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<3’de> < 11’de > 

Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ova-
sı’nda damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin 
hasadı başladı. 2018 yılından günümüze kadar uygu-
lanan damlama sulama yöntemi ile su kullanımında 
tasarruf sağlanırken ürün verimliği de artıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakülte-
si’nde, dekanlık devir teslim töreni, Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, 
Prof. Dr. Yüksel Terzi görevini, yeni Dekan Vekili Prof. 
Dr. Ahmet Mutlu’ya devretti

Metin BOSTANCIOĞLU

29 Ekim 
Cumhuriyet
Bayramınızı
En içten 
Dileklerimle
Kutlarım.

Prof. Dr. Hikmet Sami TürkHasan DAVRAN

<8’de > <18’de > <10’da > 

Konca VURAL

PADİŞAHIM
ÇOK YAŞA
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Bafra'da III. Uluslararası Kapıkaya Fest Doğa Sporları

<23’de > 

<6’da> 

<6’da > 

<15’de > 

KILIÇDAROĞLU:
“BU TOPRAKLARIN HAKKIDIR
O TABLO”

H.KAYA AŞCI: ‘’EN İYİ YATIRIM EĞİTİME 
VE GENÇLERE YAPILAN YATIRIMDIR’’

GENÇÇAKIR, “ŞOFÖR 
ESNAFIMIZIN MAĞDURİYETİ 
ACİLEN GİDERİLMELİ”

Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odasından Üyelerine Bir 
Hizmet Daha

EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM 
REFORMU
ANAYASA 
DEĞiŞiKLiĞi

CUMHURİYETİN
YAŞINI
KUTLAMAK 
YETMEZ

Cumhuriyetin 97.yıl kutlamaları 
28 Ekim Çarşamba günü saat 
13.00’de 15 Temmuz Demok-

rasi Şehitleri Meydanı’nda gerçekleş-
tirilen çelenk sunma töreni ile başladı.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Bele-

diye Başkanı Hamit Kılıç’ın Atatürk Anı-
tına çelenk sunumundan sonra saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıy-
la tören sona erdi.

29 Ekim Perşembe günü Ali Kale Te-
sislerinde Bafra Kaymakamı Cevdet 

Ertürkmen günün anlam ve önemini 
belirten konuşmasını yaptı. 

Cumhuriyetimizin ilanının 97.yıldönü-
mü  kutlamaları koronavirüs(covid-19) 
salgını ile mücadele kapsamı içerisin-
de kısıtlı etkinliklerle kutlandı. 

Bafra’da Cumhuriyet
Bayramı Kutlandı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımız 

Kutlu Olsun.
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BAFRA’DA “19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ” 
DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

Bafra 15 Temmuz Demokra-
si Meydanı’nda yapılan tö-
rende Bafra Gaziler Derneği, 

Bafra Belediye Başkanlığı ve Bafra 
Kaymakamlığı tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk konularak saygı du-
ruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derne-
ği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şa-
hin yaptığı konuşmada “19 Eylül 
Gaziler Günü Türk kahramanlığının 
cesaret ve fedakârlığının en büyük 
‘Gazi’ Mustafa Kemal Atatürk’ün 
şahsında taçlandığı bir gündür.  
19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların 
vatan olmasında ve bekası uğrunda 
canlarını adayanların gurur ve şeref-
le hatırlandığı ve anıldığı  gündür.

Ülkemizde şehidi ve gazi-
si olmayan aile yok gibidir.  
Kahraman Gaziler Gününüz kutlu 
olsun. Sizler Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yaşayan birer temsilcile-
risiniz. Sizler Şehitlerimiz ile birlikte 
Cumhuriyetimizin teminatı ve temel 
taşlarısınız. Gururla taşıdığımız gazi 
unvanı Ata’mızdan biz gazilere in-
tikal eden en büyük mirastır.» dedi. 
Törene Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Bafra Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç, Bafra Jandarma Ko-
mutanı Üstteğmen Fatih Özer, AK 
Parti adına Tanıtım ve Medya Baş-
kanı Gökhan Sivri, CHP Bafra İlçe 
Başkanı Vahit Perçin ve yönetimi, 
MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros 
Turna ve yönetimi,  Bafra Muhtarlar 

Derneği Başkanı Erol Andiç ve yöne-
timi, Daire Müdürleri, Muharip Gazi-
ler Derneği, Şehit Aileleri ve Gaziler 

Dayanışma Derneği, Türkiye Harp 
Malulleri Şehit Dul ve Yetimler Der-
neği Başkan ve üyeleri katıldı.
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Birçok tarım ürününün yetişti-
rildiği verimli topraklara sahip 
olan Bafra Ovası’nda 134 bin 

dekar alanda çeltik hasadı başladı. 
Tarlada olgunlaşma sürecini tamam-
layan çeltiğin ilk hasadını Samsun 
Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaptı.

Çeltik üreticiliğinde Türkiye’de ikin-
ci sırada bulunan Bafra’da 49 kırsal 
mahallede 2 bin 230 çiftçi çeltik ye-
tiştiriciliği yapıyor. 2019 yılında Tür-
kiye›de yapılan çeltik hasadında 1 
milyon ton çeltik elde edilmişti. Elde 
edilen bu çeltikten ise 550 bin ton pi-
rinç sağlandı. Bafra›nın çeltik yetişti-
riciliğinde ekonomiye katkısı ise yıllık 
450 milyon TL›yi buluyor. Bafra›da 
damlama sulama yöntemi projesi 
2018 yılında uygulanmaya başladı. 
Bin 47 dekarlık bir alanda uygulanan 
proje ile sudan yüzde 75 oranında 
tasarruf sağlanırken üründe ise daha 
fazla verim elde ediliyor.

Bafra’da 5’inci kez çeltik hasadı et-
kinliği düzenlendi. Etkinlik ilk olarak 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-
ladı. Akabinde kürsü konuşmalarına 
geçildi. İlk olarak konuşma yapan 
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman 
Tosuner «İlk defa damlama sula-
ma yöntemi ile yetiştirilen çeltiklerin 
hasadında toplanmış bulunuyoruz. 
Bafra’ da  2015 yılında 71 bin dekar 
alanda yapılan çeltik, şu an 2020 
yılında 134 bin dekara çıktı. Geçen 
sene çeltikte 30 dekar bir alanda 
damlama sulama yöntemi yapılmış-
tı. 2020 yılında yüzde 75 tohum hibe 
desteği ile birlikte Bafra’da şu an bin 
47 dekar ekilmiş bir alan var.” dedi.

Akabinde konuşmasını gerçekleşti-
ren Bafra İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Ahmet Dursun «İlçemizde 2018 
yılı itibarıyla küçük alanlarda damla 
sulama sistemi ile çeltik yetiştiriciliği 
deneme çalışmaları yapılmaya baş-
landı. 2020 yılında Tarım ve Orman 
Bakanlığının yüzde 75 Hibe Çeltik 
Tohumu Projesi kapsamında 40 ton 
çeltik tohumluğu dağıtıldı. Proje kap-
samında damlama sulama yöntemi 
ile çeltik yetiştiriciliği yapmak isteyen 
çiftçilerimizin tamamının tohumluk 

talepleri karşılandı. 1 dekar için yak-
laşık 3 bin 600-3 bin 900 milimetre 
su kullanılarak dekardan 950 kilog-
ram çeltik elde edilirken damla sula-
ma ile 900-1000 milimetre su kullanı-
larak 900 kilogram çeltik elde edildi.” 
diye konuştu.

“Çok önemli bir yenilik”

Son olarak konuşmasını gerçekleş-
tiren Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağ-
lı ise damlama sulama yönteminin 
önemine dikkat çekerek  «Şu anda 
verimli topraklar üzerindeyiz. Sam-
sun bereketli toprakların yoğun ola-
rak bulunduğu iki önemli ovamızı 
barındıran gerçekten tam bir tarım 
şehridir. Bunun yanında çalışkan 
çiftçilerimiz var. Son yıllarda Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın daha ak-
tif olduğunu hep birlikte müşahede 
ediyoruz. IPARD adı altında Avrupa 
Birliği›nden kaynaklı kırsal kalkınma 
desteklerinin ilimizde çok güzel bir 
şekilde yararlanıldığı ve yerini buldu-
ğunu genel olarak gözlemliyoruz. Ta-
bii, bugün asıl konumuzu teşkil eden 
damlama sistemleri dediğimiz diğer 
tarımsal alanlarda da yaklaşık 20 
yıldır kullanılan ancak pirinç üzerine 
son 2 yıldır denenen ve başarılı bir 
şekilde sonuçlar veren bir sistemdir. 
Çok önemli bir yeniliktir. Bu manada 
suda yüzde 75 oranında bir tasarruf 
sağlanması, verimlilikte olan artış, 
toprağın daha sonra ikinci bir ürüne 
kullanılabilir olması çok önemli bir 

artıdır. Devrim niteliğinde bir yeni-
liktir. Bafra tarımın bilinçli ve nitelikli 
olduğu bir ilçedir. Kurumlarımız her 
zaman çiftçimizin arkasındadır.” şek-
linde konuştu.

Konuşmaların bitiminde Vali Dağlı ve 
protokol üyeleri biçerdövere binerek 
çeltik hasadı yaptı. Programa ayrıca 
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan 
Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, İl Tarım ve Orman Mü-
dürü İbrahim Sağlam, Devlet Su İşle-
ri 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gök-
çe ve çiftçiler katıldı.

BAFRA GELENEKSEL 5. ÇELTİK HASAT ŞENLİĞİ YAPILDI
Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı başladı. 
2018 yılından günümüze kadar uygulanan damlama sulama yöntemi ile su kullanımında tasarruf sağlanırken ürün verimliği 
de artıyor.
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BEDESTAN ESNAFINDAN
BAŞKAN KILIÇ’A TEŞEKKüR

17. yy. sonlarında inşa edildiği 
tahmin edilen ve ilçe için özel 
yeri olan tarihi Bedesten’de Baf-

ra Belediyesi tarafından başlatılan 
altyapı, zemine taş döşeme ve ışık-
landırma çalışmaları tamamlandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve 
Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan Özsivri ile birlikte uzun bir 
sürenin ardından çok yönlü bir çalış-
manın gerçekleştirildiği bedestende 
incelemede bulunarak, bedesten es-
nafı ile istişareler gerçekleştirdiler. 

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri tarafından yürütülen ve 
kısa sürede tamamlanan çalışmalar 
sonucunda bakımsız halinden kurtu-
lan Bedesten için Bedesten esnafla-
rı, yapılan çalışmalardan ötürü Bele-
diye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür 
ettiler.

Bafra Belediyesi tarihsel dokusu ve 
ilçe için öneminden hareketle, yetki-

li birimlerle görüşme ve istişarelerin 
sonucunda başlattığı çalışmaları söz 
konusu alanı ışıklandırmalarla ta-
mamlamıştı.

 600 m²lik bir alanda; doğalgaz, ka-
nalizasyon gibi tüm alt yapı çalışma-
ları daha önce tamamlanmış, zemin 
beton dökme işleminin ardından, 
eski eserlerin restorasyonunda tercih 
edilen bazalt taşı döşeme çalışmala-
rında kullanılmıştı. Tarihi bedesten 
de çalışmalar ışıklandırma işlemi ile 
tamamlanmıştı.
 
Bedesten Çarşısı’nda gerçekleşti-
rilen çalışmalar ile ilgili olarak açık-
lamalarda bulunan Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç “Bafra’mız için 
farklı değeri ve önemi olan Bedes-
ten’imizde yürüttüğümüz altyapı, 
zemine taş döşeme ve ışıklandırma 
çalışmalarımızı tamamladık. Millet-

vekilimiz Sayın Orhan Kırcalı ve Ak 
Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz 
Gökhan Özsivri ile Bedesten’imizde 
incelemede bulunarak esnaflarımıza 
hayırlı işler diledik. Çalışmalarımız 
ile ilgili olarak esnafımızın duyduğu 
memnuniyet bizler için mutluluk ve-
silesi. Halkımızın mutluluğunda pay 
sahibi olmak, gönüllere dokunmak 
hizmet anlayışımızın bir gereği. İlçe-
miz için her beklentiye cevap verme-
ye aynı anlayış ve samimiyetle de-
vam edeceğiz.” dedi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç ve AK Parti Samsun Mil-
letvekili Av.Orhan Kırcalı, ma-

halle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir 
araya gelerek sorunlarını ve beklen-
tilerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerine AK Parti Baf-
ra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, 
Bafra Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tok-
göz ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri de hazır bulundu. 

Ziyaret programında sırasıyla Çe-
tinkaya Mahallesi, Küçükkavakpınar 
Mahallesi, Kelikler Mahallesi, Hüse-
yinbeyli Mahallesi, Göltepe Mahal-
lesi, Gökçeağaç Mahallesi ve Gök-
çekent Mahallesi ziyaret edilerek 
vatandaşlarla bir araya gelindi.

“Yaparsak iş çok, yapmazsak hiç yok. 
Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok.” 
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 
gerçekleştirdiği açıklamada “Millet-
vekilimiz Sayın Orhan Kırcalı, İlçe 
Başkanımız Sayın İbrahim Semiz 
ve yönetim kurulu üyelerimizle bir-
likte uzak yakın demeden vatandaş-
larımızla bir araya gelmeye devam 
ediyoruz.Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın selamla-
rını iletiyor, hasbihal  ediyoruz. Söz 
konusu ziyaretler kapsamında; Çe-
tinkaya, Küçükkavakpınar, Kelikler, 
Hüseyinbeyli, Göltepe, Gökçeağaç 
ve Gökçekent Mahallelerimizde va-
tandaşlarımızla bir araya gelerek ça-
lışmalarımızı, projelerimizi anlattık. 
Mahallerimizdeki çalışmalarımızı 
yerinde inceleyerek hemşehrilerimi-
zin görüşlerini aldık. Misafirperver-
liklerinden ötürü her birine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Yaparsak iş çok, 

yapmazsak hiç yok. Biz yapmaya 
talibiz, bizim işimiz çok. Bu düşünce 
ile gece gündüz demeden aldığımız 
emanetin gereğini yapmaya, her şe-
yin en iyisine layık halkımıza hizmet 
götürmeye devam edeceğiz.”” dedi. 

“Bize ulaşamayana ulaşmaya devam 
edeceğiz” AK Parti Samsun Milletve-
kili Av.Orhan Kırcalı ise “Bize ulaşa-
mayana, biz ulaşmaya devam ede-
ceğiz. Ziyaretlerimizde muhtarlardan 
sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan 
gençlere ve çocuklara kadar her ke-
simden vatandaşla görüşme fırsatı 
buluyoruz. Her mahallemizi karış 
karış dolaşmaya devam edeceğiz. 
Gittiğimiz her mahallede aynı sı-
caklık ve samimiyetle karşı karşı-
ya kalıyoruz. Kadirşinas halkımızın 
gönlünden süzülen misafirperverliği 
tüm yorgunluğumuzu üzerimizden 
atıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve 
Bafra Belediyemizin mahallelerimiz-
de çok güzel çalışmaları var. Hep 
birlikte el ele vererek mahallerimizin 
beklentilerine çözüm bulmayı sür-
düreceğiz.

YAPMAZSAN HiÇ YOK
YAPARSAK iŞ ÇOK, 
BAFRA BELEDİYE BAŞKANI HAMİT KILIÇ “YAPARSAK İŞ ÇOK, YAPMAZSAK HİÇ 
YOK. BİZ YAPMAYA TALİBİZ, BİZİM İŞİMİZ ÇOK.”

5 Bafra Haber

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADINA

HAMİT KILIÇ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını ve gelişmesini sağlayan 
başta Büyük Lider Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm 
şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla 

selamlıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten 
dileklerimle kutluyorum.

EKİM / KASIM 2020



GENÇÇAKIR, “ŞOFÖR 
ESNAFIMIZIN MAĞDURiYETi 
ACiLEN GiDERiLMELi”

H.KAYA AŞCI: ‘’EN İYİ YATIRIM EĞİTİME
VE GENÇLERE YAPILAN YATIRIMDIR’’

6 Bafra Haber

Bafralı Hemşehrilerimizin,
Esnaflarımızın 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı Kutlu Olsun.

Bafra Şoförler ve Otomobil-
ciler Esnaf Odası Başkanı 
Metin Genççakır, kooperatif 

binasında düzenlediği basın top-
lantısında “Pandeminin Türkiye›de 
görülmeye başladığı mart ayından 
bu zamana kadar şoför esnafımız 
çok zor durumda, evine ekmek gö-
türemez hale geldiler. Aylardır araç-
larının kontağını çevirmeyen esna-
fımız, mevcut belirsizlik içerisinde 
geçici işçi olarak çalışmak duru-
munda kaldılar.” diyerek şoför es-
nafının sorunlarına dikkat çekmek 
istediklerini belirtti.

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası Başkanı Metin Gençça-
kır yaptığı açıklamanın devamında 
“Belirsizlik içerisinde aylardır çalış-
mayan veya kısıtlı çalışan ve oto-
parklarda bekleyen servisçi esnafı-
mızın ve diğer tüm şoför esnafının 
unutulmaması gerekmektedir. Mağ-
dur oldukları ortadadır.2019 yılını 
kayıplarla geçirdiği gibi 2020 yılının 
sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 
durumun belirsizliğinin devam ede-
ceği ihtimali mevcut olup mağduri-

yetimizin bir nebze azaltılması için 
sabit giderlerimiz olan kara taşıt 
vergisi, trafik sigortası fenni muaye-
ne ücretleri, sosyal güvenlik prim-
lerinin bu dönemde dondurularak 
esnafımıza yardımcı olunmasını, 
esnafımızın desteklenmesini iste-
mekteyiz. Aksi takdirde şoför esna-
fı  ihale alabilmek için araçlarının 
çoğunu yeniledikleri için ve borçla-
rını ödeyemeyeceklerinden icraya 
düşecek. Yüzlerce esnafımız araç-
larını satılığa çıkaracak.Bu isten-
meyen olayın önüne geçmek adına 
devletimizden, hükümetimizden bu 
sorunun acilen çözülmesini esna-
fım adına istiyorum.” dedi.

işte bu anlayış ve inançla merhum 
babamız Sayın Şevket Aşcı’nın 
arzu ve istekleri doğrultusunda 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesine devrettiğimiz Bafra’da inşa 
ettiğimiz Şevket Aşçı Turizm Fakül-
temizin açılış törenini 27 Eylül 2014 
tarihinde gerçekleştirdik. Fakültemiz, 
üç katlı ,toplamda 10 bin metrekare 
kapalı alanı içerisinde barındıran 60 
öğrencilik 20 sınıfa ve toplamda ise 
gece ve gündüz olmak üzere 2 bin 
öğrenci kapasitesine sahiptir. Fakül-
temizde 4 adet 120 öğrencilik anfi 
sınıf,250 kişilik Hanife Aşcı Konfe-
rans Salonu ,500 metrekarelik üç 
ayrı endüstriyel ve uygulamalı mut-
fak ,200 metrekarelik sergi salonu,2 
bilgisayar laboratuarı rekreasyon 
salonu ,32 adet öğretim görevlisi ve 
1 adet rektör odası bulunmaktadır. 
Bafra’nın ilk fakültesi olan Şevket 
Aşcı Turizm Fakültesi’nin, OMÜ’nün 
Bafra yerleşkesinin ilk yapısı olmak-
la birlikte gelecekte düşünülen Bafra 
Üniversitesinin ilk adımı olacağı ka-
naatindeyim.’’ dedi.

EKİM / KASIM 2020

Genççakır “Pandeminin Türkiye’de görülmeye başladığı mart ayından bu za-
mana kadar şoför esnafımız çok zor durumda, evine ekmek götüremez hale 
geldiler. Aylardır araçlarının kontağını çevirmeyen esnafımız, mevcut belirsizlik 
içerisinde geçici işçi olarak çalışmak durumunda kaldılar.”

Türkiye Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı ASTAŞ Holding 
H.Kaya AŞCI “Geleceğimizi şekillendirecek olan yarınlarımızın teminatı genç-
lerimizin eğitilmesini, ülkemizin bekası açısından bir ağacın yaşaması için ihti-
yaç duyduğu hava ve su kadar önemli buluyoruz. 
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Tüm Hemşehrilerimizin
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını En İçten

Dileklerimizle
Kutlarız. 

Cumhuriyetimizin 
97. Yılı 

Kutlu Olsun.

29 Ekim 
Cumhuriyet
 Bayramınızı

En İçten 
Dileklerimle 

Kutlarım.
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Cumhuriyet dediğimiz bu yüce eser 
Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve si-
lah arkadaşlarının önderliğinde bin-
lerce şehidin canı ve gazinin kanı ile 
hayata geçmiştir.

Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuri-
yet’i ilan etti.  Böylece Türk tarihin-
de ve yakın coğrafyasındaki komşu 
devletler içerisinde yönetimi halka 
veren ilk lider olmuştur.

Atatürk, milli mücadele öncesi ve 
sonrasında yaptığı ve yapacağı her 
şeyi halka mal etmeye özen göster-
miş hiçbir zaman milletin üzerinde 
bir güce sahip olduğunu düşünme-
miştir.

Cumhuriyet gelişmeye, değişime 
ve bilimsel yeniliklere açık olmaktır. 
Cumhuriyet ile ilmin gösterdiği yol-
dan yürünür. Evet, bağımsız, düş-
man işgalinden kurtulmuş, ticareti, 
sanayisi felç olmuş, hukuk sistemi, 
siyasi yapısı, eğitim düzeyi köhne-
miş bir Türkiye vardı. Mustafa Kemal 
kurtuluşun sadece silah gücünden 
değil uygarlıktan geçtiğine inanıyor, 

kanla elde edilen özgürlüğün kalı-
cı olmasının yolunun  her anlamda 
çağdaş Türkiye’den geçtiğini biliyor-
du.

İlk olarak devrimlerini hayata geçir-
mekle başladı. Saltanatın Kaldırıl-
ması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeli-
ğin Kaldırılması, Medeni Kanunun 
Kabulü, Tarikatların Kaldırılması, 
Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılma-
sı, Laikliğin Kabulü, Kadın Hakla-
rının Tanınması, Şapka ve Kıyafet 
Kanunu, Takvim, Saat ve Ölçülerde 
Değişiklik, Soyadı Yasasının Kabu-
lü, Eğitim ve Öğretim Devrimi, Harf 
Devrimi, Dil Devrimi yapıldı. Aynı 
zamanda aşarın kaldırılması, çift-
çinin özendirilmesi, Sanayi Teşfik 
Kanunu’nun  çıkarılması, sanayi ku-
ruluşlarının kurulması, I. ve II. Kal-
kınma Palanlarının uygulamaya ko-
nulmasıyla milleti sadece kurtarmak 
için değil aynı zamanda ona ebedi 
özgür yaşama kabiliyetini kazandır-
mayı hedefledi.

Bilmeliyiz ki özgür doğmak şansına 

sahip olabiliriz ama 
özgür yaşamak için 
mücadele etmek 
zorundayız. Musta-
fa Kemal Atatürk’ün 
bize gösterdiği yol-
da yürüdüğümüz 
sürece de hiçbir 
gücün özgürlüğü-
müzü yok etme 
emellerine kavu-
şamayacağı inan-
cımız asla sarsıl-
mayacaktır. Bunun 
için de gençlerin aklını ve yüreğini 
ülkesinin hayrına kullanmaları için 
Mustafa Kemal Atatürk gençlerimi-
ze “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek 
sizindir, Cumhuriyeti biz kurduk onu 
sonsuza kadar yaşatacak sizlersi-
niz.” demiştir. 

Günümüz Türkiye’si bilgiye ulaşma 
ve onu kullanma açısından bir hayli 
yol almıştır. Bu nedenledir ki Türki-
ye’nin de eskiye nazaran okur-ya-
zar oranı, dünyadaki görüntüsü 
değişmiş ilerlemiş, gelişmiştir. Bun-

dan dolayı günümüzde önemli olan 
Cumhuriyet’in yaşını kutlamak değil 
nasıl bir yönetim şekli olduğunu, var 
olan diğer rejimlerden farklarını, içe-
riğini, Atatürk’ün bu rejim konusun-
da neden bu kadar ısrar ettiğini bilip 
yaşatılması gereğine inanmaktır.

Bu değerler içerisinde Cumhuriyet’i-
mizin 97. yılını coşkuyla kutlamanın 
onurunu, heyecanını yaşıyorum. 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu 
olsun.   

Hasan DAVRAN

e-mail: hasandavran@hotmail.com

CUMHURİYETİN YAŞINI 
KUTLAMAK YETMEZ
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Basın açıklamasına Samsun 
Esnaf Odalar Birliği (SESOB) 
Başkanı Hacı Eyüp Güler, 

Samsun Lokantacılar Odası Başka-
nı İsmail Balcı, Bafra Lokantacılar 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıl-
dı. 

Tostçu Bey Restoran İşletmecisi Ab-
durrahman Başol yeni açılan yerde 
ilk oda kaydını yaptırdı. 

Bafra Lokantacılar Odası Başkanı 
Doğan Karafazlıoğlu yaptığı açıkla-
mada “15.03.1966 yılında kurulan 
Bafra Lokantacılar Odası kurulduğu 
ilk günden bu yana faaliyetlerini bü-
yük önem ve titizlikle sürdürmekte-
dir.  

2002 yılında devraldığımız başkan-
lık görevimizi, 18 yıldır aynı özveriyle 
sürdürerek bu günlere kadar gelmiş 

bulunmaktayız. 

54 yıldır faaliyette olan odamız, bu-
güne kadarki tüm çalışmalarını kira-
cısı olduğu hizmet binalarında haya-
ta geçirmiştir.  

Bugün bir ilke imza atarak Bafra 
Lokantacılar Odası olarak  dişimiz-
den tırnağımızdan artırarak büyük 
fedakârlık sonucunda yeni hizmet 
ofisimizin mülkünü, odamıza kazan-
dırmış bulunmaktayız. Üyelerimize 

daha kaliteli hizmet vermek ve on-
ları daha iyi temsil etmek maksadıy-
la çıktığımız bu yolda ilk hedefimizi 
gerçekleştirmenin onurunu ve guru-
runu yaşıyoruz. 

Bu heyecanı güzel bir açılış orga-
nizasyonuyla süslemek, mutluluğu-
muzu herkesle paylaşmak isterdik. 
Fakat dünyayı etkisi altına alan pan-
demi ile mücadele tedbirleri kapsa-
mında açılış organizasyonu düzen-
lemenin uygun olmayacağına karar 
verdik. 

Bu durumu anlayışla karşılayacağı-
nızı umuyoruz. 

Yeni binamızın kurulmasında bizler-
den desteğini esirgemeyen Bafra Be-
lediye Başkanı Hamit Kılıç’a , Bafra 
ilçe Orman ve Tarım Müdürü Ahmet 
Dursun’a, Bafra Esnaf ve Sanatkar-

lar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı 
Metin Genççakır’a, Bafra Elektrikçi-
ler ve Elektronikçiler  Odası Başkanı 
Bülent Kulaksız’a ve bugünlere gel-
memize büyük emeği olan Madeni 
Sanatkar Odası eski  Başkanımız, 
ustamız Resai Yılmaz’a sonsuz te-
şekkürlerimizi sunarız.’’dedi. 

Samsun Esnaf Odalar Birliği (SE-
SOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler ise 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bafra Kaymakamı Cevdet 
ERTÜRKMEN, Bafra’da 
15.03.1966 tarihinde kurulan 

ve 54 yıldır faaliyetine kiracı olarak 
devam ederken Hacınabi Mah. Meşe 
Sok. No:1/B’de yer alan kendi mül-
küne geçen Bafra Lokantacılar Oda-
sının yeni binasına geçiş törenine 
katılamadığı daha sonra hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu. ERTÜRK-
MEN, ziyaretinde Bafra Lokantacılar 
Odasının  18 yıldır başkanlığını ya-
pan Doğan KARAFAZLIOĞLU nez-
dinde bugüne kadar odaya hizmeti 
geçen herkese teşekkür etti.

KARAFAZLIOĞLU ziyarette yaptığı 
konuşmada”Odamızın kendi mül-

kündeki açılışını güzel bir organizas-
yonla yapmak isterdik fakat pandemi 
ile mücadele tedbirleri kapsamında 
bu organizasyonu yapamadık. Kay-
makam’ımıza odamızı ziyaretinden 
dolayı ve bugüne kadar esnafımızla 
ilgili sorunlarımızda bize destek ver-
diği için teşekkür ederim.» dedi.

Ziyaret sonunda yönetim kurulu üye-
leri ile birlikte anı fotoğrafı çekildi.

BAFRA LOKANTACILAR ODASI YENİ YERİNDE 

Kaymakam Cevdet ERTÜRKMEN Lokantacılar Esnaf
Odasını  Yeni Binasında Ziyaret Etti
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Bafra Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Karafazlıoğlu Hacınabi Mahallesi Meşe Sokak No. 1/B’de faaliyete geçen ve kendi 
mülkiyeti olan Bafra Lokantacılar Odası binasının açılışında basın açıklaması yaptı



PADİŞAHIM ÇOK YAŞA
Konca VURAL
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Diktatör Stalin’in çok bilinen bir hikâ-
yesi vardır. Dostlarıyla otururken 
halkın nasıl yönetileceği konusunda 
sohbet ederler, kimi demokrasi, kimi 
eşitlik, kimi paylaşmaktan bahseder. 
Bu cevapların hiçbiri Stalin’in ho-
şuna gitmez. Hizmetçilere seslenir 
bana bir tavuk getirin der. Getirilen 
tavuğun bütün tüylerini canlı canlı 
yolar ve tavuğu odaya salar. Tavuk 
can havliyle oraya buraya kaçar ama 
dışarı çıkamaz. Çaresizce Stalin’in 
bacaklarının arasına girer. Stalin, 
cebinden çıkardığı yemlerden birer 
birer tavuğa atar ve tavuk bir daha 
Stalin’in peşinden ayrılmaz.

Ömrü savaş meydanlarında Os-
manlı subayı olarak geçen savaşta 
bile kitap okuyarak dünyayı tanıyan 
Mustafa Kemal, devlet idaresini bir 
günde gerçekleştirmemiştir. Edindiği 
tecrübeler de tek adamlık diktatör-
lük, padişahlık ülkeyi nerelere götür-
düğünü görmüştür. Atatürk’ün notla-
rında, Osmanlı Padişahı Vahdettin, 

“Türkiye halkının, namusunu, onuru-
nu yok eden kişi olarak tanımlanmış-
tır. Ne yazık ki bu milletin hükümdar, 
sultan, padişah, halife diye başında 
bulundurduğu Vahdettin... O bu dav-
ranışıyla kendisini öldürdü.

Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu 
deneyimlerinden sonra “Egemenlik 
sınırsız ve koşulsuz ulusundur.” di-
yerek Cumhuriyet’i ilan etmişti.

Mustafa Kemal Atatürk yalnızca 
savaş meydanındaki dehası değil, 
Cumhuriyet öncesi ve sonrası gös-
terdiği devlet adamı misyonu ile de 
tarihe iz bırakmış ender liderlerden 
biridir. Cumhuriyet rejimini Türki-
ye’ye kazandırmak için nice engel-
leri aşarak Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından 9 Eylül 1923’te önce Halk 
Fırkası adıyla kurulan parti 1924 yı-
lında Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 
yılında da Cumhuriyet Halk Partisi 
adıyla tek partili olarak 1946 yılına 
kadar devam etmiş. 1946 Türkiye 
çok partili demokrasiye ilk adımı-

nı iki partinin yarıştığı 18 Temmuz 
1946’daki genel seçimlerde attı.

Çok partili seçimlerle parlamenter 
sistemde görevli başkanlar,  liderler 
sultasıyla milletvekillerinden beledi-
ye başkanlarına kadar adayları mil-
let değil de liderlerin seçtiği liderlik 
sultasına dönüşmüştür. Parlamenter 
sistemi liderler sultasına dönüşme-
siyle istikrarsız ve zayıf hükümetler 
tarafından yönetildi ve sonunda bu 
günlere geldik. Bugün ne başkanlık 
ne yarı başkanlık, ne olduğu bel-
li olamayan sistemle yönetildik. Bu 
bugünkü hükümetin suçu olduğu 
kadar geçmiş hükümetleri hatala-
rından suçlu olanlar şimdi güçlen-
dirilmiş parlamenter sistemin ara-
yışlara dönmüşler. Bu suç bugünkü 
hükümet partili başkanlık sistemine 
Recep Tayyip Erdoğan’a suçu yüklü-
yorlar. Recep Tayyip Erdoğan sanki 
gökten düştü. O da sizin yetiştirdiği-
niz siyasetçi onun kabahati ne? Onu 
siz yetiştirdiniz ama bu böyle devam 

etmeyecek. Yeni yetişen nesil hem 
zeki öz güvenleri yüksek teknoloji 
sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşa-
bildikleri için onları kandırmak ko-
lay olmayacak. Bunların sayısı 10 
sene sonra 10 milyonu aşacak. Bir 
dakikada dünya ile ilişki kuracaklar, 
doğru bilgiye ulaşacaklar. Onların 
zamanında bugünkü teknoloji daha 
da gelişecek onların seçimlerinde ne 
böyle Cumhurbaşkanı ne milletvekili 
ne belediye başkanı olacak. Bu gün 
başımıza gelenler cehaletten kurtu-
lamayışımızdandır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mus-
tafa Kemal Atatürk ne demiş: “Size 
sesleniyorum, unutmayın ki en bü-
yük savaş, cehalete ve gericiliğe 
karşı yapılan savaştır.”Gerçek kurtu-
luş ancak cehaletin ortadan kaldırıl-
masıyla olur. Onun içindir ki gençle-
re sahip çıkın, gelecek onlarla güzel 
olacak. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız 
kutlu olsun. 
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Bafra İşletme Fakültesinde
Devir Teslim Töreni

Dekanlığında Görev Değişimi
OMÜ Eğitim Fakültesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Bafra İşletme Fakültesi’nde, 
dekanlık devir teslim töreni, 

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Törende, Prof. 
Dr. Yüksel Terzi görevini, yeni Dekan 
Vekili Prof. Dr. Ahmet Mutlu’ya dev-
retti.

Bafra İşletme Fakültesi Dekanlı-
ğında gerçekleşen törene Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. 
Cengiz Batuk ile Fakültenin bağış-

çısı Akif Arslan da iştirak etti. Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin 
gelişimi adına göstermiş olduğu hiz-
metlerden dolayı eski Dekan Prof. 
Dr. Yüksel Terzi’ye teşekkür ederek 
dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. 
Ahmet Mutlu’ya da yeni görevinde 
muvaffakiyet diledi.

Devir teslim töreninin ardından Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve berabe-
rindekiler Bafra İşletme Fakültesi ve 
Turizm Fakültesini gezerek incele-
melerde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığında yapılan devir teslim 
töreniyle Prof. Dr. Seydi Ahmet 
Ağaoğlu, Prof. Dr. Soner Çanka-
ya’dan dekanlık görevini devraldı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da 
katıldığı devir teslim törenine; Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ve 
Prof. Dr. Cengiz Batuk da iştirak 
etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fa-
kültenin gelişimi adına göstermiş 
olduğu hizmetlerden dolayı eski 
Dekan Prof. Dr. Soner Çankaya’ya 
teşekkür ederken, dekanlık görevi-
ni üstlenen Prof. Dr. Seydi Ahmet 
Ağaoğlu’na da yeni görevinde mu-
vaffakiyet diledi.

Törende Rektör Ünal, eski Dekan 
Çankaya ile yeni Dekan Ağaoğ-
lu’na çiçek takdim etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Ziraat Fakültesi Dekanlığında ya-
pılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. 
Muharrem Özcan, Prof. Dr. Hüsnü 

Demirsoy’dan dekanlık görevini dev-
raldı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da ka-
tıldığı devir teslim törenine; Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. 
Cengiz Batuk  ile Üniversite Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençce-
lep de iştirak etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakül-
tenin gelişimi adına göstermiş oldu-
ğu hizmetlerden dolayı eski Dekan 
Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy’a teşekkür 
ederken, dekanlık görevini üstlenen 
Prof. Dr. Muharrem Özcan’a da yeni 
görevinde muvaffakiyet diledi.

Törende Rektör Ünal, eski Dekan 
Demirsoy  ile yeni Dekan Özcan’a 
çiçek takdim etti.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 

Eğitim Fakültesi Dekanlığında ya-
pılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. 
Hamza Çalışıcı, Prof. Dr. Seher Bal-
cı Çelik’ten dekanlık görevini devral-
dı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da ka-
tıldığı devir teslim törenine; Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. 
Cengiz Batuk ile Üniversite Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençce-

lep de iştirak etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakül-
tenin gelişimi adına göstermiş oldu-
ğu hizmetlerden dolayı eski Dekan 
Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’e teşek-
kür ederken, dekanlık görevini üst-
lenen Prof. Dr. Hamza Çalışcı’ya da 
yeni görevinde muvaffakiyet diledi.

Törende Rektör Ünal, eski Dekan 
Çelik ile yeni Dekan Çalışıcı’a çiçek 
takdim etti.
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OMÜ Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığında Görev Değişimi 

OMÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanlığında Görev Değişimi
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Ülkemiz doğasında bol miktarda bu-
lunan ve ekonomik getirisinin yüksek 
olması dolayısı ile son yıllarda küçük 
ölçekli arazilerde yetiştirilmeye başla-
nan salep bitkisinin Bafra’da yaygın-
laştırılması için çalışmalara başlanıldı. 

Bu amaçla İlçe Kaymakamı Cevdet 
ERTÜRKMEN‘in talimatı ile Bafra 
Meslek Yüksekokulu, Samsun İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, Bafra İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Bafra 
Ziraat Odası Başkanlığı, Dedeli Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi kurum-
larından temsilcilerin yer aldığı “Salep 
Çalışma Grubu” oluşturuldu.

Söz konusu çalışma grubu, çiftçile-
rimizi bilgilendirmek amacı ile kendi 
aralarında yaptıkları fikir alışverişleri-
nin ardından “Salep Yetiştiriciliği” ko-
nulu toplantıyı düzenlediler. Toplantı-
da Salep yetiştiriciliği yapmak isteyen 
çiftçilerimizin uyması gereken mevzu-
at, doğadan salep toplanması ile ilgili 
yasal yaptırımlar,  toprak hazırlığından 
pazarlanmasına kadarki yetiştiricilik 

süreçleri ve pazarlama imkânları an-
latıldı. “Salep Yetiştiriciliği Mevzuatı ve 
Salep Pazarlama İmkânları” konusun-
da İl Müdürlüğünden Ziraat Yüksek 
Mühendisi Yasemin SARAÇ’ın yaptığı 
sunum sonrası Bafra Meslek Yüksek 
Okulundan Öğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Ömer ÇALIŞKAN “Salep Yetiştiriciliği” 
hakkında bilgi verdi.

Akabinde Dedeli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinden Okul Müdürü 
Vedat DEMİR kısa bir sunum yaptı. 
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim 

SAĞLAM da genel bir değerlendir-
me konuşması yaparak salep bitkisi-
nin ekonomik değeri ve mevcut pazar 
imkânlarından, çiftçilerimize getirile-
rinden bahsederek salep yetiştiriciliği 
düşünen üreticilerimizin her konuda il 
ve ilçe müdürlüklerinden yardım alabi-
leceklerini vurguladı.

Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRK-
MEN de genel bir değerlendirme yap-
tı, devamında üreticilerden gelen so-
ruların cevaplandırılması ve karşılıklı 
görüş alışverişi ile toplantı son buldu.  

SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ 
TOPLANTISI BAFRA’DA YAPILDI

EKİM / KASIM 2020

Tarım teknoparkı ana gündemi 
ile Bafra Genç İş İnsanları Baş-
kanı Burak Özturan ve Karade-

niz Genç İş İnsanları Federasyonu 
Başkanı Yavuz Muratoğlu OMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamın-
da ziyaret etti.

OMÜ rektörlük makamında gerçek-
leşen ziyarette tarım teknoparkının 
Bafra için önemini vurgulayan BAF-
RA GİAD uzun yıllardır takipçisi ol-
dukları botanik park ve ekolojik turizm 
projeleri ile Bafra’nın kısa sürede 

Türkiye’nin hatta dünyanın parlayan 
yıldızı haline gelebileceklerini söyle-
diler. Tıbbi aromatik bitkiler fakültesi-
ne dönüşebilecek ve Karadeniz’in en 
büyük botanik parkı olabilecek alana 
sahibiz. Bafra, tarım alanında üniver-
site ile işbirliği içerisinde yapacağı 
inovasyonlarla şehir kalkınmasını 20 
yıl ileriye atabilecek güce sahiptir. Bu 
gücün farkına varılmalı ve herkes eli-
ni taşın altına koymalı.

Bafra yerleşkesinin sınırlarını yeni-
den belirleyeceklerini belirten rektör 

Ünal, sınırlar belirlendikten sonra 
yerleşke içerisinde yurt, sosyal tesis 
ve idari binalarla öğrenciler ve akade-
misyenler için daha güzel bir eğitim 
ve yaşam alanı hazırlamak için el bir-
liği ile çalışmanın önemini vurgulaya-
rak  zamanla şartlar iyileştirildiğinde 
yerleşke sınırları içerisinde botanik 
park ve tarım teknopark alanlarına da 

yer verileceğini söylediler.

Toplantıya OMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da katıldı. Zi-
yaretin sonunda BAFRA GİAD baş-
kanı Burak ÖZTURAN, OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’a,  Bafra’yı sim-
geleyen plaket takdim etti.

Botanik Park ve Tarım Teknopark İsteği 
Genç İş İnsanlarından
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KAYMAKAM ERTÜRKMEN,
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE BİRLİKTE 
TARİHİ BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İl 
Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Meh-
met Değermenci, İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ahmet Karaman, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğ-
lu, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Göksel Başar ile birlikte, 
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi bahçesindeki tarihi binada 
incelemelerde bulundu. Eğitim ve 
öğretime kapalı bulunan okulla ilgili 
bilgileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
İnşaat Emlak Şefi Yusuf Tiftik sundu. 

Ardından Kaymakam Cevdet Ertürk-
men ve beraberindekiler, Bafra İbn-i 
Sina Mesleki ve Anadolu Lisesi Mü-
dürlüğünü ziyaret ederek Okul Mü-
dürü Mehmet Dursun ve okul öğret-
menleri ile bir süre sohbet etti. Okul 
eğitim ve öğretimi hakkında bilgiler 
aldı.

Bafra Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü sporcusu Bilge 
Alev, Gençlik ve Spor Bakan-

lığına bağlı Türkiye Olimpiyat Hazır-
lık Merkezine (TOHM) davet edildi. 

Bafra’ya Havalı ve Ateşli Silahlar 
branşında ilk madalyaları kazan-
dıran Bafra Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü sporcusu ve ilçenin 
gurur kaynağı Bilge Alev’in aldığı bu 
davet ilçede sevinçle karşılandı. 

Ülkemizde her sporcunun hayali 
olan milli takım forması için ilk adım 
olarak değerlendirilen bu gelişme-
den sonra Bilge Alev’in Ankara Tür-
kiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne 
yatılı olarak kaydı yapıldı.

2019 yılında yarışmalarda attığı 
yüksek dereceler ile bu hakkı kaza-
nan Bilge Alev bu başarıyı sadece 
iki senede yakalayarak ilerisi için 
milli takıma yükselebileceğini her-
kese kanıtladı. 

Bilge Alev, Ankara TOHM’de dev-
let tarafından her türlü ihtiyacı kar-
şılanarak Ankara Gazi Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesinde (BES-
YO) okul hayatını sürdürecek. 

Şimdiye kadar Türkiye Şampiyona-
ları ve grup müsabakalarında birçok 
başarıya imza atan ve madalyalar 
kazanan Bilge Alev Bafra’da Atıcılık 
sporunu tanıtarak örnek bir sporcu 
oldu.

Bilge Alev yaptığı açıklamada: “Baf-
ra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulü-
büme bana gösterdikleri destekten 
dolayı, Bafra Belediye Başkanımız 
Sayın Hamit Kılıç başta olmak üze-
re, Kulüp başkan ve yöneticilerime 
ayrıca üzerimde çok emeği olan 
babam Erol Alev ve diğer aile fert-
lerime ve değerli antrenörüm Murat 
Gürsel hocama çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 
ise “Başarılarından dolayı sporcumuz 
Bilge Alev’i tebrik ediyorum. Kendi-
si Bafra’mızın göğsünü kabartmaya 
devam ediyor. Başarı çizgisinin Tür-

kiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 
de devam edeceğine dair inancımız 
tam. Dualarımız ve desteğimiz daima 
kendisi ile beraber.” dedi.

AV. AYŞE ÜSTÜNEL DAĞDELEN
SAYSiAD GENEL BAŞKANI

Samsunlu Yöneticiler Sanayiciler 
ve İş İnsanları Derneği (SAYSİAD) 
Genel Başkanı Avukat Ayşe Üstünel 
Dağdelen Ankara’da İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’ yu makamında zi-
yaret ederek çalışmalarında başarı-
lar diledi.

Samsunlu Yöneticiler Sanayiciler 
ve İş İnsanları  Derneği (SAYSİAD) 
Genel Başkanı Avukat Ayşe Üstü-
nel Dağdelen ziyarette İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu’ ya SAYSİAD’ 
ın çalışmaları ve projeleri ile ilgili 
bilgiler aktardıktan sonra  “En başta 
dünya lideri Cumhurbaşkanımız sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi-
ne, sizlere çalışmalarınızda  başarı 
dileklerimi sunarken el ele birlik, be-
raberlik içerisinde olmamız gerekti-
ğini belirtmek isterim.

Kurtuluş Savaşı’nın kahraman Türk 
kadınları Nene Hatunların, Kara 
Fatmaların, Şerife Bacıların torun-

ları olarak özellikle iş dünyasında 
bulunan kadınlarımızda ülkemizin 
üzerine oynanan oyunlara karşı tek 
vücuttur. Bu oyunları milletçe el ele, 
birlik ve beraberlik içerisinde berta-
raf edeceğimize inancımız sonsuz-
dur. “diyerek sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 
Samsunlu Yöneticiler Sanayiciler 
ve İş İnsanları Derneği (SAYSİAD) 
Genel Başkanı Avukat Ayşe Üstü-
nel Dağdelen’in ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti belirterek çalış-
malarında ve projelerinde başarılar 
diledi.

‘’ İŞ DÜNYASINDA BULUNAN KADINLARIMIZ ÜLKEMİZİN 
ÜZERİNE OYNANAN OYUNLARA KARŞI TEK VÜCUTTUR’’



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

Dursun TEKİNER
Yönetim Kurulu Başkanı - İnşaat Yüksek Mühendisi

Araştırma Hizmetleri

“ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMINIZI KUTLARIM ”29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

ANMA

Canım Annemiz-Babamız, Biricik Babaannemiz-Büyükbabamız,
Hatıralarınızla dolu, sizsiz yaşanan aylar geçsede

kalbimizde sevginiz ve yeriniz doldurulamayacak. O en tatlı halinizle sizi her an yanımızda 
hissediyor ve çok özlüyoruz. 

Huzur içinde uyuyun.

AİLENİZ
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GÜLŞEN TEKİNER
(01.07.1938 - 11.09.2018)

ÖZCAN TEKİNER
(13.02.1938 - 24.02.2020)



Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ve 
QNB Finansbank Bafra Şubesi 
arasında Bafra TSO üyelerine 

ücretsiz e-dönüşüm hizmetleri sunul-
ması kapsamında protokol imzalandı.

Bafra TSO Üyelerinin hizmetten bu-
günden itibaren yararlanabileceğini 
dile getiren Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gök-
sel Başar “Finans Bank ile imzalanan 
protokol neticesinde üyelerimiz, oda-
mızdan alacakları hizmetlere ek ola-
rak e-FATURA, e-DEFTER, e-ARŞİV, 
e-İMZA, e-İRSALİYE, e-MÜSTAHSİL 
gibi dijital ürünlere ve hizmetlere üc-

ret ödemeden sahip olabileceklerdir. 
Üyelerimiz için hayırlı olmasını te-
menni ediyorum.” dedi. Başkan Ba-
şar, QNB Finansbank ile yapılan iş-
birliğinin memnuniyet verici olduğunu 
ifade ederek tüm üyelerimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum, dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası üye-
lerine büyük katkı sağlayacaklarına 
inandıkları bir anlaşmaya imza attık-
larını belirten QNB Finansbank  Şube 
Müdürü Serdar Gönenç  “Anlaşma 
kapsamında Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odasına bağlı tüm üye kuruluşlarla 
kurulacak Dijital Köprüde, e-FATU-

RA, e-ARŞİV, e-İMZA, e-İRSALİYE, 
e-MÜSTAHSİL gibi dijital ürünlerimiz 
ücretsiz olarak sunulacak olup  böl-
gemiz şirketlerimize sağlayacağımız 
katkı ve destekten mutluluk duyuyo-

ruz.” dedi. Protokol kapsamındaki diji-
tal dönüşüm paketinden ücretsiz fay-
dalanmak isteyen üyelerimizin QNB 
Finansbank Bafra Şubesine müraca-
at etmeleri gerekmektedir.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasından
Üyelerine Bir Hizmet Daha
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Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

Çiftçilerimizin ve Bafralı 
Hemşehrilerimizin

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
Kutlarız.

Bafra’da 19 Ekim Muhtarlar Günü ne-
deniyle 15 Temmuz Demokrasi Mey-
danı’nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı okundu.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Di-
kencik Mahallesi Muhtarı Erol Andiç 
yaptığı konuşmada “19 Ekim 1829 

tarihinde 2. Mahmut tarafından yayın-
lanan bir fermanla İstanbul Üsküdar, 
Eyüp ve Galata kadılıklarında daha 
sonra Anadolu’da Kastamonu Taş-
köprü’de kurulan muhtarlık müesse-
sesi 191 yıldır bu topraklarda varlığını 
sürdürmektedir. Muhtarlık müessesi, 
Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan en-
der kurumlardan biridir. Çünkü temsil 
ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti Müh-

rü›nden alan 
bu müessese 
siyasal laşma-
mış tek çözüm 
merkezidir. Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk›ün de-
diği gibi MUH-
TAR, demok-

rasinin temel taşıdır. Bu günü bizlere 
«MUHTARLAR GÜNÜ» olarak hedi-
ye eden başta Cumhurbaşkanı’mıza, 
hükümetimize ve Gazi Meclisimize 
teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtar-
larımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü 
kutluyor ve meslektaşlarıma çalışma-
larında başarılar diliyorum.” dedi. Ko-
nuşmaların ardından program çekilen 
hatıra fotoğrafı ile son buldu.

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile 
düzenlenen programa, Bafra Kayma-
kamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Beledi-
ye Başkanı Hamit Kılıç, Mahalle Muh-
tarları, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. 
İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Baş-
kanı Barbaros Turna, CHP Bafra İlçe 
Başkanı Vahit Perçin, Bafra İlçe Emni-
yet Müdürü Gökay Süleyman Gökdo-
ğan, Bafra İlçe Jandarma Komutanı J. 
Üsteğmen Fatih Özer katıldı. 
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DUALARLA SON YOLCUĞULUNA UĞURLANDI

DUALARLA SON YOLCUĞULUNA UĞURLANDI

DR. HALİS KORUR

DR. ŞERAFETTİN AVCIKURT

EKREM ATMACA
DUALARLA DEFNEDİLDİ

GÜNER EROL DUALARLA 
SON YOLCUĞULUĞUNA 
UĞURLANDI

Bafra eşrafından rahmetli Av. Günay-
dın Korur ’un oğlu, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Halk Müziği Korosu eski 
şeflerinden Dr. M. Halis Korur, Son 
Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra eşrafından rahmetli Av. Günay-
dın Korur ve Şükran Korur’ un  oğlu; 
Esra Korur’ un eşi; Efe Korur’ un ba-
bası;Dr. Ahmet Korur’ un kardeşi On 
dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziği 
Korosu eski şeflerinden Dr. M. Halis 
Korur (59) vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını 

kaybeden aynı zamanda OMÜ Türk 
Sanat Müziği Sanatçısı ve Koro Şefli-
ği de yapan 59 yaşındaki Aile Hekimi 
Korur’ un cenazesi Bafra Asri Mezar-
lığı’nda helallik alındıktan sonra kılı-
nan cenaze namazını müteakip asri 
mezarlığa defnedildi.

Cenazesine meslektaşları, sivil top-
lum kuruluşları temsilcileri, sevenleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

Merhume emekli öğretmen Vehibe 
Avcıkurt’un eşi; Elif ve Uğur Avcı-
kurt`un babaları Bafra Devlet Has-
tanesi eski Başhekimi Dr. Şerafettin 
Avcıkurt 92 yaşında vefat etti.

Avcıkurt’un cenazesi Bafra Asri Me-
zarlık’ta alınan helallik ve kılınan 
cenaze namazının ardından aile kab-
ristanlığına defnedildi.

Cenazeye CHP Samsun Milletvekili 
Neslihan Hancıoğlu, Türkiye Noter-
ler Birliği Başkanı Dursun Cin, Eski 
Samsun Milletvekili Dt. Cemalettin 

Şimşek, 
CHP Bafra İlçe Baş-
kanı Vahit Perçin ve 
yönetimi, MHP Bafra 
İlçe Başkanı Barba-
ros Turna, Bafra İlçe 
Sağlık Müdürü Dr.Ay-
taç Akın, Bafra eski 
Belediye Başkanı Ya-
şar Buharalıoğlu, Sivil Toplum Örgütü 
Temsilcileri, Eczacılar, Mahalle Muh-
tarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

Merhum Ali Atmaca ve merhume Fat-
ma Atmaca’nın oğlu; merhum Adem 
Atmaca’nın kardeşi; Selma, Sevgi ve 
Mehmet Atmaca’nın abisi; Cemal At-
maca’nın kayınbiraderi Ekrem Atmaca 
(68) vefat etti.

Cenazesi Hacınabi Mahallesi Şehit 
Birol Satılmış Sokak’taki evinin önün-
de alınan helalliğin ve edilen duaların 
ardından Bafra Asri Mezarlığa getirildi. 
Burada alınan helallik ve kılınan cena-
ze namazını müteakip aile kabristanlı-
ğına defnedildi. 

Cenazeye iş insanları, esnaflar,daire 
amirleri,sivil toplum örgütü temsilcile-
ri,ailesi ve sevenleri katıldı.

 Bafra Haber gazetesi olarak merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

EROL AİLESİNİN ANNE ACISI 

Metin Erol’un eşi; Faruk Erol, Tarık Erol, 
Fatma Coşkun ve Kadriye Siper’in an-
nesi; İbrahim Siper’in kayınvalidesi Gü-
ner EROL vefat etti.

Cenazesi Kelikler Merkez Camii’nde 
alınan helallik ve kılınan cenaze nama-
zının ardından aile kabristanlığına def-
nedildi.

Cenazeye Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, Başkan Yardımcısı Şaban 
Hüryaşar, Belediye Meclis Üyeleri, Baf-
ra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Göksel Başar ve yö-

netimi, personeli, Bafra Ticaret Borsası 
Başkanı Namık Kibaroğlu, Yönetimi ve 
personeli, Bafra Ziraat Odası Başkanı 
Osman Tosuner ve Yönetimi, persone-
li, Barış Medya Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Kale, MHP Bafra İlçe 
Başkanı Barbaros Turna, İyi Parti Bafra 
İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, SP Bafra 
İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra İlçe  
Sağlık Müdürü Dr.Aytaç Akın, Daire 
Müdürleri, İş İnsanları, Mahalle Muh-
tarları, Oda Başkanları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak merhume-
ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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DUALAR EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ
DUALARLA
DEFNEDİLDİ

NEBAHAT ŞENOCAK ADNAN
TURAN ATMACA

Mustafa Şenocak’ın eşi ; Bafra 
Gençlik ve Spor Müdürü Osman 
Şenocak, Ümit Şenocak, Atilla Şe-
nocak’ın annesi;Av.Kemal Şeno-
cak ve Sinan Şenocak’ın yengesi 
Nebahat Şenocak (76) vefat etti.

Cenazesi Bafra Asri Mezarlıkta 
Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Ka-
yar’ın aldırdığı  helalliğin ardından 
kılınan cenaze namazını müteakip 
aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Bafra Kaymakamı Cev-
det Ertürkmen, Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, Başkan Yar-
dımcısı Şaban Hüryaşar,Gençlik 

ve Spor Samsun İl Müdürü İsma-
il Hakkı Kasapoğlu, Bafra Tica-
ret Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Göksel Başar,Siyasi Par-
ti Temsilcileri, İlçe Sağlık Müdü-
rü Dr.Aytaç Akın,Belediye Meclis 
Üyeleri,Sivil Toplum Örgütü Tem-
silcileri,Daire Müdürleri,Mahalle 
Muhtarları,Bafra Belediyesi Birim 
Müdürleri,İş İnsanları ile çok sayı-
da vatandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak mer-
humeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı dileriz.

Ülkücü camianın sevilen siması, 
Bafralı iş insanı Adnan Turan At-
maca (56) vefat etti.

Merhum Adnan Turan Atmaca 
için Büyükcami Mahallesi Büyük 
Park karşısındaki evinin önünde 
helallik alındı. Alınan helalliğin 
ardından merhumun cenazesi 
Bafra Asri Mezarlığı’na getirildi. 
Burada alınan helalliğin ardın-
dan kılınan cenaze namazını 
müteakip aile kabristanlığına 
defnedildi.

Cenazeye Samsun Eski Millet-

vekili Cemalettin Şimşek, MHP 
Bafra İlçe Başkanı Barbaros Tur-
na ve yönetimi, İyi Parti Bafra İlçe 
Başkanı Aydoğan Yılmaz, Ülkü 
Ocakları Bafra Şube Başkan Ke-
mal Şahin, Mahalle Muhtarları, İş 
insanları, Belediye Meclis Üyele-
ri, Sivil Toplum Örgütü Temsilci-
leri, ülkücü camia  ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesi ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
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Bafra Yaka  Mahallesi sakinlerinden  merhum  Güngör Otaç’ın 
eşi; Fatma Ay, Fuat Otaç ve Kemal Otaç’ın anneleri; İbrahim 
Ay’ın kayınvalidesi Neriman Otaç (79) 7 Eylül 2020’de vefat etti. 
Cenazesi  Bafra Asri Mezarlıkta alınan helalliğin ardından kılınan cena-
ze namazını müteakip Bafra Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığına def-
nedildi.

Bafra Haber gazetesi olarak Atatürkçü, Cumhuriyet kadınlarından de-
ğerli okurumuz olan merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.

NERİMAN OTAÇ
DUALAR EŞLİĞİNDE
DEFNEDİLDİ
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM REFORMU
ANAYASA DEĞiŞiKLiĞi

Eğitim ve öğretim sistemiyle varıl-
mak istenen amaç, milletçe Türkiye 
Devletinin  Anayasa’nın 1., 2. ve 3. 
maddelerinde belirtilen nitelikleri ve 
özellikleri içinde kalarak, Atatürk’ün 
yöntem ve hedef olarak gösterdiği 
bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlık 
yolunda ilerlemektir. Sistemde yapıla-
cak değişiklikler de, bu çerçeve için-
de gerçekleştirilebilir.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, 19 Ekim 2020 günü İbn Haldun 
Üniversitesi Külliyesi’nin açılışında 
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde-
ki batılılaşma hareketini yer yer ağır 
sözlerle eleştiren ve yeni bir topyekûn  
eğitim ve öğretim reformunun işare-
tini veren bir konuşma yaptı. Bir fikir 
vermek için bu konuşmanın bazı bö-
lümlerini aktarmak yerinde olacaktır:
1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ko-
nuşması
“Ülke ve millet olarak kendimizi kont-
rolsüz bir batılılaşma fırtınasının için-
de bulduk. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı 
hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yo-
lun en sığından, en bayağısından bir 
batı taklitçiliğine dönüşmüş olması, 
Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. 
Her dönemde elbette bu fikrî sancı-
yı yaşayan, tartışmayı ve araştırma-
yı sürdürmeye çalışan dava insanları 
çıkmıştır. Ama bunların sesi  ve üreti-
mi, devlet gücünü de arkasına alan, 
kayıtsız şartsız batıcılığı savunan zih-
niyetin faşist dayatmaları karşısında 
yetersiz kalmıştır.
Samimî bir muhasebeyle, geçtiğimiz 
18 yılda her alanda tarihî eserlere ve 
hizmetlere imza attığımızı, ama eği-
timde ve öğretimde, kültürde arzu et-
tiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı 
düşünüyorum. …
İlimde, sanatta, kültürde hep benzer 
sıkıntılarla karşı karşıyayız. En haklı 
olduğumuz konularda bile dünyaya 
kendimizi anlatamıyoruz. İşte bunun 
için fikrî iktidarımızı hâlâ tesis ede-
mediğimiz kanaatindeyim. … Fikrî ik-
tidarı siyasî kadrolar değil; ilim, sanat 
ve hikmet insanları inşa eder. Siyasî 
kadrolar, ancak onlara ihtiyaçları olan 
zemini sağlar. Dolayısıyla bu konuda-
ki sorumluluğun bir kısmı bize aitse, 
bir kısmı da ilim ve fikir adamlarımıza 
aittir. …
Dünyadaki hâkim fikrî anlayışın, fi-
ilî düzenin sadece ardından giderek 
kendimize çok daha ileri bir medeni-
yet inşa edemeyeceğimize inanıyo-
ruz. Geçmiş ve mevcut tüm medeni-
yetlerin birikimini kullanarak, hepsinin 
de ötesine geçmenin gayreti, kararlı-
lığı ve üretkenliği içinde olmamız ge-
rekiyor. Tek vazgeçilmemiz, inancı-
mızın mastarıdır. Onun dışındaki her 
şeyi geleceği kucaklayacak şekilde 
yeniden yorumlamak, yeniden üret-

mek mümkündür. …
…
Ülkemizin geçmişten bugüne eği-
tim-öğretim sistemi, çocuklarımıza 
sadece maddî bilgi yükleme üzerine 
kurulu. Her okul seviyesinde öğretime 
ağırlık verilirken, eğitim kısmı ihmal 
edilmiş. Bunun için önümüzdeki dö-
nemde önceliğimizi, aileden başlaya-
rak, eğitim-öğretim hayatları boyunca 
evlâtlarımızı hakkıyla yetiştirmek ola-
rak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim, 
sıradan bir müfredat tadilâtının öte-
sindedir. Topyekûn bir eğitim-öğretim 
reformunu gerektirir.”(1). 
2. Eğitim ve Öğretim Reformunun 
Başlangıcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl-
lık kendi iktidar dönemi için bir öze-
leştiri niteliği taşıyan konuşmasında 
Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde 
çağdaş bir eğitim ve öğretim sistemi 
kurma yolunda yaptığı reformları “en 
sığ, en bayağı … batı taklitçiliği” ola-
rak, bu reformları yapanların  çabala-
rını “faşist dayatmalar” olarak nitele-
mesi, onları en alt derecede gören bir 
küçümsemenin, onlara karşı olmanın 
ötesinde gerçek dışı bir ideolojik suç-
lamaya dönüşmüştür.
 Cumhuriyet dönemi eğitim ve öğ-
retim reformlarının başlama işareti, 
Cumhuri-yetin kurucusu ve ilk Cum-
hurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün  
25 Ağustos 1924 günü Muallimler Bir-
liği Kongresi üyelerine hitaben yaptığı 
konuşmanın sonunda söylediği ve Er-
doğan’ın da çıkış noktası olarak kabul 
ettiği “Hiçbir zaman hatırlarınızdan 
çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden ‘fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller is-
ter.”  sözüyle verilmiştir(2).
 İlk yasal düzenleme, Anayasa’nın “İn-
kılâp  kanunlarının korunması” kenar 
başlıklı 174. maddesinde kronolojik 
sırayla belirtilen 8 kanundan ilki olan, 
3 Mart 1340 (1924) tarih ve 430 sayı-
lı Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretimin 
Birleştirilmesi/Öğretim Birliği Kanunu) 
ile yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nden 
medrese ve mektep şeklinde ikili bir 
yapı içinde devralınan ve daha önce 
farklı bakanlık ve vakıfların yöneti-
minde bulunan eğitim sistemi, bu Ka-
nun’la lâik temeller üzerinde ve ulusal 
ölçekte Maarif Vekâleti (Eğitim Ba-
kanlığı) yönetiminde birleştirilmiştir.
3. Anayasa ve Yasalara Göre Eğitim 
ve Öğretim Sistemi
Anayasa’nın “Eğitim ve öğrenim hak-
kı ve ödevi” kenar başlıklı 42.  mad-
desinin III. fıkrası, eğitim ve öğretim 
sisteminin dayandığı temel ilkeleri be-
lirtmiştir:
“Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve 
inkılâpları doğrultusunda çağdaş bi-
lim ve eğitim esaslarına göre, Devle-
tin gözetim ve denetimi altında yapılır. 
Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim 
yerleri açılamaz.”
Bu ilkeler, 14.6.1973 tarih ve 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 
16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Ka-
nun’la değişik 2. maddesinde daha 
ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir:

“Türk Millî Eğitiminin genel amacı, 
Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Ana-
yasa’da ifadesini bulan Atatürk milli-
yetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, 
ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; 
insan haklarına ve Anayasanın baş-
langıcındaki temel ilkelere dayanan 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen 
ve bunları davranış hâline getiren 
yurttaşlar olarak yetiştirmek; …”
5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu’nun ilk iki maddesi 
şöyledir:
“İlköğretim, kadın erkek bütün Türk-
lerin millî gayelere uygun olarak be-
denî, zihnî ve ahlâkî gelişmelerine ve 
yetişmelerine hizmet eden temel eği-
tim ve öğretimdir.” (m. 1).
“İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında 
verilir; öğrenim çağında bulunan kız 
ve erkek çocuklar için mecburî, Dev-
let okullarında parasızdır.” (m. 2).
“Yükseköğretim  kurumları” hakkın-
daki temel hükümler, Anayasa’nın 
130. maddesi ile konmuştur.:
“Çağdaş eğitim-öğretim esasları-
na dayanan bir düzen içinde milletin 
ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan 
gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğ-
retime dayalı çeşitli düzeylerde eği-
tim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın 
ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve in-
sanlığa hizmet etmek üzere çeşitli bi-
rimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine 
ve bilimsel özerkliğe sahip üniversite-
ler Devlet tarafından kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esasla-
ra göre, kazanç amacına yönelik ol-
mamak şartı ile vakıflar tarafından, 
Devletin gözetim ve denetimine tâbi 
yükseköğretim kurumları kurulabilir.” 
(f. I-II).
Bu konudaki ayrıntılı hükümler ise, 
4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükse-
köğretim Kanunu’nda yer almaktadır.
  Tüm eğitim ve öğretim kurumları, 
Anayasa ve Millî Eğitim Temel, İl-
köğretim ve Eğitim,  Yükseköğretim 
Kanunlarına uygun olarak kurulur ve 
çalışırlar. Anayasa ve yasalar, her-
kesi bağlar. Anayasa bakımından bu 
kural, “Anayasanın bağlayıcılığı ve 
üstünlüğü” kenar başlıklı 11. madde-
sinde belirtilmiştir:
“Anayasa hükümleri, yasama, yürüt-
me ve yargı organlarını, idare ma-
kamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.”
4. Değerlendirme ve Sonuç
 Türkiye’de eğitim ve öğretim sistemi-
nin başarıları ve başarısızlıkları,  yu-
karıda başlıcaları belirtilen Anayasa 
ve yasa hükümleri ile onlardan önce 
yürürlükte olan hükümler çerçevesin-
de gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yapmak istediği reform 
da, Anayasa ve yasalarda bir deği-
şiklik yapılmadıkça onların hükümleri 

çerçevesinde olabilir. Fakat hareket 
noktası olarak şimdiye kadarki ba-
şarıları küçümsememek gerekir. Bu, 
elbette başarısızlıkları görmezlikten 
gelmek demek değildir. Onları ve ne-
denlerini, sistemin eksiklerini, tamam-
lanması, düzeltilmesi yenilenmesi ge-
reken yönlerini bilimsel yöntemlerle 
tespit etmek ve gerekenleri yapmak 
durumundayız. Bunu yapabildiğimiz 
ölçüde ileriye gider, yapamadığımız 
ölçüde olduğumuz yerde kalırız.  
Her işin kaynağı, önce proje olarak 
düşüncededir. Onu gerçekleştirecek 
olan yapma gücü iktidardır. 18 yıldan 
beri AKP Genel Başkanı, Başbakan 
ve Cumhurbaşkanı olarak  iktidarda 
olan, 16 Nisan 2017 halkoylamasıy-
la kabul edilen Anayasa değişikliğiy-
le ülkeyi tek adam  yetkisiyle yöne-
ten  Erdoğan’ın hâlâ  bir “fikrî iktidar” 
kuramadıklarından söz etmesi, yeni 
bir iktidar arayışını ifade etmektedir.  
Böyle bir iktidar, ancak her türlü ikti-
darın kaynağı olan “halk iktidarı” ile  
gerçekleşebilir. Zaten Cumhuriyet’in 
anlamı da budur. Başka bir arayışa 
gerek yoktur.  
 Eğitim ve öğrenim ise, 21. yüzyıl ko-
şullarında çocukluk ve gençlik döne-
min-den başlayarak her yaştaki insan 
için bitmeyen bir süreçtir. Eğitim ve 
öğretim sistemi de, buna uygun dina-
mik bir anlayışla  hareket etmeyi sağ-
lamalıdır. Bu arada Devlet, sistemin 
dışındaki tehlikeli oluşumları, özel-
likle tarikat okullarını önlemek duru-
mun-dadır(3). Onların şeriat devletine 
yönelik, demokratik lâik Cumhuriyet 
ilkelerine aykırı gizli veya açık çalış-
malarına göz yummak, sadece görev 
ihmali değil, bu ilkelere ihanettir.
Unutmayalım: Eğitim ve öğretim sis-
temiyle varılmak istenen amaç, mil-
letçe Türkiye Devletinin  Anayasa’nın 
1., 2. ve 3. maddelerinde belirtilen 
nitelikleri ve özellikleri içinde kalarak, 
Atatürk’ün yöntem ve hedef olarak 
gösterdiği bilimin rehberliğinde çağ-
daş uygarlık yolunda  ilerlemektir. 
Sistemde yapılacak değişiklikler de, 
bu çerçeve içinde gerçekleştirilebilir.

(1) Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın konuşmasının geniş 
metni için bk. Milliyet, 20.10.2020, s. 
14 “Topyekûn eğitim reformu” (Beyza 
Nur Güler – Güven Usta – İbrahim 
Maşe).
(2) Bu konuşmanın tam metni için 
bk. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II 
(1906-1938), 2. Baskı, Ankara 1959 
(Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınla-
rı: 1), s. 172 vd.
(3) Bu konuda bk. Hikmet Sami 
Türk, Temel Yasa Anayasa, Ankara 
2019 (Yetkin Yayınları), s. 785-796 
“Tarikat Okulları” (Bafra Haber, Mart/
Nisan 2018, S. 114, s. 1, 10).

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kut-
lu Olsun...
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Bafra Belediyesi ilçe genelinde 
yürüttüğü çalışmalarını, daha 
önceden belirlenen program 

kapsamında aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sür-
dürülen çalışmalar merkez ve dış 
mahallelerde farklı ekiplerce devam 
ediyor.

Bafra Belediyesinin kısa süre önce 
kaldırım çalışması yaptığı Kızılırmak 
Mahallesi Kabaoğlu Sokak’ta asfalt 
çalışması yapması vatandaşlar tara-
fından memnuniyetle karşılandı.

İlçede gerçekleştirilen tüm çalışma-
ları yerinde inceleyerek bilgi alan, 
Bafralılarla istişare odaklı hizmet 
anlayışına önem veren Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin merkez 
mahallelerinden olan Kemalpaşa 
Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalış-
maları inceleyerek Muhtar Salih Soy-
lu ve vatandaşlarla bir araya gelerek 
görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılıç, ziyaretlerine Kızılırmak 
Sanayi Sitesi’nde de devam etti. 

Yapı Kooperatifi Başkanı Dursun Ali 
Yücel ile birlikte sanayi sitesi gene-
linde devam çalışmaları inceleyen 
Başkan Kılıç, esnaflar ile de istişa-
rede bulundu. Çalışmaları değerlen-

diren Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç “Sorunların yerinde tespiti, 
çözüme odaklanmamız konusunda 
bizleri doğru yönlendiriyor Bu doğrul-
tuda mahallelerimizi Başkan yardım-
cılarım, birim müdürlerim ile birlikte 
ziyaret ederek, muhtarlarımızdan, 
mahalle sakinlerimizden sorunları 
dinliyor, yerinde değerlendiriyoruz. 
Hizmet anlayışımızda güç birliğini 
esas aldık. Bafra’mızda irili ufaklı 
her sorunun üstesinden gelmek için 
yoğun ve azimli bir çalışma içerisin-
deyiz. Merkez ve dış mahallerimiz-
de hayata geçirdiğimiz hizmetlerden 
sonra vatandaşlarımızın duyduğu 
memnuniyet ve yüzlerine yansıyan 
mutluluk ifadeleri bizler için en büyük 
ödül. İlçemiz için her türlü hizmeti ka-
dirşinas halkımızla birlikte başarıyo-
ruz.” dedi.

BAŞKAN KILIÇ:





Canik Belediyesi Canik ilçesin-
de tableti olmayan 170 öğren-
ciye tablet dağıtımı yaparak 

uzaktan eğitim sürecine desteklerini 
sürdürdü.

Canik Belediyesinin online eğitime 
erişim sorunu yaşayan öğrenciler 
için başlattığı çalışma kapsamında 
Canik ilçesinde ikamet etmekte olan 
ihtiyaç sahibi 170 öğrenci tespit edil-
di.

Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen tablet dağıtım töreninde Pan-
demi tedbirlerine dikkat edildiğini 
ifade eden Canik Belediye Başkanı 
İbrahim Sandıkçı “ Uzaktan eğitim 
sürecinde fırsat eşitsizliğini orta-
dan kaldırmak için ücretsiz internet 
hizmeti ve Eba destek noktası gibi 
çeşitli projeler geliştirmiştik. Şimdi 
de gerçekleştirmiş olduğumuz çağ-
rı sonucu Belediyemize başvuru-
da bulunan tüm ihtiyaç sahibi kar-
deşlerimize tablet hediye ediyoruz. 
Burada iki kıstasımız var. Birincisi 
başvuruda bulunanların ilçemizde 

ikamet ediyor olması. İkincisi ise 
gerçek manada ihtiyaç sahibi olma-
sı. Projemizi ilk açıkladığımızda 55 
rakamını zikretmiştik ancak bu kıs-
taslara uygun olarak gerçekleşen 
170 başvurunun tamamına tablet 
verme kararı aldık. Burada aynı za-
manda tabletlerin ve uzaktan eğitim 
platformlarının nasıl kullanılacağına 
dair bir eğitim çalışması da gerçek-
leştiriyoruz. Genel manada sosyal 
yardım hususunda gerçekleştirmiş 
olduğumuz çalışmalara bakıldı-
ğında Sosyal Belediyeciliği bütün 
yönleriyle sahaya yansıtmaya ça-
lıştığımız görülecektir. Belediyeciliği 
sadece yol, kaldırım, park yapmak 
olarak görmüyoruz. Sosyal Beledi-
yecilik ile Yatırım Belediyeciliğini bir 
bütün olarak ele alıyoruz.” diye ko-
nuştu.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Uzunlar’ın da katılım sağladığı 
program Eba Destek sisteminin na-
sıl kullanılacağının anlatıldığı eğitim 
sunusunun ardından sona erdi.

CANiK’TE
TABLET DAĞITIMINA BAŞLANDI
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AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Ahmet 
Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı ile AK Parti Samsun İl Baş-
kanı Ersan Aksu, son Valiler Kararnamesiyle Samsun’a atanan Samsun 
Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekillerinden
Vali Dağlı’ya hayırlı olsun ziyareti 

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Atakum Belediye Başkanı Deveci, Rektör Ünal’a ve ekip arkadaşlarına 
başarılarının devamını diledi.  Görüş ve fikirlerin paylaşıldığı ziyaretten 
dolayı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal konuğuna teşekkür etti. 
Ziyaret, hediye takdimi ile sonlandı.
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“BU TOPRAKLARIN HAKKIDIR O TABLO”

Kente kazandırılmasıyla uzun sü-
redir gündemde olan Fatih Sultan 
Mehmet tablosunun ön gösterimi, 

“Fatih’in Rönesansı” adıyla, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapıldı.

Kente kazandırılmasıyla uzun süredir 
gündemde olan Fatih Sultan Mehmet 
tablosunun ön gösterimi, “Fatih’in Rö-
nesansı” adıyla, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na yapıldı. Tabloyu 
görecek olmaktan dolayı heyecanlı ol-
duğunu belirten Kılıçdaroğlu, duygula-
rını, “Bizler, yüzyıllar sonra bu portreyi 
İstanbul’u yöneten ve İstanbul’a geti-
ren İBB Başkanı’mıza teşekkür ederiz. 
Bu toprakların hakkıdır, aslında o tablo; 
dolayısıyla İstanbul’a ve dünyaya yakı-
şan bir tablodur” sözleriyle dile getirdi. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
kenti 1453’te fetheden Fatih Sultan 
Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam 
Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan 
orijinal tabloyu, Londra’daki dünyaca 
ünlü Christie’s salonunda, geçtiğimiz 25 
Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede 
satın almıştı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sü-
recin ardından, 26 Ağustos’ta yuvasına 
dönmüş, İBB’nin Saraçhane’deki mer-
kez binasında özel olarak tasarlanan 
depoda dinlenmeye alınmıştı.

TABLO İÇİN ÖZEL DEPO VE SERGİ 
ALANI OLUŞTURULDU 

İBB, tablo için tam güvenlikli, iklimlen-
dirmeli özel korumalı depo alanı oluştur-
du. Depoda, Rönesans dönemine ait bir 
eserin korunması için gerekli koşulların 
sağlandı. Depo alanına, üç özel koruma-

lı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek giri-
lebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklan-
ma koşullarını sağlayacak şekilde özel 
iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem 
bulunuyor. Özel gazlı yangın söndürme 
sistemi oluşturulan depoda eserin tam 
güvenliği de sağlandı. Aradan geçen ge-
çen 35 günlük sürede, tablonun dinlen-
dirildiği salon yeniden düzenlendi. Sergi 
alanın özelliğine kavuşturulan bu salon, 
İBB Başkanlık Binasının giriş katı kori-
dorları da sergi temaları ile zenginleştiril-
di. Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı 
oluşturuldu.

İMAMOĞLU: “FATİH, ANADOLU’NUN 
YETİŞTİRDİĞİ EN ÖZEL İSİM”
 
İstanbul’un kurtuluşunun 97’nci yıldö-
nümünün kutlanacağı 6 Ekim’de halka 
açılacak tablonun öngösterimi, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Kılıçdaroğlu ile birlikte eski CHP Genel 
Başkanları, eski bakanlar, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ 
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavun-
cu, milletvekilleri, belediye başkanları 
ve İBB Meclis üyelerinden oluşan ko-
nuklarını kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu 
ve İmamoğlu, daha sonra kameraların 
karşısına geçti. Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan İmamoğlu, Fatih Sultan 
Mehmet’in, Anadolu topraklarının ye-
tiştirdiği en özel isimlerin başında gel-
diğini vurguladı. “Fatih Sultan Mehmet, 
yalnızca gencecik yaşında İstanbul’un 
fethedilmesini sağlayan cesaret, strateji 
ve liderliği ortaya koyduğu için değil, çok 
farklı özellikleriyle müstesna bir isim” di-
yen İmamoğlu, şunları söyledi:

İMAMOĞLU: “BU ‘FATİH’İN RÖNESAN-
SI’DIR”

 
“Ama Fatih’in, artık tarihin akışına en-
gel haline gelmiş olan o surları aşmak-
tan çok daha fazla şeyler yaptığını he-
pimiz biliyoruz. Aklı, feraseti, adaleti ve 
hoşgörüsüyle, İstanbul’u bizim ve tüm 
insanlığın en nadide, en kıymetli hazi-
nelerinden biri haline getirdi. Birbirle-
riyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz 
düşmanlar gibi görülüp gösterilmek iste-
nen, Doğu ve Batı dünyasını özgün bir 

sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul’u 
farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce 
yaşadığı, örnek bir dünya başkenti yap-
tı. İçinde yetiştiği İslami kültürü, ifrat ve 
taassupla bozma yoluna girmiş anlayış-
lara asla ve asla geçit vermedi. Bu kül-
türün sevgi ve hoşgörüye dayalı özüne 
sahip çıktı ve yüceltti. Geçmişin kalıpla-
rını aştı ve yeni bir çağın değerleri onun-
la birlikte İstanbul’da derin bir kök sal-
maya başladı. Bu, aslında bir yeniden 
doğuş; dolayısıyla yeni rönesanstır. Bu, 
‘Fatih’in Rönesansı’dır. Ve en güzel ifa-
desini İstanbul’da bulmuş, İstanbul’la da 
özdeşleşmiştir. Bugün açılışını yaptığı-
mız ‘Fatih’in Rönesansı’ adlı sergi ve bu 
serginin paha biçilmez eseri, işte böyle 
bir tarihi ve kültürel arka plana sahip.”

İMAMOĞLU: “TABLONUN NİHAYET 
VATANINA DÖNMÜŞ OLMASI GURUR 
VERİCİ”
 
Fatih’in kendi döneminde yapılıp günü-
müze gelebilmiş üç orijinal portresinden 
birini, İstanbul’a kazandırdıklarının altı-
nı çizen İmamoğlu, “Tablonun nihayet 
İstanbul’a, ait olduğu topraklara, kendi 
vatanına, bu güzel şehrine dönebilmiş 
olması, hepimize mutluluk ve gurur ve-
riyor” dedi. Tablo için gerekli her türlü 
saklama ve güvenlik koşullarını sağla-
dıklarını aktaran İmamoğlu, “Saraçhane 
Belediye Sarayı binasında, özgün fonk-
siyonun da sergi salonuydu burası. Ama 
yıllarca farklı amaçlarla kullanıldı Sayın 
Genel Başkan’ım. Şu anda, ilk haline 
dönüştürülmüş biçimiyle sizleri burada 
ağırlamış olacağız. Bu da yapıya, özgün 

haline sahip çıkmamızın değerli bir baş-
langıcıdır aslında. Binanın mevcut duvar 
ve döşemelerine dokunmaksızın, kendi 
iç karkası ile ayakta duran, hafif ahşap 
elemanlarla, yeni bir duvar ve döşeme 
sistemini o odada inşa ettik.Oluşturdu-
ğumuz yeni sergi yüzeyleriyle, izleyici-
nin eserle buluşurken yaşayacağı de-
neyimin zenginleştirilmesine dönük bir 
dekorasyonla süreci tamamladık. Tablo-
nun sergilenmesine yönelik çalışmalar, 
Prof. Dr. Nurhan Atasoy küratörlüğünde 
yürütüldü. Emeklerine çok teşekkür edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “TABLONUN 540 YILLIK 
SERÜVENİ İNCELENDİ”

Hazırlanan belgesellerle tablonun 540 
yıllık serüveninin incelendiğini kaydeden 
İmamoğlu, tabloyla birlikte hazırladıkları 
3 sürprize de konuşmasında yer verdi: 
“Sergi düzeninde 3 ayrı sikke de sergile-
necek bugün. Tablodaki diğer ismin bü-
yük ihtimalle Cem Sultan olduğu tahmin 
ediliyor; bu şekilde uzmanların ifadesi 
var. Bir tanesi; Cem Sultan’ın 22 gün-
lük kısa taht sürecinde bastırttığı sikke. 

Diğeri; Osmanlı ‘Sahh’ damgalı Venedik 
sikkesi. Çok kıymetli; çünkü Venedik’in 
o dönemde yoğun bir ticari ilişkisi var İs-
tanbul’la. Özellikle Galata bölgesiyle. Ve 
son olarak da; Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’da 1476 yılında darp ettirdiği 
ilk altın para. Dolayısıyla bu üçlemeyle, 
kıymetli bir birlikteliği sizlerle paylaşmış 
olacağız. Tüm bu tarihi eserler iki ay bo-
yunca bu salonda ziyaret edilebilecek 
ve bu süreçte temayla ilişkin çeşitli et-
kinlikler de organize edeceğiz. İnanıyo-
rum ki, İstanbullular, tüm yurttaşlarımız, 
bu eşsiz eseri görmek için buraya akın 
edecekler.”

İMAMOĞLU: “BU TABLOYU GÖRMEK, 
FATİH’LE AYNI HAVAYI SOLUMAK 
GİBİ”

“Bu tabloda yalnızca Fatih Sultan Meh-
met’in portresi yok. Biz, öyle hissediyo-
ruz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle 
noktaladı: “Bir anlamda, onun gözlerinin 
izi de var. Bu tabloyu görmek, bir anlam-
da Fatih Sultan Mehmet’le aynı havayı 
solumak gibi.Osmanlı’dan bugüne uzanan 
çok değerli bir tarihi, çok güçlü bir biçimde 
hissetmek ve yaşamak demek burayı gez-
mek. Bu tabloda; doğusuyla, batısıyla tüm 
insanlığın müşterek izleri, derin ve yüksek 
bir hümanizm var.Bu tabloda tarihimizle, 
atalarımızla biz varız, hepimiz varız; İstan-
bul var. Bu tabloyla karşı karşıya olmak ve 
ifade ettiklerini düşünmek, açıkçası beni, 
şehrimiz adına, 16 milyon hemşehrimiz 
adına çok ama çok heyecanlandırıyor. Bu 
sergiyi onurlandırdığınız için çok teşekkür 
ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Çok kıy-
metli konuklar, bu heyecanı sizlerle pay-
laşmaktan onur duyuyorum. Çok güzel bir 
anı, inşallah şimdi hep beraber deneyim-
leyeceğiz.”

KILIÇDAROĞLU: “BU TOPRAKLARIN 
HAKKIDIR O TABLO”
 
Tablonun ilk gösterimi öncesinde konuşan 
Kılıçdaroğlu, duygularını şu sözlerle dile 
getirdi: “Sizler ne kadar heyecanlıysanız, 
ben de o kadar heyecanlıyım. İstanbul’u 
fetheden, çağ açıp, çağ kapatan bir liderin, 
bir önderin, bir kahramanın portresini hep 
birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. İstanbul, 3 
büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, 
kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açı-
sından değil, dünya tarihi açısından da çok 
önemli bir kent. Ve o kenti alan, o kenti yö-
neten bir kişiyi, bir İtalyan ressam, Bellini, 
portreye aktardı, tuvale aktardı. Ve bizler, 
yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul’u yöne-
ten ve İstanbul’a getiren İBB Başkanı’mıza 
teşekkür ederiz. Bu toprakların hakkıdır, 
aslında o tablo, dolayısıyla İstanbul’a 
yakışan bir tablodur. Dünyaya da yakı-
şan bir tablodur. Dolayısıyla bu tablonun 
bugün seyrini gerçekleştireceğiz.”
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