerimle kut-
larım

Konca VURAL
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AiLELERiNiN MUTLU GÜNÜ

Hatice-İş İnsanı Sedat Kazar’ın kızı Zehra ile Fatma – Yeşil 
Küre Karaköy Harası İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Aydın’ın oğlu SAMTAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Erdem Aydın mutluluk dolu yıllar için birilerine söz 
verip ‘’EVET’’dediler.

Zehra&Mahmut Erdem Aydın 
için Bafra Davet ve Toplantı 
Merkezi Salon Gardenya’da 

nikâh ve düğün merasimi düzenlendi. 
Genç çift Zehra&Mahmut Erdem Ay-
dın ışıltılı bir yaşam için konfetiler ve 
alkışlar arasında salon Gardenya’ya 
girdiler. İlk olarak nikâh merasimine 
geçildi. Nikâhı Bafra Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç hayırlı olsun dilekleri ile 
kıyarken nikâh şahitliklerini ise Ada-
let Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz 
(Eski Bafra Cumhuriyet Başsavcısı), 
Eski Valilerden Osman Aydın ve İş 
İnsanı Hüseyin Baştürk yaptı. Ada-
let Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz 
genç çift Zehra&Mahmut Erdem Ay-
dın’a hayırlı ve mutluluk dolu yıllar di-
ledikten sonra nikâh cüzdanını gelin 
Zehra Aydın’a takdim etti. Yemek ik-
ramının ardından davetliler genç çifti 
tebrik ettiler ve hayırlı olsun dilekle-
rinde bulundular. Düğün merasimi anı 
fotoğraflarının çekimi ile son buldu. 
Yeşil Küre Karaköy Harası İşletmeleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın 
evlatları Zehra ve Mahmut Erdem Ay-
dın’ın bu mutlu gününde kendilerini 
yalnız bırakmayarak nikâh ve düğün 
merasimine katılan, düğüne katıla-
mayıp da çiçek gönderen, ayrıca te-
lefonlarla ve mesajlarla hayırlı olsun 
dileklerini ileten tüm dostlarına Kazar 
ve Aydın aileleri adına en kalbi şük-
ranlarını sundu. Nikâh ve düğün töre-
nine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban 

Yılmaz, İyi Parti Samsun Milletvekili 
Bedri Yaşar, Bir önceki dönem Sam-
sun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, Belediye Başkan Yardım-
cısı Şaban Hüryaşar,  19 Mayıs Bele-
diye Başkanı Osman Topaloğlu, Eski 
Samsun Milletvekili Cemalettin Şim-
şek, Eski Samsun Milletvekili Âdem 
Yıldız, Tiryakioğlu Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Su Ürün-
leri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 
Başkan Yardımcısı Osman Parlak, 
Samsun Sivil Toplum Örgütleri Plat-
formu Dönem Başkanı-ASTAŞ HOL-
DİNG H. Kaya Aşcı, Ak Parti Bafra 
İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, MHP 
Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, 
İyi Parti Bafra İlçe Başkanı Aydoğan 
Yılmaz, Bafra İlçe Tarım Müdürü Ah-
met Dursun, Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gök-
sel Başar ve yönetimi, Bafra Ticaret 
Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu ve 
yönetimi, Bafra Ziraat Odası Başka-
nı Osman Tosuner ve yönetimi, Bafra 
Türkiye’nin ve bölgenin her yerinden 
iş insanları, Bafra Belediyesi Meclis 
üyeleri, sivil toplum örgütü temsilci-
leri, banka müdürleri, okul müdürleri, 
daire müdürleri, mahalle muhtarları 
ile çok sayıda davetli katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak genç çifti 
tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Başak İçten ve Eray Savaşal’ 
ın muhteşem nikâh ve düğün 
töreni İstanbul Şişli Marriott 

Otel’de yapıldı. Nalan İçten-Hasan 
İçten, Yücel Savaşal-Tamer Savaşal 
davetlileri kapıda karşılayarak yakın-
dan ilgilendiler. İstanbul Şişli Marriott 
Otel’deki düğün programı kokteyl ile 
başladı. Genç çift Başak & Eray’ın 
alkışlar, konfetiler ve meşaleler için-
de salona girmesiyle devam etti. İlk 
danslarını yapan genç çiftin mutluluk-
larını davetliler alkışlarla paylaştılar.
Nikâhı Şişli Belediye Başkanı Muam-
mer Keskin kıyarken nikâh şahitlikle-
rini ise Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer, Yücel Sava-
şan, Sevim Öztaşkın yaptı.Nikâh tö-
reninde bir konuşma yaparak her iki 
gence ömür boyu mutluluklar dileyen 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer nikâh cüzdanını geline 
takdim etti.

Genç çift Başak &Eray nikâh ve dü-
ğün merasimlerini onurlandıran da-
vetlilerin masalarına kadar giderek 
mutlu günlerinde yanlarında oldukları 
için teşekkür ederek şükranlarını sun-
dular. Gençler ömür boyu mutluluk-
larının tatlı geçmesi için pastalarını 
kestiler.

Yemek programının ardından ise 
genç çift, arkadaşları, davetliler ile 
birlikte çalınan harika müzikler eşli-
ğinde eğlendiler.

Nikâh ve düğün programına  bir önce-
ki dönem Samsun Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Sivil 
Toplum Örgütleri Kuruluşları Genel 
Başkanı ve ASTAŞ HOLDİNG H.Ka-
ya Aşcı, İstanbul Bafra Sağlık Vakfı 
Başkanı Bülent Arslan, İstanbul Baf-
ra Dernekler Federasyonu(BADEF) 
Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu, 
İstanbul Bafraspor Kulüp Başkanı Ay-
dın Dursun, İş İnsanları, Sivil Toplum 
Örgütü Temsilcileri, PAK-UN Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay Durgun, Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden iş insanları, 
bürokratlar ile çok sayıda davetli ka-
tıldı.

Başak & Eray’ın aileleri ise evlatları-
nın bu mutlu günlerinde yanlarında 
olan nikâh ve düğün merasimine ka-
tılan aile dostları ile tüm davetlilere 
teşekkür ettiler.

Bafra Haber gazetesi olarak genç çifti 
tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Kimya Mühendisi Nalan İçten-HASYOL İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan İçten’in kızları Endüstri Mühendisi 
Başak İçten, İş İnsanı Yücel Savaşal-Tamer Savaşal’ın 
oğulları Endüstri Mühendisi Eray Savaşal mutluluk dolu 
yılları birlikte geçirmek için birbirlerine söz verip imza attılar.

İÇTEN VE SAVAŞAL AİLELERİNİN 
MUTLU GüNü

OCAK 2020 OCAK 2020
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Bafra eşrafından merhum matbaa-
cı Zühtü Dilmaç ile merhume Emine 
Dilmaç’ın oğulları; merhume Semiha 

Dilmaç’ın eşi; Avukat Hayat Salihoğlu’nun 
babası; merhume Mübeccel Doksatlı’nın 
kardeşi Bafra Haber gazetesi sahibi duayen 

gazeteci Vural Dilmaç (88) vefat etti.  Ce-
nazesi 15.01.2020 Çarşamba günü İstanbul 
Beşiktaş Barbaros Blv. Muhtarı Evvel Sok. 
5/5 Şah Matbaası önünde helallik alınarak 
Beşiktaş Sinan Paşa Cami’ne getirildi. Ce-
naze namazını imam Yakup Kale kıldırdı. 

Burada öğle namazını müteakip kılınan ce-
naze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’n-
daki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazesine Bafra Sağlık Eğitim Vakfı Baş-
kanı Bülent Arslan ve yönetimi, Bafralılar 
Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Tolga 

Acar ve yönetimi ve üyeleri, işadamları, İs-
tanbul’daki Bafralılar, esnaflar, basın men-
supları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Bafra Haber camiası olarak merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
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Efsane Duayen Gazeteci Vural Dilmaç 
Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

1920 yılından 10 Temmuz 1950 yılı-
na kadar Bafra’da Zühtü Dilmaç’ın 
matbaasında kısa ve orta ömürlü 

gazete ve dergiler yayımlanmıştır. De-
vamlı ve kalıcı bir gazete çıkması için 
başta Zühtü Dilmaç, Mübeccel Dilmaç 
ve Vural Dilmaç bir araya gelerek, bir 
reform niteliğinde çalışmaya başlar-
lar. O zamanlar gece 24.00’ den son-
ra elektrikler sönerdi,  gaz lambasının 
titrek ışıkları altında Mübeccel Dilmaç 
yazıları okuyor, Vural Dilmaç da kibrit 
büyüklüğündeki harfleri “KUMPAS” a 

sıralayarak, ertesi gün basılacak ga-
zetenin sayfalarını düzenlemeye çalı-
şıyordu.

Gazetenin ilk sayısı 10 Temmuz 1950 
yılında yayım hayatına başladı. Bizim-
kileri bir sürpriz bekliyordu. Bir saat 
içinde bin gazete satılmış ve Bafralı 
kendi gazetesine sahip çıkmıştı. Bu-
nun heyecanı içinde daha güçlü ve 
etkili yazı ve haberlere yer verilmeye 
başlandı. O zamanki eli kalem tutan 
tahsilli gençler gazete sayfalarında 
yerlerini aldılar. Her sayı bir öncekin-
den daha güçlü, daha doyurucu çık-
maya başlamıştı. Siyasi gelişmeler, 
seçimler, darbeler gazeteyi yolundan 
saptıramadı. Aylar yılları takip etti, hiç 
sendelemeden bugünlere gelebildik. 
İlerleyen zaman içerisinde kurucumuz 
Zühtü Dilmaç aramızdan ayrıldı. Yıl-
lar sonra Mübeccel Dilmaç da hakkın 
rahmetine kavuştu. O günlerden kala 
kala Vural Dilmaç kalmıştı. Maalesef 
Vural abiyi de 13.01.2020 Pazartesi 
günü kaybettik. Şu anda Zühtü Dilmaç 
ve kızı Mübeccel Dilmaç Doksatlı Baf-
ra Asri Mezarlığı’nda kendileri için yan 
yana yapılan kabirlerinde yatmaktadır-
lar. Vural Dilmaç’ın mezarı ise Kilyos 
Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında 

yer alıyor. Allah rahmet eylesin.

1950 yılında kurucusu Mübeccel Dok-
satlı, gazete sahibi Vural Dilmaç ta-
rafından Bafra Gazetesi adıyla yayın 
hayatına başlamış ve devam ettirmiş 
olup 1990 yılından sonra Bafra Haber 
gazetesi olarak yayınını sürdüren ga-
zetenin kadrolarına genel yayın yönet-
meni olarak Hasan Davran katıldı. Baf-
ra Haber gazetesi bir amaca hizmet 
ediyordu. Bu güne kadar sürdürdüğü 
dürüst, ilkeli çözüm üretmeye yönelik 
yayın politikasıyla Bafra’nın sorunla-
rının çözümünde katkıda bulunuyor 
bunun yanı sıra Bafra ve Bafra dışın-
da yerleşik olan Bafralılar arasında bir 
köprü oluşturuyor, tarafsız yayıncılığı-
nı sadece Bafra menfaatlerinin olduğu 
yerde taraf olarak sürdürüyor. Hiçbir si-
yasi partiye bağlı kalmadan fikirlerimi-
zi, haberlerimizi, tarafsız gündem ya-
ratan, çözüm üreten manşetleri attık. 
Ve bundan sonra da atmaya devam 
edeceğiz. Bafra Haber gazetesinin ya-
ratıcıları, bugünlere gelmesinde eme-
ği geçen başta kurucusu Merhume 
Mübeccel Doksatlı (Dilmaç), gazete 
sahibi Merhum Vural Dilmaç, maka-
le ve haber yazılarıyla katkıda bulu-
nan Merhum Süleyman Türk, Hikmet 

Sami Türk, Metin Bostancıoğlu, Oğuz 
Çetinoğlu, Merhum İshak Zeki Altu-
ner, Merhum Nafiz Anarat, Merhum 
Adil Aray, Merhum Dursun Balkaya, 
Merhum Ali Hikmet Dinççağ, Merhum 
Mehmet Kutbay, Merhum Zeki Ozan, 
Alptekin Ahıshalıoğlu, Konca Vural, 
Bülent Arslan, Ali Ak, ve isimlerini ya-
zamadığımız yazarlar ile tüm okuyucu-
larımıza, hizmeti şerefli bir ödev bilmiş 
her türlü güçlüklere rağmen gazetemi-
zin devamını sağlamada bize destek-
lerini hiçbir menfaat gözetmeden sür-
düren iş adamlarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız.

Vural DİLMAÇ, ortaokul yıllarında 
SÜLEYMAN TÜRKBEY’in çıkar-
dığı “BAFRA SESİ” gazetesinin 

hazırlanışında ve tashihinde usta ya-
zara yardımcı olmaya çalışmış, ondan 
değerli bilgiler almıştır. İlk olarak de-
neme mahiyetinde 1948 yılında ASAF 
GÜZELOĞLU ile birlikte “TOMUR-
CUK” isimli bir dergi çıkarmışlardır. 
Dergi çok beğenilse de, bazı sebepler 
nedeni ile ömrü kısa olmuştur.

Edindiği tecrübelerin ışığında artık 
devamlılığı olacak ve BAFRA’ya iste-
nilen hizmeti verebilecek bir gazete-
nin çıkması gerektiğine inanan Vural 
DİLMAÇ, 1950 yılında babası Zühtü 
DİLMAÇ, ablası Mübeccel DİLMAÇ’la 
birlikte “BAFRA” isimli gazeteyi 10 
Temmuz 1950 yılında çıkarmaya baş-
layarak Bafra’da sönmeyecek olan 
meşâlenin ateşini yakmışlardır.

Gazete umulanın üstünde ilgi görür. 
Bafralı zaman içinde tiryakisi olduğu 
BAFRA GAZETESİ’ ne sarılır. Bir sa-

atte 1000 gazetenin satıldığı tirajlara 
ulaşılır. Bafra’daki aydın gençler de ta-
rafsızlığına inandıkları BAFRA Gaze-
tesi’nde yazmaya ve köşelerini almaya 
başlarlar.

Gazete hedefine ulaşmış ve rayına 
oturmuştur. Artık gazetenin ismi ile 
bazı sosyal faaliyetlerin de yapılması 
lazımdır. Türkiye’de ilk ve son olarak 
BAFRA GAZETESİ’ nin tertip ettiği 
“TÜRKİYE GÜZELLİK KRALİÇESİ” 
seçimi büyük ses getirmiş ve seçilen 
güzel Türkiye’yi temsil etmek üzere 
Lübnan’a gitmiştir.

Bunun yanında gazete adına tertip 
edilen garden partiler, sosyal faaliyet-
ler Bafra’nın çok beğendiği ve alıştığı 
etkinliklerden biri olmuştur. 

Vural DİLMAÇ, Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Başkanlığında da önemli faaliyet-
lerde bulunarak akordeonu ile hanım-
lara her ay tertip ettiği eğlencelerde 
kendilerinden topladığı yardımlarla 

23 Nisan Çocuk Bayramı’nda onlar-
ca ihtiyaç sahibi çocuğu kurum adına 
giydirmiş, kuşatmış, küçük öğrencile-
rin bayram mutluluğunu yaşamaları-
nı sağlamıştır. Bafra Haber gazetesi 
sahibi ve Sorumlu Müdürü olan Vu-
ral DİLMAÇ öğretmen okulu mezunu 

olup, güçlü bir milli eğitim seferberliği 
ile gelecek nesillerin kültür seviyesinin 
daha da güçleneceğine inanmaktaydı. 
13.01.2020 tarihinde yaşamını sürdür-
düğü İstanbul Beşiktaş’taki evinde ve-
fat etti.

BAFRA HABER GAZETESİ
70 YASINDA

GAZETEMİZİN 
YAYIM HAYATINA 
BAŞLAMASININ 
MUTLULUĞUNU 

BİR KEZ DAHA HEP 
BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Vural DİLMAÇ, 1932 yılında Bafra’da doğdu. 1923 yılında Rumların Bafra’dan ayrılması üzerine 
onlardan aldığı matbaa makineleri ile matbaacılığa başlayan ve Bafra’da ilk olarak “TENVİRİ EFKAR 
GAZETESİNİ” çıkararak ilçemizde basın ateşini yakan ZÜHTÜ DİLMAÇ’ın oğludur. 

BÜYÜK KAYBIMIZ “VURAL DİLMAÇ”



Toplantının açılış konuşması-
nı Bafra Ziraat Odası Başkanı 
Osman Tosuner gerçekleştirdi. 

Tosuner konuşmasında,  Samsun’un 
en büyük ovasına sahibiz, şeker pan-
carında ise bölge olarak Türkiye’nin 
% 10’unu karşılıyoruz. Bugün burada 
amacımız hem şeker pancarını ko-
nuşmak hem de ürecilere bilgiler ver-
mek. Buraya gelen kalımcılara teşek-
kür ederim.” dedi.

Çarşamba şeker pancarı fabrikası-
nın açılmasına karar verilmesinden 
sonra şeker pancarı üretiminin tekrar 
gündeme gelmesi bizleri bir araya ge-
tirdi, diyen Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, “Anadolu’da geleneksel 
ürünlerimizden biri olan şeker pan-
carı yıllardır ekilmekte. Bölgemizde 
de vardı fakat 7-8 yıldır fabrikamızın 
kapalı kalması sebebi ile üremi bitmiş 
ama bugün yeniden varız. Şeker pan-
carı ekilen alanlarda ben daha önce 

kaymakamlık yaptım. Bu ürünün ya-
bancısı değilim. Benim memleketimde 
bu ürüne’ Kocabaş’ denir. Adı gibi se-
vimli ve tatlı bir üründür. Fakat Ziraat 

Odası Başkan’ımın da ifadesi şuydu: 
“Çeltikten memnunuz, cebimize para-
mız giriyor. Ama diğer alanlarımızda 
mevcut ekim alanlarımızın alternatifi 
olacak bir ürün ve bize büyük katkılar 
sağlayacak.” Çiftçimizin buna yönele-
bilmesi için çiftçimizin de bundan para 
kazanmasını öngörmesi lazım.” dedi. 

AK Parti Milletvekili Av. Orhan Kırcalı 
ise, “Değerli hemşerilerim, çok güzel 

bir arazi üzerinde yaşıyoruz. Bir ova 
üzerinde yaşıyoruz ve altın değerin-
deki topraklara sahibiz. Öyle bir ova 
ki, burada biz, tarımımızı daha akıllı 
daha modern gerçekleştirdiğimizde 
hem Türkiye ’deki tarım ihtiyaçları-
mızı karşılayabiliriz hem de dünyaya 
burada tarımla ilgili ürettiğimiz ürün-
leri pazarlama imkânına sahip oluruz. 
Konumuz gereği pancarı ele alırsak, 
geçmiş yıllarda 350.000 tona yakın 
şeker pancarı üretimini yapabilece-
ğimiz bir alana sahiptik. Yıllar içinde 
350.000 tondan artık geriye doğru bir 
düşüş yaşandı ve her şey için sıradan 
başlayacağız. Çarşamba Şeker Pan-
carı Fabrikamızın açılacağı konusun-
da artık çalışmalar somut hale geldi.” 
dedi.

Konuşmaların ardından Çarşamba 
Şeker Pancarı Fabrikası Genel Mü-
dürü Akif Ulukaya, çiftçilerin sorularını 
cevapladı.

Bafra’da Şeker Pancarı Yeniden
Alternatif Ürün Olacak
Bafra Ziraat Odasının düzenlediği Şeker Pancarı Üretimi ile ilgili toplantı Bafra 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı 
,Çarşamba Şeker Pancarı Fabrikası Genel Müdürü Akif Ulukaya,  Bafra Ziraat 
Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetimi  ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.
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Faaliyet Alanları
Barajlar ve Göletler
Otoyol ve Yollar
Tünel ve Köprüler
Sulama ve Drenaj

Jeoloji ve Jeoteknik
Havza Planlamaları

Hizmetlerimiz
Planlama
Projelendirme
Danışmanlık

Elektrik Üretim Tesisleri

PETEK PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Türk Müşavir 
Mühendisler 
Mimarlar Birliği

Uluslararası
Müşavir
Mühendisler
Federeasyonu

Avrupa Müşavir
Mühendislik
Birlikleri
Federeasyonu

Türk Mühendis ve
Mimar Odaları
Birliği - İnşaat
Mühendisleri Odası

"TÜM BAFRA'LI HEMŞEHRİLERİMİN YENİ YILINI KUTLARIM"
Dursun TEKİNER

Yönetim Kurulu Başkanı - İnşaat Yüksek Mühendisi

Araştırma Hizmetleri

Göksel BAŞAR
Bafra Ticaret ve Sanayi

 Odası Başkanı

Yeni yılınızı en içten 
dileklerimle kutlar, 

sevdiklerinizle birlikte sağlıklı 
ve mutlu nice yıllar dilerim. 
Yeni yılın tüm insanlığa ve 
ülkemize mutluluk, huzur, 

üyelerimize de bol ve bereketli 
kazançlar getirmesini 

temenni ederim. 
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Eğitimin son gününde yapılan tö-
rene Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Göksel BAŞAR, Genel Sekreter Talip 
ŞAHİN, Okul Müdürü Halil UNCU, Pro-
je Danışmanları Selim AKSAR, Taner 
COŞKUNSOY, Erol SÖYLEMEZ, Mu-
hasebe Finansman Öğretmenleri Suna 
KIRCA, Yasemin KOCAOĞLU GÖK ve 
Nebahat AYTÜNÜR katıldı.  

Proje danışmanlarından Selim Aksar 
yaptığı konuşmada, “Girişimcilik kül-
türünü okulumuzda yaşatmaya devam 
ediyoruz. Projemiz haziran ayına ka-

dar çeşitli eğitim ve etkinliklerle devam 
edecek. Desteklerinden dolayı değerli 
Yönetim Kurulu Başkan’ımız Göksel 
Başar  ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 
bizlere sürekli destek olan Genel Sek-
reter Talip Şahin e, projenin hazırlan-
masında ve yürütülmesinde büyük 
pay sahibi olan, olmazsa olmazımız 
Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Avcı 
‘ya, Eğitimlerde öğrencilerimize güzel 
rehberlik yapan eğitmen Alişan Dere-
ci’ye, her zaman bizi destekleyen okul 
Müdürümüz Halil Uncu ‘ya, projemizin 
yürütülmesinde fedakârlık yaparak gö-
rev alan proje danışmanlarından Ta-

ner Coşkunsoy ve Erol Söylemez ‘e, 
her daim öğrencilerimize destek olan 
öğretmenlerimize, oda personeline ve 
sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyo-
rum.” dedi. TSO Başkanı Göksel BA-
ŞAR yaptığı konuşmada, “Öğrencileri-
mizi tebrik ediyorum. Kişisel gelişiminiz 
için çok özel ve güzel bir eğitim aldınız. 
Okul müdürümüzü ve emeği geçen öğ-
retmenlerimizi tebrik ediyorum. Bafra 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak mes-
leki eğitimin öneminin farkında olarak 
desteklemeye devam ediyoruz. Yürüt-
müş olduğumuz bu proje, önümüzdeki 
dönemlerde geliştirilerek devam ede-

cektir. Sizlere kapımız daima açık. Ya-
pılacak olan tüm proje faaliyetlerinizde 
yanınızda olacağız. Belgeleriniz hayırlı 
olsun.” dedi.  

Eğitimin son gününde yapılan mini ya-
rışmada 1. olan Duygu KÖKGÜLÜNK, 
2. olan Ahmet Can ÖZDEMİR ve 3. 
olan Nuray DAĞ’ Bafra TSO Yönetim 
Kurulu Başkanımız Göksel BAŞAR ta-
rafından çeşitli hediyelerle ödüllendi-
rildi.  Belgelerin verilmesinin ardından 
proje pastasının kesilmesi ile program 
sona erdi.

Bafra Ticaret Sanayi Odası ve Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile 
yürütülen “Bafra TSO Destekliyor, Mesleki Eğitim Gelişiyor” projesi kapsamında 23 öğrenciye 
24-27.12.2019 tarihleri arasında Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verildi. Girişimcilik Eğitmeni Ali-
şan Dereci ve Ayhan Avcı tarafından verilen Girişimcilik Eğitimi yapılan belge töreni ile sona erdi. 

“Bafra TSO Destekliyor, Mesleki Eğitim Gelişiyor” 
Projesinde Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı

Bafra’da 83 yıldır ilçe kayma-
kamı başkanlığında gerçek-
leştirilen Çeltik Komisyonu-

nun üyeliğine atama usulü ile üye 
belirleniyordu. Bafra Kaymakamı 
Cevdet Türkmen’in talimatları doğ-
rultusunda komisyon üyeliği için se-
çim yapılması kararlaştırıldı. 

Bafra Ziraat Odası Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirilen seçimde 
2010 çeltik üreticisinden 1182 çeltik 
üreticisi oy kullandı. 5 adayın ya-
rıştığı seçimde 452 oy alan çeltik 
üreticisi Şükrü Derebey komisyon 
üyeliğine seçildi.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosu-
ner yaptığı konuşmada, “Bafra’da 
Çeltik Komisyonuna hiç seçim ol-
madan yönetim kurulu kararlarıyla 
3 senede bir üye seçiliyordu. Kay-
makam’ımızın talimatları doğrul-
tusunda bu yıl komisyon üyesinin 
atamayla değil de seçim yapılarak 
belirlenmesi kararlaştırıldı. Biz de 
seçime gittik. Hayırlı olsun.” dedi.

ÇELTİK 
KOMİSYONU 
ÜYELİĞİNE 
ŞÜKRÜ 
DEREBEY
SEÇİLDİ
83 yıl sonra yapılan 
seçimde çeltik üreticisi 
Şükrü Derebey, Çeltik 
Komisyonu üyeliğine 
seçildi.
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GÜL AYTAÇ SON YOLCULUĞUNA 
DUALARLA UĞURLANDI

BERRiN METE DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

YUSUF ZİYA KURAL DUALARLA 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BİSİKLETÇİ METİN AYDIN 
DUALARLA DEFNEDİLDİ

AŞCI AİLESİNİN ACI GÜNÜ

ANAR AİLESİNİN ACI GÜNÜ

ŞAVLUĞ AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

KARAGÖL AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

Bafra Ofset sahibi Selami Yenigeldi’nin 
ablası Gül Aytaç son yolculuğuna uğur-
landı. Hacınabi Mahallesi sakinlerin-

den, merhum Mustafa Aysel Yenigeldi’nin 
kızları; Burak, Gökhan ve Burcu Aytaç’ın an-
neleri; Zeki Aytaç’ın eşi; Bafra Ofset Matba-
ası sahibi Selami Yenigeldi, Nurhan, İlhami, 
Ömer, Sedat ve Vedat Yenigeldi’nin ablaları 
Gül Aytaç(64) vefat etti. 

Cenazesi 17.12.2019 Salı günü Hacinabi 
Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alı-

narak Çatak Mahallesi’nde  öğlen namazını 
müteakip kılınan cenaze namazından sonra 
aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi. 
Cenazesine CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, 
iş adamları, esnaflar, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, basın mensupları, matbaacılar, 
muhtarlar, sevenleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
Bafra Haber gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı 
dileriz.

Bafra Ziraat Odası Eski Başkanı Sait Ka-
ragöl’ün annesi Arife Karagöl (86) son 
yolculuğuna uğurlandı. Bafra Ziraat 

Odası Eski Başkanı, Altunay köyü muhtarı, 
Sait Karagöl, Mustafa, Kadir, emekli öğret-
men Ferda Demir’in anneleri; merhum Turgut 
Karagöl’ün eşi Arife Karagöl (86) vefat etti. 
Cenazesi 13 Aralık Cuma günü Büyük Cami’ 
de Cuma namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Asri Mezarlık’taki aile 
kabristanlığına defin edildi.  Arife Karagöl’ün 
cenaze törenine Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-

lıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topa-
loğlu, 20. Dönem Samsun Milletvekili Âdem 
Yıldız, 21. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet 
Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Baş-
kanı Cemil Deveci, MHP İlçe Başkanı Barba-
ros Turna, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş 
adamları, muhtarlar, esnaflar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Bafra Haber gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 

Bafra eşrafından yüreği insan sevgisiyle 
dolu asırlık çınar Bafra Ağcaalan Köyü 
sakinlerinden merhume Müzeyyen Ku-

ral ve merhum Hoca Ali Rıza Kural’ın oğulları; 
Gülbeyaz Kural’ın eşi; Ferah Kural, Anna, Ömer 
Kural, Fügen, Prof. Dr. Ali Rıza Kural’ın baba-
ları Yusuf Ziya Kural (90) vefat etti. Cenazesi 
25 Aralık 2019 Çarşamba günü İstanbul Zin-
cirlikuyu Mezarlık içi Cami’nde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazından sonra 
aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine 

Acıbadem Hastanesi yöneticileri, doktorları, iş 
adamları, sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar, Baf-
ralılar Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Tol-
ga Acar ve yönetimi, üyeler, Bafra Eğitim Sağlık 
Vakfı yöneticileri, çok sayıda vatandaş katıldı.
Prof. Dr. Ali Rıza Kural taziyeleri kabul etti.

Bafra Haber gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Hüseyin ve Satu Anar’ın oğlu; Zehra 
Anar’ın eşi; Bayar Anar ve Gül Çimen’in 
kardeşi; Cengiz ve Deniz Anar’ın babası  

Bafralılar Kültür Ve Yardımlaşma Derneği (BAF-
DER) kurucularından İş Bankası Emekli Müdü-
rü Sezer Anar (76) vefat etti.

Cenazesi 08.11.2019 Cuma günü Karacaahmet 
Şakirin Cami’nde Cuma namazını müteakip kı-
lınan cenaze namazından sonra Karacaahmet 

Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine Bafra Sağlık Eğitim Vakfı 
Başkanı Bülent Arslan, Bafralılar Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Tolgahan Acar ve 
Yönetimi, dernek üyeleri, İş Bankası Emekliler 
Derneği üyeleri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

Bafra Kuşçular Mahallesi’nden  Arif Mete’nin 
eşi, İstanbul Bayrampaşa Bafralılar Der-
neği Başkanı , METE PLASTİK Yönetim 

Kurulu Başkanı Halil İbrahim Mete, ÖZMAKSAN 
Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Mete ve Necati 
Mete’nin annesi  Berrin Mete (78) vefat etti.

Cenazesi 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Kuş-
cular Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alı-
narak Kuşcular Mahallesi Merkez Camii’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze namazından 
sonra aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar,  Bafra TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Bafra 
Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner,  Samsun 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Genel Baş-
kanı , ASTAŞ HOLDİNG H.Kaya Aşcı,  İstanbul 
Bafra Dernekler Federasyonu (BADEF) Genel 

Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, İstanbul Bafraspor Onursal Başkanı Ay-
dın Dursun, İstanbul Bafraspor Denetleme Ku-
rulu Başkanı Nail Dursun, İstanbul Bafra Çetin-
kayalılar Derneği Onursal Başkanı Ahmet Çelik, 
HEYCES Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Kocabaş, Terme Dernekler Federasyonu (TER-
DEF) Genel Başkanı Müslüm Çamuroğlu, Bilgen 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dursun 
Ali Bilgen, Yağmurcan İnşaat  Yönetim Kurulu 
Başkanı Fikret Alışkan, ASTAJANS Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Aşcı, Yılport Samsunspor Yö-
netim Kurulu Üyesi Berati Olgun, GÖKCAMDER 
Başkan Yardımcısı Salih Kılıç, mahalle muhtar-
ları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Bafra Haber gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.

Mesleğinin kutsallığına inanarak gece gün-
düz demeden Bafra halkına büyük bir 
özveri, sabır, gayret ve sevgiyle hizmet 

eden birçok kişinin güzel gözlü ebe annesi Safi-
naz Şavluğ vefat etti.

Merhum İsmail, Hacer Şavluğ’un kızı; Ahmet, 
Nadire Şavluğ’un kız kardeşi; İnşaat Mühendisi 
Savaş Uncu’nun annesi; İsmail, Mehmet Şavluğ, 
Nagihan Kızıl, Neslihan Kayaokay’ın halaları Baf-
ra Hastanesi emekli ebelerinden  Safinaz Şavluğ 

(81) vefat etti. Cenazesi Bafra Yeni Cami’nde 
ikindi namazını müteakip kılınan cenaze nama-
zından sonra Bafra Asri Mezarlığı’ndaki Aile Kab-
ristanlığına defnedildi.

Cenazesine yakınları, sevenleri, işadamları, es-
naflar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sa-
yıda vatandaş katıldı.  Bafra Haber gazetesi ola-
rak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

Bafra Büyükcami Mahallesi sakinlerinden, 
Davut ve Kadir Aydın’ın abisi, Hasan Ay-
dın’ın babası Bisikletçi Metin Aydın (82) ve-

fat etti. Cenazesi 04 Ocak 2020 Cumartesi günü 
İshaklı Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alı-
narak Bafra Büyükcami Camii’ne getirildi. Burada 
öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı 
sonrasında Bafra Asri Mezarlığı’ndaki aile kab-
ristanlığına defnedildi. Cenazeye Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç , Belediye Başkan Yardımcı-
sı Şaban Hüryaşar, Bafra Belediye Eski Başkanı 

Sefer Peker, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros 
Turna ve yönetim kurulu üyeleri , İyi Parti Bafra 
İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Bafra Muhtarlar 
Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır, Bafra Pazarcı-
lar Odası Başkanı Hüseyin Topuz, Belediye Mec-
lis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

Fedai Aşcı Dualarla Son Yolculuğuna Uğur-
landı. Karaburç Mahallesi’nden Sezai Aşcı’ 
nın kardeşi, İsmail Aşcı’nın babası Fedai 

Aşcı vefat etti. Cenazesi 17.12.2019 Salı günü 
Karaburç Mahallesi Karaburç Camii’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze namazından 
sonra aynı köyde Aile Kabristanlığı’na defnedil-
di. Cenazesine iş adamı Hasan Kaya Aşcı, Eski 

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ziraat 
Odası Başkanı Osman Tosuner, sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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TÜRKİYE ÇÖPLÜK DEĞİL
Prof. Dr.
Hikmet Sami TÜRK

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
plâstik poşet kullanımının ücretli 
hâle getirilmesiyle % 77 oranında 

azaldığı açıklanırken, Türkiye’nin bazı 
yabancı ülkelerce yasaklanan 526.000 
ton plâstik çöp ithal ettiğinin ortaya çık-
ması üzerine1 yaptığımız değerlendir-
me:

“Basında çıkan haberlere göre; Türki-
ye’nin dünyanın en büyük plâstik atık 
ithalâtçılarından biri hâline geldiği, ulus-
lararası çevreci örgüt Greenpeace (Yeşil 
Barış) tarafından ifade edilirken; kendi  
plâstik atıklarının dahi ancak % 1’inin geri 
dönüşümünü  sağlayabilecek konumda 
bulunduğu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Teşkilâtı (Organization for Economic 
Cooperation and Development, kısaca 
OECD) raporunda belirtilmektedir2.

Plâstik atıkların bir bölümünün geri dönü-
şümü, bugünkü teknolojilerle olanak-sız; 
bir bölümünün geri dönüşümü ve yeni-
den sınaî üretim sürecine kazandırılması 
ise zor, ama önemli bir konudur. Türki-
ye’de bu konuda henüz  gerekli ve ye-
terli alt-yapının  bulunmadığı anlaşılıyor. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in 
Türkiye’de plâstik atıklar konusunda ne 
yönde bir plânlama yapıldığı sorusuna 
verdiği cevapta  plâstik atık geri kaza-
nımı için 1.200’e yakın tesis  olduğunu, 
bu tesislerin hammadde gereksinmesini 
karşılamak için atık ithalâtının zorunlu 
hâle geldiğini ifade etmiştir3.

Fakat Türkiye’yi bir çöplük hâline geti-
recek veya böyle görülmesine yol aça-
cak  şekilde plâstik atık  ithali, mevcut 
durumla çelişen bir uygulamadır. Bugün 
Türkiye’de plâstik atıkların çoğu, genel 
çöplüklere ya da çevre kirlenmesi ya-
ratacak  şekilde ormanlara, denizlere 
atılmaktadır. Arayıp buldukları atıkla-
rı geri dönüşüm tesislerine teslim eden 
toplayıcı insanların sayısı, dernek kura-
rak örgütlenme aşamasına gelmiştir. Bu 
durumda yabancı ülkelerden plâstik atık 
ithali yanlıştır. Gelirini atık toplamaktan 
çıkaran insanlara da zarar verir. 

Türkiye, öncelikle kendi plâstik atıklarını 
değerlendirmek durumundadır. Bunun 
için yapılması gereken ilk iş, sınaî atık iş-
lerini bir düzene koymak, plâstik atıkların 
onlardan kurtulmak için atılması gereken 
değil, yeniden değerlendirilebilecek mad-
deler olarak görülmesini, geri dönüşüm 
sürecine yönlendirilmesini  sağlamaktır. 
Konunun gerek plâstik, gerek diğer atık-
lar bakımdan da önemli bir yönü var. 
Bu, atıklarla çevre kirlenmesine meydan 
vermemek, çevre kirlenmesini önlemek-
tir. Anayasa’mızın 56. maddesine göre 
‘Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını ko-
rumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devletin ve vatandaşların ödevidir.’  
Çevre Kanunu’nun 8. maddesine göre; 
‘Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar ve-
recek şekilde  … doğrudan ve dolaylı bi-
çimde alıcı ortama vermek, depolamak, 
taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faali-
yetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durum-
larda ilgililer kirlenmeyi önlemekle, kir-
lenmenin meydana geldiği durumlarda 
kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlen-
menin etkilerini gidermek veya azaltmak 
için gerekli tedbirleri almakla yükümlü-
dür.’

10.7.2018 tarih ve 30474 sayılı T. C. 
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. 
maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın önde gelen görev ve yet-
kileri arasında ‘Faaliyetleri sonucu alıcı 
ortamlara katı, sıvı ve gaz hâlinde atık 
bırakarak kirlilik oluşturan veya oluştur-
ması muhtemel her türlü tesis ve faali-
yetin çevresel etkilerini değerlendirmek; 
alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme 
çalışmalarını yapmak, bahse konu tesis 
ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, de-
netlemek …’ de vardır. 

Anayasa, Çevre Kanunu ve Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesiyle konulan bütün 
bu hükümlerle plâstik atıklar konusunda 
varılacak sonuç şudur: Türkiye’yi bir çöp-
lük hâline getirmeksizin elverişli plâstik 
atıkları geri dönüştürebilecek, fakat çev-
re kirlenmesine yol açmayacak tesisler 
kurulmasını sağlamak, sınaî üretimin en 
az fire ile ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde gerçekleşmesini kolaylaştıracak-
tır. İzlenmesi gereken politika budur.”

KANAL  İSTANBUL  MİLLÎ  PROJE Mİ?

“Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Başbakanlığı sırasında  ‘çılgın 
proje’ olarak ortaya attığı ve şimdi bir 
toplumsal direniş ölçüsündeki itirazlara 
aldırış etmeksizin uygulamak istediği  ki-
şisel projesidir. Fakat bu Kanalı açarak 
Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşme-
si’nin tartışmaya açılmasına meydan 
vermemek gerekir. İstanbul ve Çanak-
kale Boğazlarının 84 yıldan  beri uygula-
nagelen hukukî rejimini korumakta yarar 
vardır.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın önceki gün (7 Ocak 2020) yap-
tığı bir konuşmada söylediği  “Kanal İs-
tanbul, yerli otomobil gibi millî projedir.”  
sözü1 ile ilgili olarak yaptığımız yorum:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başba-
kanlığı döneminde ‘çılgın proje’ olarak 
ortaya attığı Kanal İstanbul ya da –doğ-
ru Türkçe isim tamlamasıyla– İstanbul 
Kanalı Projesi, henüz kendisinin kişisel 
projesi niteliğindedir. ‘Millî’ olarak nitele-
nebilmesi için millete mal olması, millet-
çe benimsenmesi gerekir. Oysa  bu ko-
nuda toplumsal bir istem yoktur. Tersine, 

bir toplumsal direniş vardır. Kamuoyu 
yoklaması için düşüncesi sorulan yurt-
taşların çok büyük çoğunluğu, böyle bir 
kanalın gereksiz olduğu görüşünde bir-
leşmektedir. Ama Cumhurbaşkanı, Pro-
jeyi uygulamakta kararlı görünmektedir. 

 Dün (8 Ocak 2020) Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’le birlikte vanasını açtığı Türk 
Akımı ise, Rus doğalgazını Karadeniz’in 
altından döşenen boru hatlarıyla Türkiye 
ve Avrupa ülkelerine ulaştıracak2; bu ve 
Kuzey Akımı gibi diğer yeni boru hatla-
rının devreye girmesiyle İstanbul Boğa-
zından geçen tankerlerin sayısı azala-
cak; böylece İstanbul Kanalı için başlıca 
gerekçe olarak gösterilen deniz trafiğinin 
yoğunluğu büyük ölçüde azalacaktır.  

Öte yandan uzunluğu 45 kilometre, ge-
nişliği 120 metre olacak İstanbul Kana-
lı’nın açılması, farklı özelliklere sahip 
Karadeniz ve Marmara’yı birbirine  bağ-
layacağı için doğal dengeleri ve ekosis-
temi bozacak, Trakya’yı ikiye bölerek ka-
rayolları sistemini  birçok yerde kesintiye 
uğratacak, dolayısıyla birçok yeni köprü 
yapılmasını zorunlu kılacak; Kanal ve iş-
letme için gerekli diğer tesisler ve köprü-
lerin inşaat maliyeti, kanal güzergâhında 
bulunan arazilerin kamulaştırma bedel-
leriyle birlikte çok yüksek tutarlar öden-
mesini gerektirecektir. 

Konunun uluslararası hukuk bakımın-
dan önemli başka bir yönü de var. Bu, 
Boğazlar üzerinde Türkiye’nin tam ege-
menliğini kuran ve 84 yıldır yürürlükte 
olan Montreux (Montrö) Boğazlar Söz-
leşmesi ile ilgili yönüdür. Eğer –Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın bazı konuşma-
larından anlaşıldığı kadarıyla– Montreux 
Sözleşmesi’nin İstanbul Kanalı hakkın-
da uygulanmaması düşünülüyorsa; bu, 
Montreux Sözleşmesi’-nin kanal açarak 
dolaylı yoldan çiğnenmesi anlamına ge-
lecektir. Sözleşme’yi  tartışmalı hâle ge-
tirecek olan budur.

Oysa Montreux Sözleşmesi, Karade-
niz’de kıyısı bulunan devletler (bugün 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Mol-
dova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, 
Gürcistan) ile kıyısı bulunmayan dev-
letler (örneğin ABD, Fransa, Almanya, 
İngiltere, İspanya, Portekiz Yunanistan, 
İran, Hindistan, Çin, Japonya vb) ara-
sında çok duyarlı bir denge kurmuştur. 
Nitekim 18. maddesinin 1. fıkrası uya-
rınca Karadeniz’de kıyısı bulunmayan 
devletlerin barış zamanında bu denizde 
bulundurabilecekleri savaş gemilerinin 
toplam tonajı 30.000’i aşmayacak; eğer 
Karadeniz’in en güçlü donanmasının 
tonajı işbu Sözleşme’nin imzalandığı 
gün (20 Temmuz 1936) bu Denizdeki 
en güçlü donanmanın tonajını 10.000 
aşarsa 30.000’lik toplam tonaj, 45.000’e 
kadar artırılacaktır. 18.  maddenin 2. fık-
rası uyarınca Karadeniz’de kıyısı bulun-
mayan devletlerin savaş gemileri, han-

gi amaçla olursa olsun, bu Denizde 21 
günden çok kalamayacaktır. Eğer İstan-
bul Kanalı bu sınırlamaları aşmak için 
inşa edilirse, Montreux Sözleşmesi’nin  
konuya ilişkin hükümleri fiilen ilga edil-
miş olur.  

Bu, Türkiye’ye hiçbir yarar sağlama-
yacak yanlış bir uygulama olur. Doğru 
olan, Montreux Sözleşmesi ile kurulan 
dengenin korunmasıdır. Osmanlı Devle-
ti’nin I. Dünya Savaşı’na 2 Ağustos 1914 
günü Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı) En-
ver Paşa’nın Rusya’ya karşı Almanya ile 
gizli bir antlaşma imzalamasından sonra   
Alman savaş gemileri Goeben ve Bres-
lau’nun (Türk donanmasındaki adlarıyla 
Yavuz ve Midilli’nin) 10 Ağustos 1914 
günü Çanakkale Boğazını geçerek Mar-
mara’ya girmeleri ve  29-30 Ekim 1914 
günleri Türk Bayrağıyla Karadeniz’e açı-
larak  Odessa ve diğer Rus limanlarını 
bombalamalarıyla fiilen İttifak Devletleri 
arasında  savaşa girdiğini; izleyen gün-
lerde İtilâf Devletleri olarak Rusya, İn-
giltere ve Fransa’nın karşı cephede yer 
aldıklarını unutmamak gerekir.

 II. Dünya Savaşı ertesinde 1946’da 
Stalin dönemi Sovyetler Birliği’nin Tür-
kiye’den Kars ve Ardahan’ın kendileri-
ne verilmesini ve Türkiye’nin Montreux 
Sözleşmesine uymadığı iddiasıyla Bo-
ğazların ortak kontrolünü istediklerini, 
bu isteklerin daha sonra Kruşçev tara-
fından kaldırıldığını, bozulmuş olan Tür-
kiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinin ancak 
bundan sonra yeniden düzelmeye baş-
ladığını;  o arada Türkiye’nin bir güven-
lik önlemi  ve savunma örgütü olarak 
1952’de NATO’ya katıldığını  hatırlamak 
yerinde olacaktır.

Bu nedenlerle İstanbul ve Çanakka-
le Boğazlarının 84 yıldan  beri uygu-
lana-gelen hukukî rejimini korumakta 
yarar vardır. İstanbul Kanalı’nı açarak 
Montreux  Boğazlar Sözleşmesi’nin tar-
tışmaya açılmasına meydan vermemek 
gerekir.”  

(9.1.2020)
________________________

1 Bu konudaki gazete haberi için bk. Cumhu-
riyet, 2.1.2019, s. 12 “Hükümet, plastik poşeti 
yasaklarken dışarıdan yarım milyon ton plastik 
atık ithal  etti. Dünyanın çöpü bizde!”.
2 Bu konudaki haber için bk. “Turkey becomes 
one of the biggest plastic waste importers in 
the world” (https://ipa.news>Hot Topic).
3 Bu konudaki gazete  haberi için bk. BirGün, 
27.8.2019 “Dünyanın çöplüğü olduk” (https://
www.birgun.net>Çevre).
1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bu konuşması ile ilgili gazete haberi  için bk. 
Milliyet, 8.1.2020, s. 12 “Kanal İstanbul millî 
projedir”. 
2 Bu konudaki gazete haberi için bk. Cumhuri-
yet, 9.1.2020, s. 1 “Rus gazı Türkiye üzerinden 
Avrupa’da. Vanalar açıldı”, 8 “Türk Akım’ın tam  
kapasite çalıştığında yıllık 15.75 milyar  metre-
küp gaz transferi sağlayacağı belirtiliyor. Kritik 
hatta vana açıldı”.   

“Türkiye’yi bir çöplük hâline getirmeksizin elverişli plâstik atıkları 
geri dönüştürebilecek, fakat çevre kirlenmesine yol açmayacak te-
sisler kurulmasını sağlamak, sınaî üretimin en az fire ile ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.”

ANKARA BAFDER GENEL BAŞKANLIĞINA 
AV.MUSTAFA SEMiZ SEÇiLDi
ANKARA BAFRALILAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANI AV.MUSTAFA SEMİZ, 
“ANKARA’DA BAFRALILARIN SESİ, KULAĞI, GÖZÜ OLACAĞIZ” 

Ankara Bafralılar Derneği BAF-
DER 4. Olağan Kongresi Neca-
tibey Caddesi’nde yer alan der-

nek binasında yapıldı.Ankara Bafralılar 
Derneği (BAFDER) Başkan Yardımcısı 
Ali Ceyhan açılış konuşmasını yapıp 
davetlilere çalışmalar hakkında bilgi 
verdikten sonra divan seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına üyelerin teveccü-
hü ile Vehbi Kara, divan kâtipliğine Av. 
Şahin Fidan seçildi. Saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardın-
dan Yönetim ve Denetim Kurulu rapor-
ları okundu. Yönetim ve Denetim Ku-
rulu raporlarının müzakeresi, Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı 
ibrasının ardından, 2020-2022 yılları 
tahmini bütçesi görüşülerek onaylandı.
Yeni yönetim ve Denetim Kurulu asil ve 
yedek üyelerinin seçiminin ardından 
dilek ve temennilere geçildi. 

İlk konuşmayı Ankara Bafralılar Derne-
ği (BAFDER) Genel Başkanı Av. Mus-
tafa Semiz yaptı.

 

Semiz, “Ankara Bafralılar Derneğinin 
(4.) olağan kongresini gerçekleştirdik. 
Bizlere ve yönetimimize teveccüh gös-
terenlere sonsuz teşekkürler. Deneği-
mizin kurucusu 25. Dönem Samsun 
Milletvekili Hüseyin Edis dâhil bugüne 
kadar hizmet yapmış olan başkan ve 
yönetim kurulu üyelerine, derneğimize 
destek olan herkese saygılarımı suna-

rım. Bundan sonra inşallah bayrağı biz 
devraldık. En iyi şekilde daha ileriye 
getirmek için elimizden gelen ne var-
sa hep birlikte canı gönülden maddi ve 
manevi desteğe hazırız. İlk olarak en 
kısa zamanda derneğimize mahsus bir 
bina tutup orada çalışmalarımıza de-
vam etmek istiyoruz.  

Daha sonra ise büyük bir dernek bu-
luşması düşünüyoruz. İstişarelere çok 
önem veriyoruz. Gençlerle aramızda 
bir iletişim kurup bu iletişimi gelişti-
rip gençlik kolları kurarak Ankara’da 
okuyan öğrencilerimize burs imkânı 
sağlamak istiyoruz. El birliği ile Anka-
ra Bafralılar Derneğini daha iyi yerle-
re getireceğiz. Tabiri caizse Ankara’da 
Bafralıların sesi, gözü,kulağı olaca-
ğız.” dedi.

Ankara Bafralılar Derneği (BAFDER) 
Kurucu Onursal Başkanı 25. Dönem 
Samsun Milletvekili Hüseyin Edis, 
“Yeni seçilen başkanımız Av. Mustafa 
Semiz ve yönetimine hayırlı olsun di-
leklerimi sunarak sözlerime başlamak 
istiyorum. İlk olarak Ankara Bafralılar 
Derneğinin tarihçesinden söz etmek 
istiyorum. Yıllar önce bir hemşehri ye-
mekleri veya toplantıları olduğunda 
onun heyecanı bizler için çok değişik bir 
konuydu. Burada bir kişinin ismini zik-
retmeden geçemeyeceğim. O da Bafra 
sevdalısı gazeteci Hasan Davran abi-
mizdir. Bafra için yapılan her işte onun 

desteğini almışızdır. O zamanlarda da 
bizi hep o organize ederdi. Bafralılar 
bir araya geldiğinde ne konuşulur? 
Tabi ki Bafra konuşulur. Bafra’dan bir 
başka Bafra daha var Ankara’da. O da, 
Bafra’da görev yapmış hâkim ve savcı-
lar Ankara’da Bafra’yı sevenler grubu 
kurmuş. Biz de onlarla tanışma fırsatı 
bulduk. Demek ki Bafra’nın geçmişin-
de her zaman birliktelik ve beraberlik 

var olmuştu. Bizler de ne yapabiliriz 
diye düşünürken dernek kurma fikrimiz 
ortaya çıktı. Ve Bafra sevdalısı arka-
daşlarla derneği kurmaya karar verdik. 
Bizler buraya kadar kıvılcımı bir yere 
kadar taşıdık. Ankara’da tüm dernekler 
içerisinde en etkin olan dernek Ankara 
Bafralılar Derneğidir. Bafra’nın kendine 
has özelliklerinin dışarıda yaşatılması 
için bu dernek çok önemli. Bafra Der-
neği burada kalmıyor. Aynı dernekler 
İstanbul’da, Bursa’da bir ağırlıkları var. 

Bafra dernekçilik bakımından Türki-
ye’nin çeşitli yerlerinde hâkim konum-
da. Biz bu güç birliğini sinerjiye dönüş-
türebilirsek Bafra’ya Ankara’dan inanın 
herkesten daha fazla katkımız olur. 
Yeni başkanımız ve yönetimine hayırlı 
olsun temennilerimizi sunarken her za-
man yanlarında olduğumuzu belirtmek 
isterim.” diyerek sözlerini tamamladı.
Yapılan konuşmaların ardından istişa-
relerde bulunuldu.

Kongre sonunda ise Başkanlığa Av. 
Mustafa Semiz seçildi.

Kongreden sonra ise Balgat’ta bulu-
nan ve Bafra’nın adını, tadını gururlan-
dıran Niyazi Kesim Restoran’ da birlik 
ve beraberlik yemeği verildi.

Burada ise bir önceki dönem Ankara 
Bafralılar Derneği (BAFDER) Genel 
Başkanı Bafralı iş insanı Ömer Faruk 
Özmen kongrede başkan seçilen Av. 
Mustafa Semiz’e hayırlı olsun dilekle-
rini iletti.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ: 
Mustafa Semiz, Aydın Kurnaz, Ali Cey-
han, Caner Tarkan Yıldız, Seda Kiba-
roğlu, Mert Buharalıoğlu, Hakan Yıl-
dırım, Ayşe Üstünel Dağdelen, Yavuz 
Selim Muratoğlu, Gülfem Yüksel, Şa-
hin Fidan, Pınar Vuraloğlu Ertem, Mer-
ve Özmen Baylan, Fatih Aydın, Meral 
Semiz, Murat Özgün Kocabaş, Remzi 
Yıldız, Kürşat Yayla, Çağatay Anarat.
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELE-
Rİ: Kemal Türkmen, Ercan Taciroğlu, 
Soner Polat, Hasan Şişik, Necati Ça-
kıroğlu, Tevfik Kadri Anarat, Muzaf-
fer Gündüz, Ayşe Oral, Recep Varol, 
Murat Güllü. DENETLEME KURULU 
ASİL ÜYELERİ: Nuri Kızıl, Adnan Kur-
naz, Ufuk Nejat Yaşar DENETLEME 
KURULU YEDEK ÜYELERİ: Osman 
Uçar, Necdet Diker, Hüseyin Aydın 
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ: 
Kemal Şahin, Mahmut Şener, İbrahim 
Baylan DİSİPLİN KURULU YEDEK 
ÜYELERİ: Ahmet Taha Sertkaya, Fatih 
Özmen, Ayavar Cem Kece. KURUCU 
ONURSAL BAŞKAN: Hüseyin Edis 
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU: Yekta 
Açıkgöz, Avni Asal, Celal Altunkaynak, 
Turgut Aydıner, Metin Bostancıoğlu, 
Dursun Cin, Mahmut Çuhadar, Faz-
lı Osma, Ömer Faruk Özmen, Hayati 
Soylu, Mahmut Sütçü,Zihni Şahin,Hik-
met Sami Türk,Mehmet Kemal Ünsal,-
Tayyar Yıldız, Hayriye Yumurtacı.
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i
brahim Abdurrahmanoğlu’nun babası 
İrfan Abdurrahmanoğlu,” Oğlumun me-
sai arkadaşları ölümünün birinci yıldö-
nümünden 14.yıldönümüne kadar her 

zaman beni ve ailemi telefonla arayarak, 

zaman zaman da ziyaretime gelerek, bize 
moral verdiler. Bu yıl da yine aramızdalar. 
Ne kadar vefalı olduklarını gösteriyorlar. 
Hepsine ailem adına sonsuz teşekkürleri-
mi sunuyorum.” dedi.  Anma  töreninden 

sonra törene katılanlara Abdurrahmanoğlu 
ailesi tarafından, Bafra pidesi ikram edil-
dikten sonra İbrahim Abdurrahmanoğlu’ 
nun arkadaşları gelecek yılda buluşmak 
üzere Bafra’dan ayrıldılar.  Anma törenine; 

Samsun’dan Erhan Kahveci, Ender Kara-
hüseyin, Zeki İzvermez, Erdem Serter, Ali 
Rıza Günaydın, Ordu’dan; Sabri Aydan, 
Amasya’dan; Okay Şahin, Sivas’tan; Ha-
kan Hancı.

Yokluğuna bir türlü alışamadığımız değerli varlığımız, seninle 
göz göze gelmeden, sana dokunmadan en fenası da seni 

koklayamadan koskoca on dört yılı geride bıraktık.

İbrahim ABDURRAHMANOĞLU
Sana olan hasretimiz, özlemimiz ve sevgimiz hiç eksilmiyor. Her 

geçen gün kat ve kat artıyor. Seni Yüce Rabb’ imize emanet ettik. 
Mekânın cennet olsun.

 
Biricik Oğlumuz, Ağabeyimiz, Dayım, Ailesi

ANMA

3 Aralık 2005 tarihinde geçirdiği trafik kazasında, genç yaşta Hakk’ın rahmetine kavuşan, İbrahim 
Abdurrahmanoğlu’nun mesai arkadaşları ölümünün 14.yılında Bafra’ya gelerek, merhumun ailesiyle 
birlikte, Bafra Asri Mezarlık’taki mezarı başında, Yasin-i Şerif okutarak, yaptıkları dualar eşliğinde ar-
kadaşlarını andılar.

VEFALI ARKADASLAR

Sağlık hayattaki en değerli şey ve sevdiklerimizin 
sağlığı çok değerli.  Anne,  baba, kardeş, eş, evlat, 

dost çok değerli. Onlarla birlikte uzun yıllar yaşamak 
yaş almak içinse kendi sağlığımız da çok değerli.56 
yıldır birlikte yaşlandığım değerli eşim çocuklarımın 
sevgili babası Durmuş Çakır’ın ameliyatını başarı, 
ilgi,güler yüz ve bilgisiyle gerçekleştiren yüzümüzü 

güldüren kıymetli Bafra Devlet Hastanesi Genel 
Cerrahi Polikliniği Doktorlarından Uzman Doktor 
Bülent KOCA’ ya sonsuz teşekkürlerimizi iletmek 

istedim.Bafra Devlet Hastanesi’nde odamızın 
temizliği, hemşirelerin ve diğer personellerin
 ilgisinden ve saygısından dolayı da ayrıca 

teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İyi ki varsınız sağlıkla, güzel ve bozulmayan 
değerlerimizle kalmak üzere sevgiler.

EŞİ NAİLE ÇAKIR VE ÇOCUKLARI

TEŞEKKÜR

YILDA 2 MİLYON LİRALIK TASARRUF.

Bafra Belediyesi, çeşitli alanlarda kul-
lanılan enerjiyi ücretsiz sağlamak 
üzere güneş tarlası kurmaya hazır-

lanıyor.  Yılda 2 milyon liralık tasarruf sağ-
layacak olan ve İlçenin Dereler Mahalle-
si’nde yapılması planlanan güneş tarlası 
için ilgili kurumlar üzerinde yazışmalar ve 
fizibilite çalışmaları sürüyor. 

ARSA TAHSİSİ BEKLENİYOR
YEDAŞ’ tan (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım 
AŞ.) yapılmasında herhangi bir mahsur 
yoktur yönündeki olur yazısını alan Bafra 
Belediyesi, 32 dönümlük bir arazi üzerinde 
kurulacak olan güneş tarlası ile ilgili arsa 
tahsisi bekleniyor. Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç’ın hayata geçmesi için yoğun 
çaba sarf ettiği proje ile büyük maliyetler-

den biri olan elektrikte yüklü miktarda ta-
sarruf sağlanacak.

6 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR
Bafra Belediyesinin ilçeye kazandırmak 
için gayret gösterdiği “Güneş Tarlası Pro-
jesi “ 6 yılda kendisini amorti edebilecek 
olmasıyla da dikkat çekiyor.

“CİDDİ TASARRUF SAĞLAYACAK”
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hükü-
metimizin güneşten elektrik üretme politika-
ları doğrultusunda Güneş Tarlası Projemizin 
ilgili müracaatını ve girişimlerini yaptık. De-
reler Mahallemizde 32 dönümlük bir alanda 
yapılacak ve elektrik tasarrufunda bizlere 
çok şey kazandıracak söz konusu proje-
nin hayata geçirilmesi yönünde yoğun bir 
çaba içerisindeyiz.” dedi.

BAFRA BELEDiYESi 
GÜNEŞ TARLASI 
İÇİN ADIMLARINI 
SIKLAŞTIRIYOR
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
yerel seçimlerden önce verdiği bir 
sözünü daha yerine getirmek için 
yoğun mesai harcıyor
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Bu sayımızda Bafra’mızın gurur duyduğu, 
Değerli insan Metin BOSTANCIOĞLU ile be-
raberiz. Kendisi ile Ankara Anadolu Kulübü’n-
de buluştuk ve hemen söyleşimize geçtik.

B
A: Bize öncelikle kendinizi tanıtma-
nızı istiyorum Metin Abi, ne zaman 
ve nerede doğduğunuzdan başlaya-
rak, üniversite yıllarına kadar. Ondan 

sonra siyasi hayatınız, Bafra’da faaliyetleriniz 
nelerdir? Bunları bizimle paylaşmanızı isti-
yorum. MB: Bana Metin Abi diye hitap ettiğin 
için, kardeşim olarak bu söyleşiyi yapmaktan 
mutluluk duyduğumu bilmeni isterim. Tabi 
ben Bafralıyım. Büyük Camiliyim. Bafra’da 
doğdum. İlkokulu Bafra’da bitirdim. Bizim 
evimiz Büyük Cami Mahallesi. Büyük Cami 
Caddesi’nde idi. Bu cadde Bafra Polis Kara-
kolunun köşesinden başlayıp Ağıllar’ a doğru 
gidilen caddedir. İsmini de Büyük Cami’den 
almıştır ve Gazipaşa Mahallesi ile komşu-
dur. Arkadaşlarımın bir kısmı bize yakın olan 
Merkez ve Gazi Okullarına giderken ben ve 
bir kaç arkadaşımı Kızılırmak İlkokuluna kay-
dettiler.  Dolayısıyla ben yarı Büyük Camili ve 
yarı Gazi Paşalıyım. Bafra Orta Okulu da Ga-
zipaşa Mahallesi’nde idi. Bu sebeple de ço-
cukluğum yarı Büyük Cami, yarı Gazipaşa’da 
geçti.  

O zamanlar Bafra’da lise olmadığı için aileler 
çocuklarını maddi durumlarına göre başka 
şehirlerdeki okullara (liselere)  gönderirlerdi. 
Bilirsiniz hali vakti iyi olan aileler çocuklarını 
İstanbul’da Kabataş’a, Haydarpaşa’ya veya 
Galatasaray Liselerine gönderirlerdi. Bu tabi 
Bafra’mızın güzel bir uygulaması idi. Çünkü 
Bafralılar çocuklarına en iyi eğitimi aldırmayı 
hep istemişlerdir. Hali vakti yeterli olmayan 
aileler ise parasız yatılı mektep ararlardı. Or-
taokulda bizim sınıfımızda çok zeki arkadaş-
larımız vardı, parasız yatılı olarak çeşitli dev-
let okullarına gittiler. Bir kısım arkadaşlarımız 
da öğretmen okullarına gittiler. Bu okulları 
seçmelerinin sebebi  bir kısmının kendi istek-
leri bir kısmı da ailelerinin maddi güçlerinin 
yetersiz olması nedeniyle idi. Bu yatılı okullar 
başta askeri okullar olmak üzere Maliye, Or-
man, Tapu Kadastro ve öğretmen liseleri gibi 
okullar idi.

Devlet çalışkan ve zeki çocukları parasız 
yatılı okullarda okutuyordu.

Bu okullara gidenler çok çalışkan ve zeki ar-
kadaşlarımız idi. Devlet zaten bu tip çocuk-
ları istiyordu. Bir de Bafra dışında geniş aile 
anlayışı ile destek alan öğrenciler vardı. Ben 
o destekle okudum. O günlerde annemle ba-
bam arasında şu konuşmaya şahit olmuşum-
dur. Annem, babama: “Oğlumuzu okutalım, 
Metin’i okutacağız.” diyordu. Babam da “Ne 

ile okutalım, benim maaşım belli. Bir ayda ne 
kadar para gidecek nasıl okutacağız bak, Hü-
seyin oğlunu öğretmen okuluna gönderiyor-
muş.” dedi.  Sahiden bizim mahalleden Meh-
met Karakaş, Nural Hatipoğlu, Şükrü Köse. 
Gazipaşa’ dan  Pançuk  Mahmut ve daha 
çok arkadaşımız Beşikdüzü’ne gittiler, orada 
öğretmen oldular. Bu okullardan mezun olan-
lardan Mehmet Karakaş daha sonra bankacı 
oldu Banka Müdürü olarak emekli oldu, diğer-
leri öğretmen oldular. Başarılı öğretmenlerdi. 
Bu arkadaşlarımız çok zeki insanlardı. Bir de 
çocuklarını okutmak istemeyen büyüklerimiz 
vardı! Herkes okul derdinde iken bir de çocu-
ğunu okutmak istemeyen büyüklerimiz vardı 
mahallemizde. Üstelik bana da oku diye öğüt 
veriyorlardı.  O zamanlar ben mahallemizde, 
arkadaşlarımın isteklerini aileleriyle görüşen, 
ailelerinin isteklerini arkadaşlarımla payla-
şan, bir nevi arabulucu idim.  Şimdi anlataca-
ğım bu hikâyeyi Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
Bafra Meslek Yüksek Okulu Yurdunun açılışı 
töreninde anlatmış idim. 

SEN OKUMAYA MECBURSUN, SEN GİT 
OKU, YEĞENİM 

Kısaca şöyle: Babası Mehmet’i okutmak is-
temiyor. Gelsin dükkânda çalışsın istiyor. 
Mehmet geldi bir gün bana, “Yav Metin, şu 
bubamla bir konuşsana, beni okutmak iste-
mi!.” dedi. Gittim, dükkânda müşteriler var-
dı, müşteriler gittikten ve hoş beşten sonra, 
“Dayı dedim; Mehmet okumak istiyor ama 
sen okutmuyormuşsun.” Bana kızmadı otur 
bakim dedi ve başladı konuşmaya. “Yegenim  
Okuyupta N’olacak, bankaya memur mu ola-
cak yoksa köye öğretmen mi olacak?” dedi. 
“Bak dedi ben yemenicilikten geldim, bu tike-
ni (Dükkân) kurduk. İşimiz de iyi Allah’a çok 
şükür. Onun için burası mektep. Burada yeti-
şecek ve ben ona Samsun’da büyük dükkân 
alacağım.” dedi. Okul ve eğitim hakkında o 
gün bildiklerim kadar ne kadar söyledim, dil 
döktümse de kabul etmedi ve bana şunu söy-
ledi,”Yegenim, onun okumaya ihtiyacı yok. 
Onun mektebi burası ama sen git yeğenim.” 
dedi. “Sen mecbursun, sen git oku yeğenim.” 
dedi. İşte bu kısmı doğruydu. Benim yapabi-
leceğim başka bir şey yoktu, haklıydı da.
BA: Ben çok çay kahve taşıdım onların dük-
kânına. İlkokuldayım ve babam uncular aras-
tasındaki ihtiyarlar kahvesini işletiyordu, o 
zamanlar.

Beni dayım okuttu.

O günlerde dayım Bafra’ya izne gelmişti, 
hava astsubayı idi. Metin’i ben okutacağım 
dedi ve beni aldı İzmir’e götürdü. Böylece li-
seye İzmir Atatürk Lisesinde başladım. Hem 
dayımın ve hem de evimin desteği ile lise 1 
ve 2’yi İzmir’de okudum. Sonra dayım Hava 
Kuvvetlerinin açtığı imtihanları kazanarak 
önce George Town İngilizce kurslarına, daha 
sonra da Jet uçakları eğitimine katılmak üze-
re Amerika’ya gitti. Bunun üzerine ben Baf-
ra’ya geri dönmek zorunda kaldım. Bafra’da 
hala lise yoktu, alternatif olarak en yakın 
Samsun ve Sinop vardı. Sinop Lisesine karar 
verdiler. Oraya gittiğimde çok iyi arkadaşla-
rım oldu. Eczacı Sami İçten, İş Bankasından 
Banka Müdürü olarak emekli olan Sezer Anar 
ve Atkın Kolbaşı, Avukat Sezai Önder arka-
daşlarımız Sinop Lisesinde idiler. Ben de on-

larla beraber liseyi orada bitirdim.
Niçin Sinop? 57 benim alın yazımmış herhal-
de.
 57’nin benim hayatımda çok önemli bir yeri 
vardır. 57 plakalı şehirde liseyi bitirdim. 57 
plakalı şehirde eşimle tanıştım ve evlendim, 
Şapka numaram 57.  57. T.C. Hükümetinin 
Milli Eğitim Bakanı oldum ve en önemlisi de 
Cumhuriyetimizin 57. Milli Eğitim Bakanı’yım, 
daha ne olsun?

Liseden sonra imtihanlara girdik Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Anka-
ra Hukuk çok önemli bir fakülte. Hala da öyle. 
Üniversite ATATÜRK tarafından kurulmuş, 
Cumhuriyetin birinci üniversitesidir. İstanbul 
Üniversitesi Darül Fünun ismi altında Osman-
lı’dan kalan bir okul, oysaki Cumhuriyet’in ilk 
üniversitesi Ankara Üniversitesidir.

SENİN İÇİN ANKARA’DA 
YÜKSELMENİN SINIRI YOK.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldum ve o yaz Sinop’a döndüm. Plaj-
da Süleyman TÜRK’ le karşılaştım. Prof. Dr. 
Hikmet Sami TÜRK’ ün babası. Beni görünce 
“Nasılsın iyi misin Metin, n’apıyorsun baka-
lım?” sohbetinden sonra, okulu bitirmişsin, 
tebrikler dedikten sonra ne yapacaksın şimdi 
diye sordu. Bende Bafra’da stajımı tamamla-
yıp avukatlık yapmayı düşündüğümü söyle-
dim. Bana “Sen Bafra’ya gelme.” dedi. Bakın 
bana yol gösteren ve önümü açan kişi Süley-
man amcadır. Birden bire hiç beklemediğim 
bu cevap karşısında, neden amca? dedim, 
Bafra’da yapamaz mıyım? diye sordum. O da 
bana, “yapmaz olur musun, tabii ki yaparsın, 
herkesten iyi yaparsın belki dedi ve devam 
etti. “Sen Bafra’ya gelme. Bafra’da yükselme-
nin bir limiti vardır. İyi para kazanırsın, tepeye 
kadar çıkarsın, sonra aynı paralelde devam 
edersin, ne uzar, ne kısalırsın. Hâlbuki Anka-
ra’da yükselmenin sınırı yok, hem zenginleş-
menin ve hem de mesleğinde ilerlemenin sı-
nırı yok. Ankara’da kalacaksın, ben Şevket’le 
de konuşurum orada staj yaparsın.” dedi. Be-
nim hayatıma yön veren bir konuşmadır bu. 
Diğer bir deyişle bir yerde hayatımın dönüm 
noktasıdır.

EĞER BAŞARILI OLDUMSA BAŞARI VE 
GÜZELLİKLERİMİN TEMELİNDE ŞEVKET 
ÇİZMELİ VARDIR.

Ben de Ankara’ya karar verdim ve Avukat. 
Şevket ÇİZMELİ’ nin, Şevket abimin yanında 
staja başladım. Beni yetiştiren adamdır. Ben-
de ne kadar güzellik varsa onun eseridir 
BA: Buna benzer başka bir hikâye daha var. 
Eğer okudunuzsa Ecz. Ahmet AHISKALI’nın 
hikâyesini yazarken. Ahmet Abi Siyasal Bilgi-
ler okumak istiyor, fakat babası İsmail Amca, 
“Oğlum yok, bence Eczacılık oku diyor, bak 
Yeni Eczane para basıyor, Siyasal Bilgiler 
okuyacaksın da n’olacak?” diyor. O da bu ve-
sile ile Eczacı oluyor.

BA: Abi o dönemde evli miydiniz?
MB: Evet. Ben üniversitede okurken ev-
lendim. Ben mezuniyet diplomamı almaya 

kızımla beraber sahneye çıktım. O zaman 
fakültelerde diploma töreni düzenleniyordu. 
1969’ da mezun oldum ve diploma törenine 
törene kızım ve eşim beraber gittik. Benim 
isimim okunduğunda kızımı annesinin kuca-
ğına verdim (ki kızım daha iki buçuk yaşın-
da), ben sahneye çıktığımda, baktım kızım 
da koşarak sahneye yanıma geldi ve benim 
diplomamı dönemin Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN kızıma ver-
di. Kızımın şimdi Ankara Hukuk Fakültesin-
den aldığı iki Hukuk Diploması var.  Birincisi 
benim diplomam diğeri ise kendisinin hukuk 
diploması. Kendisi Hukuk Doktoru ve hali ha-
zırda Atlım Üniversitesinde hoca. BA: Sizde 
maşallah “Armut dibine düşermiş” atasözünü 
böylece doğrulamış oluyorsunuz. Nitekim be-
nim oğullarımda da olduğu gibi. Birisi  Bilgi-
sayar Mühendisi diğeri Elektronik Mühendisi. 
Onlarda şimdi yanımda çalışıyorlar. Abi şimdi 
üniversite hayatında hikâyelerin var mı, nere-
de kaldın, nasıl okudun?

Ben Ankara’ya bir tahta bavul ve 200 Lira ile 
gittim. İş bulduğum gün cebimde 2,5 Liram 
vardı. MB: Ben Ankara’ya 200 TL ile geldim. 
Bir tahta bavul ve 200 TL. Doğrudan Sam-
sun talebe yurduna yerleştim. Yurtta Onur 
Çakmaklı, Halit Özaydın, Kaya Ülgener , At-
kın Kolbaşı, Ahmet Göbel ve daha çok sa-
yıda Bafralı arkadaşlarımız vardı. Aylığı 45 
lira idi, o zaman. 45 TL de okula kayıt parası 
verdim. Param bitmesin diye, sabah kahval-
tı yok. Öğlen taze fasulye, pilav, ekmek, su. 
Akşam da kuru fasulye, pilav ekmek,su. Her 
bir yemek 2,5 TL olmak üzere toplamda gün-
lük 5 TL yemek masrafım oluyordu. Dersler 
başladı. Daha ilk günlerde sağda solda iş 
arıyorum. Hava Kuvvetleri Komutanlığına git-
tim. O zaman HKK Org. İrfan TANSEL. Özel 
Kaleme kadar çıktım. Ben Hukuk Fakültesi-
ni kazandım ve Hava Kuvvetleri adına oku-
mak istediğimi söylerken, komutanın kapısı 
açıldı, herhalde yüksek sesle derdimi anlat-
mış olmalıyım ki, Komutan, “ne bağırıyorsu-
nuz?” diye sordu. Öyle sorunca, Özel Kalem 
,“Efendim” dedi. “Bu delikanlı Hava Kuvvet-
leri adına okumak istiyormuş, mecburum 
diyor.” dedi. Komutan bana, “Gel bakayım 
içeri diyerek odasına aldı. Ben içerde tekrar 
ne istediğimi söyleyince. Durdu, düşündü ve 
bana dönerek, “Evladım bir hafta önce dışar-
dan öğrenci almayalım, biz kendi içimizdeki 

çocuklardan Hukuk okumak isteyen subayla-
rımıza destek verelim diye emir yayınladım.” 
dedi. “Şimdi sana burs verip Hava Kuvvetleri 
adına seni okutamayız evladım.” diye ekledi. 
Ben kendisine ailemin ekonomik durumunu 
falan anlatınca. “Dur bakayım.” dedi. Telefo-
nu kaldırdı ve “bana Nurettin’i bağlayın.” dedi. 
Telefon bağlandı, “Nurettin, sana çakmak 
gibi bir öğrenci gönderiyorum. Hukuk okuya-
cak, ona öyle bir iş ver ki okula da gidebil-
sin. Hatta onun şimdi yatacak yeri de yoktur, 
bir de yatacak yer verelim.” dedi ve telefonu 
kapattı. Sonra Özel Kalem’ine telefonla, “Bu 
delikanlıyı Nurettin’e gönderin” diye talimat 
verdi. Sonra emir subayı bana Devlet Hava 
Meydanlarının Kızılay’daki Genel Müdürlü-
ğünü tarif etti. Oraya gittim, kapıda Nurettin 
Bey’le görüşeceğimi söylediğimde, bana 
Genel Müdür seni bekliyor dediler. Çıktım, O 
da Özlük İşleri Müdürü’nü çağırdı, talimatını 
verdi. Bana böylece Esenboğa Otoparkı’nda 
iş verdiler, aynı zamanda da Esenboğa’daki 
Havacılık Okulu Yatakhanesinde de yatacak 

bir yer gösterdiler. Bir yıl kadar burada ça-
lıştıktan sonra arkadaşlarla Ankara’ da ev 
tuttuk.

BA: Peki Metin Abi Bafra’da bir siyasi faa-
liyette bulundunuz mu?

MB: Yok. Bafra’da siyasi faaliyetim olmadı, 
olamazdı da. Orta Okul bittiğinde 15 yaşım-
da idim. Daha sonra da yaşamım Bafra’nın 
dışında oldu. Önce İzmir sonra Sinop ve 
Ankara.  Ancak, biz ailecek CHP’li olduğu-
muz için, fakülteden mezuniyetimin ertesi 
günü CHP Ankara merkez ilçeye kaydımı 
yaptırdım. Tören yaptılar bize, bu arada İlçe 
Başkanı, “Senin bütün arkadaşların burada” 
dedi, “Sen niye böyle geç kayıt oldun?”.diye 
sordu.  Ben mezun olmayı bekledim efendim 
dedim. Haydi, hayırlısı dedi.

BA: Peki şimdi gelelim milletvekilliği, 
bakanlık?

Politikada belli bir yerlere gelmek doğru za-
manda,  doğru yerde doğru kişilerle beraber 
olmakla gerçekleşiyor.MB: Evet, milletvekil-
liği hiç aklımın köşesinden bile geçmiyordu. 
Ancak, 12 Eylül 1980’de biz Oran Sitesi’nde 
oturuyorduk. Sn. Bülent Ecevit’te aynı sitede 
ve hatta aynı apartmanda altlı üstlü oturu-
yorduk. (Allah rahmet eylesin. Güzel insan, 
dürüst insandı.) Ayrıca avukatlık büromuza 
da gelip gidiyordu. Kendisiyle daha önce-
den 1969 yılından beri tanışıyorduk. Turan 
hocayla görüşmeye geliyordu. Ben ayrıca 
merkez ilçede kayıtlı bir üye ve delege olarak 
kongreleri takip ediyordum yani böylece si-
yaseti de yakından takip ediyorum. O günler-
de Prof. Turan GÜNES, Prof. Haluk ÜLMAN, 
Doç. Ahmet YÜCEKÖK gibi “Siyasal Cunta-
sı” diye adlandırılan siyasallı hocalar vardı 
partide. Onlar da gelip giderlerdi. Şevket abi 
daha çok işiyle meşguldü, bense hep onlar-
la, siyasetle meşguldüm. Böylece siyasetin 
için de olduk. Birde halk partisinin, Sn. Bü-
lent ECEVİT ‘in başkanlığından sonra parti 
içinde bir kavga başladı. O kavga da Ecevit 
rahatsızdı. Ya bırakıp gidecekti veya bir şey-
ler olacaktı. Böyle bir süreç devam ederken 
12 Eylül 1980 geldi. Siyasi partiler kapatıldı. 
Ecevit “Özgür İnsan” dergisi çıkarmaya baş-
ladı. Ben orada da çalıştım. Böylece Ecevit 
parti genel başkanlarına getirilen konuşma 
ve demeç verme yasağı nedeniyle CHP ge-
nel başkanlığından da istifa ederek sade bir 
vatandaş olmuştu. Bunun en önemli nedeni 
de “Ben artık özgür bir insanım, parti genel 
başkanı değilim, ben konuşurum ve bu du-
daklar bende olduğu sürece de konuşmaya 
devam edeceğim.” diyordu. Bu arada parti 
kurma hazırlıkları başladı ve böylece ben de 
yeni kurulan Demokratik Sol Parti’nin (DSP)
daha kuruluş da bir üyesi idim. Ecevit’in ko-
nuşmaları ve demeçlerini teksir edip bütün 
Anadolu’ya dağıtıyorduk. Ayrıca DSP’nin ilk 
Büyük Kongresinde (Kurultay)  divan başkanı 
olarak görev yaptım. Tabi Bülent Bey, yasak-
lı olduğundan Rahşan Hanım parti başkanı 
ve ben de Parti Meclisi (PM) üyesi oldum. 
Zaman içerisinde Sn. Bülent ECEVİT’in ya-
saklılığı kalktıktan sonra genel başkanlığı 
Rahşan Hanım’dan devralması için Olağa-
nüstü bir kurultay daha yaptık ve ben orada 
da divan başkanlığı görevini üstlendim. 1991 
Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara, Çan-
kaya 1. Seçim bölgesinde listede 1. Sırada 
aday idim. 1995 Milletvekili Genel Seçimleri 
yaklaşırken, bir gün evden çıktım, büroya gi-
diyordum, Rahşan Hanım pencereden bana, 
“Metin Bey” diye seslendi ve  “Dosya hazır-
lamamışsınız.” dedi. Ne dosyası efendim 
dediğimde, “Milletvekili Aday dosyası” dedi. 
Efendim bilmiyordum dedim ve bana, “Sen 
dosyanı hazırla” dedi. Ben de başvuru dos-
yasını hazırladım ve partideki ilgili birime tes-

lim ettim. Takip eden günlerden pazar günü, 
Gençlerbirliği’nin maçı vardı, arkadaşlarla 
maça gittik, maçtan sonra büroma gittim, 
amacım pazartesi doğrudan adliyeye gide-
bilmem için çantamı almam gerekiyordu. Bü-
rodan eve telefon ettim ve eşim bana “Ecevit 
seni arıyor” dedi “partideymiş gelince beni 
arasın” dedi. Partiyi aradım, arkadaşlarda 
genel başkan seni arıyor hemen gel dediler. 
Bende öylece, spor kıyafetimle hemen parti-
ye Sn. Ecevit’in yanına gittim. Ecevit, “Metin 
Bey dedi, sizi Sinop Milletvekili olarak birinci 
sıraya koyuyorum”. Benim Sinop hiç aklım-
dan geçmiyordu. Ancak, ben Sinop’ta  iki bü-
yük  DSP mitingi düzenlemiştim. Oldukça da 
başarılı geçmişti. Ama efendim ben Sinoplu 
değilim, Bafralıyım dedim. Elini omzuma vu-
rarak,  “Metin Bey, sen bekârken Bafralı idin, 
hadi git Sinop’a seçil ve gel.” dedi. Emreder-
siniz efendim dedim ve çıktım eve geldim, 

eşime söyledim, eşim şaşırdı, nereden çıktı 
Sinop? diye sorunca Ben ne bileyim, tom-
baladan çıkmadı herhalde dedim. Hâlbuki 
cevap, “doğru zamanda, doğru yerde doğru 
kişilerle beraber olmak.” idi.

Daha sonra Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ve 
Avukat Yekta Açıkgöz’ü DSP’ye kazandır-
dım. Hikmet Sami Türk Bakan oldu. Yekta 
Açıkgöz ilçe başkanlığını kabul etmemişti 
ama (Bunu Ecevit’e söylemedim) o da Mil-
letvekili oldu.

BA: Çok güzel, sizi değerlendirmesi, se-
çilmiş olmak çok güzel, çok önemli.

MB: Tabi. Bütün bunlardan önce Parti meclis 
üyesi olmak ve bunun üstüne iki kurultay-
da da divan başkanı olmak bana bu zemini 
hazırlamıştı. Burada hiç unutamadığım bir 
başka şey yaptım. Ali ÖZÇELİK, o dönem-
de Bafra İlçe Başkanımızdı. Onu Olağanüstü 
kurultayda Divan kuruluna divan kâtibi olarak 
seçilmesine, bizimle birlikte tecrübe kazan-
masına vesile olmuştum. Çok sevdiğim ve 
değer verdiğim bir insandı Ali Özçelik Allah 
rahmet eylesin. BA: Ondan sonra faaliyetleri-
niz devam etti, seçimlerde büyük bir oy farkı 
ile birinci parti olarak ipi göğüslediniz ve 57. 
hükümeti kurdunuz.MB: Evet. DSP olarak 
birinci parti olduk. Ancak koalisyon hükü-
meti idi. 1995 seçimlerinde Sinop Milletvekili 
oldum ama daha önce söylediğim gibi ben 
daha önce 1991 seçimlerinde Çankaya’dan 
birinci sırada adaydım. Maalesef o seçim-
lerde Ankara barajını geçememiştik ve ben 
seçilememiştim. Tabi birden olmadı bu işler. 
Böyle bir tecrübe de yaşamışlığım var.
BA: Bakanlık aşaması nasıl oldu?

MB: Biliyorsunuz hükümeti başbakan yapar. 

Bu arada bizim Bafra eski savcısı ve eski 
CHP Sinop Milletvekili Özer Gürbüz Bey’in 
bir sözü var hiç unutmuyorum. “Ecevit seni 
yavaş yavaş yukarı çekiyor.” demişti. Mec-
lise girdik, Parti Genel Merkezinde Parti 
Meclisi üyeliği ile birlikte, meclisteki görev-
lerim arasında Anayasa Komisyonu üyeliği, 
Tansu ÇİLLER’ in TEDAŞ’la ilgili soruşturma 
Komisyonu Başkanlığı olmuştu. Soruşturma 
komisyonu önemli bir komisyon. Yarı siyasi 
yarı yargısal bir görevdir. Daha sonra Grup 
Başkan Vekili oldum. Grup Başkanı Partinin 
Genel Başkanıdır. Grup Başkan Vekili de 
Genel Başkanın vekilidir. İşte o zaman Özer 
Bey bana o sözü söylemişti. Tabi pat diye 
bakan olunmuyor. Önce seçimlere giriyor-
sun, kazanamıyorsun, sonra kazanıyorsun 
ve mecliste komisyonlarda çalışmaya başlı-
yorsun.

BA: Bakanlığınız döneminde, hatırlarsa-
nız o günlerde ben size, Metin Abi, 1977 
de Amerika’ya gittim. Amerika’da bir spor 
kampında futbol hocalığı yaptım. Niye biz 
hala okullarda normal jimnastik dersleri 
yapıyoruz da, neden bir spor dalında ders 
yapmıyoruz? 

Zira Amerika’da okullarda tenis ve yüzmenin 
mecburi spor olduğu ve bu tür yaz kampla-
rında başta bu sporlar olmak üzere derece-
lendirmeler yapıldığını gördüm. Bizde neden 
yapılamıyor dediğimde, cevabınız: “Bülent 
‘cim bizde 48.000 okul var, hepsi farklı yö-
relerde ve farklı imkânlara sahip, nasıl baş-
latabiliriz?” demiştiniz. Evet, şimdi bundan 
sonrası:

MB: Şimdi sadece spor değil, diğer konular-
da da tablo aynı. Bir gün yurt dışı seyahatim-
de Macaristan MEB ile görüşürken, öğrenci 
sayımızı sordu. O tarihte bizde ilköğretimde 
9 milyon öğrencimiz vardı. Macaristan Eğitim 
Bakanı dedi ki: “Bizim nüfusumuz 7,5 milyon”. 
Biz bunu “0” dan başlayarak, ATATÜRK’ ün 
önderliğinde, okuma yazma seferberliği ile 
halk mekteplerinde eğitime başladık. Dışar-
dan tabi çok kolay görünüyor, ancak hiç de 
öyle değil. Bizde maalesef spor, müzik ders 
sayılmıyordu. Sanat, kültür ders değildi. Bir 
keresinde başkanıma bir öneri getirdiğimde, 
aldığım cevap: “Hükümet ortaklarına kabul 
ettirebilecek misin?” oldu. Hükümet olarak 
ekonomik sıkıntıların var ve koalisyon hü-
kümeti olarak ortaklarınla aynı düşünmüyor-
sun. Bu nedenle spor için gerekli olan: 1. Zih-
niyet, sırf zihniyette yetmez, 2. Tesis; Kapalı 
spor salonun yok, yüzme havuzun yok, araç 
gerecin yok... O nedenle bizim dönemimiz-
de gelişmedi, daha sonra bir takım tesisler 
yapılmaya başladı. Hatta öyle bir fikir gelişti 
ki, oda hangi bölgede hangi spor dalında ba-
şarılı ise oraya o tesisi yapalım fikri gelişti. 
Örneğin Ağrı’dan atlet çıkıyor, Yozgat’tan gü-
reşçi, İzmir’den basketçi çıkıyor, vb. Sonra, 
yüzme; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 
kıyı şehirlerimizde oturan insanlarımız bile 
yüzme bilmiyor. Yüzme havuzları yok. İşte 
senin o gün ki taleplerini karşılamak böyle bir 
bütçeyi yaratmamız mümkün değildi. Bana 
göre bu gün satrancı okullara seçmeli ders 
olarak konulması taraftarıyım. Hatta ve hatta 
Briç oyununu seçmeli ders olarak koymalı-

yız. Bu ikisi de spor kulübü olarak kabul edi-
liyor. Bunlar kafa sporu, beyin sporu olarak 
geliştirilebilir. “Sağlam kafa sağlam vücutta 
bulunur.” mottosuna en uygun söylemdir.
Her alanda gerilememizin başlangıcı 14 Ma-
yıs 1950’dir. Bugün siyaset Arap kültürü ve 
parasının arkasına takılmış gidiyor.
Demokrasi, bir eğitim işidir.

BA: Son soru. O günkü sizin yaşadığınız 
dönemdeki siyasetle, bu günkü arasında 
fark var mı ve devamında da siyasete gir-
mek isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

MB: Bu gün aracımı park edip buraya gelir-
ken caddede etrafıma şöyle bir baktım. Ta-
kım elbiseli, kravatlı insanlar aradım. 1,2,3 
ancak bu kadar görebildim. Oradan tanıdı-
ğım bir kişi geçiyordu, durdurdum, o’da ta-
kım elbiseli idi. Dedim seni görünce sevin-
dim. N’oldu? Dedi. Takım elbiseli, kravatlı 
güzel giyinmiş, tıraş olmuş insanlar aradım 
yok dedim. Cevabı çok netti. 1930’larda 
kaldı o dedi. O tarihlerde İstanbul’da vardı, 
bazı şehirlerde de vardı, Bafra’da vardı. Yani 
sadece belli merkezlerde vardı. O tekrar 
1930’larda kaldı deyince, yok dedim aslında 
14 Mayıs 1950 yılıdır, kırılma noktası. DP’nin 
iktidara gelmesiyle başladı. Köy enstitüleri-
nin kapanması ile çağdaşlaşma bitti. 19 Ma-
yıs 1919 Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla 
ülkede çağdaşlaşmanın da başlaması de-
mekti.  Atatürk bunu gördü. Çağdaşlaşmaya 
önem verdi, biliyordu ki çağdaşlaşmayan bir 
toplum kalkınamaz. Başka ne söyleyebilirim 
bu günün siyaseti hakkında her şey açıkça 
ortada.

Bugün siyaset Arap kültürü ve parasının ar-
kasına takılmış gidiyor. MÖ’de doğan ve ölen 
Eflatun’un binlerce sene önce tarifini verdiği 
demokrasi ilkesi ülkemiz için bu gün de ge-
çerlidir. ‘’Demokrasinin esas prensibi, halkın 
egemenliğidir.  Ama milletin kendini yönete-
cekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eği-
tim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlana-
mazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk 
övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü de-
magoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. 
Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare 
edebileceği zannedilir.  Demokrasi, bir eğitim 

işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilir-
se oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar 
türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.’’ 
Bir sonraki sayımızda “Geçmişten Günümü-
ze Büyüklerimiz” köşemizde (E) Adalet Ba-
kanımız Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK büyü-
ğümüzle beraber olacağız.

METİN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?

Metin BOSTANCIOĞLU,1942 yılında Baf-
ra’da doğdu. Orta öğretimini İzmir Atatürk 
ve Sinop Lisesinde tamamladı. Daha sonra 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Bir süre serbest avukat olarak 
çalıştı. Bunun yanında Hacettepe ve Gazi 
Üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. 
Siyasette, Demokratik Sol Parti’den (DSP) 
20.ve 21. Dönem Sinop Milletvekili seçildi. 
Ayrıca Anayasa Komisyonu üyeliği, TBMM 
partiler arası uyum komisyonu üyeliği görev-
lerinde bulundu. 56 ve 57.Hükümetlerde de 
Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Bülent ARSLAN
bulent.arslan@arskom.com.tr
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
BüYüKLERiMiZ...




