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<3’de> <2’de > 

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 
yapımı tamamlanan Bafra Otogar Farklı Seviyeli 
Kavşak Açılış programına katıldı.

Bafra’da bu yıl Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi 
ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen ve 
7.si düzenlenen  “Çeltik Hasat Şenliği” Adaköy Ma-
hallesi’nde gerçekleştirildi.

Metin BOSTANCIOĞLU

29 Ekim 
Cumhuriyet
Bayramınızı
En içten 
Dileklerimle
Kutlarım.

Hasan DAVRAN

<8’de > <10’da > 

Konca VURAL

Kaplumbağa 
Terbiyecisi ve 
Öyküsü ...
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<9’da > 

<5’de > 

<4’de > 

BAFRA’DA GELENEKSEL ÇELTİK 
HASAT ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ.

SAMKON YÖRESEL SEBZE DAĞITIMI 
İLE VATANDAŞLARIN DAVETLİLERİN 
TAKDİRİNİ KAZANDI 

“SU KABAĞI İŞLEMECİLİĞİ 
SERGİSİ” AÇILIŞI YAPILDI.

ATATÜRK” BENİM 
EN BÜYÜK ESERİM 
CUMHURİYET’TİR.”

İster yeni Anayasa, ister Anayasa değişikliği yapılsın; yürürlükteki An-
ayasa’nın 4. maddesinde belirtilen ilk 3 maddesinde yazılı Cumhuriye-
tin  nitelikleri ve Devletin  özellikleri değiştirilemez. Hiç kimse böyle bir 
hayale kapılmamalıdır. Çünkü bu nitelik ve özellikler,  Devletin  ve halk 
yönetimi Cumhuriyetin dayandığı hukukî temellerdir. Onların değiştir-
ilmesi veya kaldırılması söz konusu olamaz.

ANAYASA’NIN 
İLK 4 MADDESİ

<10’da > 

<1
2-

13
’d

e 
> 

Cumhuriyetin 98. Yıl dönümü Bafra’da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Bayramı Coşkuyla kutlandıBayramı Coşkuyla kutlandı
Bafra’da CumhuriyetBafra’da Cumhuriyet

Bafra Otogar Farklı Seviyeli
Kavşak Törenle Açıldı.

SATRANÇ TURNUVASINDA
GÖRKEMLİ FİNAL
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Bafra Otogar Farklı Seviyeli
Kavşak Törenle Açıldı.

Ulaştırma ve Alt Yapı 
Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu yapımı tamamla-

nan Bafra Otogar Farklı 
Seviyeli Kavşak Açılış 

programına katıldı.

Bafra “otogar farklı seviyeli kav-
şağı “açılış töreni saygı duruşu 
ve istiklal marşının okunmasıyla 
başladı.

Törende açılış konuşmasını Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç yap-
tı. Başkan Kılıç şunları söyledi:

“Bafra’nın önemsediği Otogar Farklı Se-
viyeli Kavşak Düzenlemesi nedeni ile Sa-
yın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. 
Böyle bir kavşağa sahip olduğumuzdan 
dolayı çok mutluyuz. Çünkü burada za-
man zaman meydana gelen kazalar ne-
deni ile çok acılar yaşadık. Bafra halkı 
olarak hep bugünü bekledik. Burada çok 
titizlikle bir çalışma yapıldı ve neticesin-
de güzel bir kavşağı şehrimiz kazandı. 
Bu kavşakla beraber şehir merkezinde-
ki trafik yoğunluğu da kısmen azalmış 
oluyor. Türkiye’nin her tarafında yapılan 
Karayolları Ulaşım Ağı çalışmaları için 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Ba-
kanımız Adil Karaismailoğlu’na, Sayın 
Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Ka-
raaslan’a ve bölge milletvekillerimize, 
buradaki kavşak çalışmasını yakinen 
takip eden Milletvekilimiz Sayın Orhan 
Kırcalı’ya ve emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.”

Daha sonra söz alan Karayolları 
Genel Müdürü Abdulkadir Ura-
loğlu ise;

“Kızılırmak havzasının bereketli toprak-
ları üzerinde tarımsal üretime ve tarıma 
dayalı sanayisi ile hızla büyüyen Bafra 
İlçemizde şehir merkezi ve küçük sana-
yi sitesi’nin, Samsun- Sinop transit tra-
fiği ile kesiştiği noktada meydana gelen 
trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla 
mevcut hemzemin kavşağın yerine “Oto-
gar Farklı Seviyeli Kavşağı” inşa edilmiş-

tir. Karadeniz sahil yolunun yoğun trafik 
yükü ile yıllık ortalama 18.000’e ulaşan 
şehir trafiği ile transit trafiğini birbirin-
den ayırarak yüksek seviyeli bir kavşak 
inşaa ettik. Hemzemin kavşaktaki trafik 
kazalarının önüne geçerek bölgede can 
ve mal güvenliğini sağlayan proje ile dur 
kalk beklemeleri ortadan kaldırılmış, hız-
lı ve konforlu ulaşım sağlanmıştır.” dedi.

Törende konuşan Samsun Millet-
vekili Orhan Kırcalı ise; “Bafra’nın 
yıllardır özlemle beklemiş olduğu 
kavşağın bugün açılışını gerçek-
leştiriyoruz, heyecanlıyız ve gu-
rurluyuz.” dedi. Konuşmasında 
kavşağın Bafra’ya hayırlı olması 
temennilerini ileten Milletvekili 
Kırcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın riyasetinde, altyapıdan 
ulaşıma sağlıktan eğitime ekonomiden 
milli savunma ile ilgili tüm alanlarda bü-
yümeye, kalkınmaya, bölgemizde büyük 
bir güç ve dünyada sözü dinlenen büyük 
bir ülke olma yolunda hızlı bir şekilde 
hep birlikte ilerliyoruz. Hepimizin bildiği 
gibi ve gelişmenin temel unsurlarından 
bir tanesi de ulaşımdır. Bu çerçeve içe-
risinde gerek insan gerekse yük taşıma-
cılığını konforlu ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirilen ülkeler büyüyecektir ve 
gelişecektir. Ülkemizin kuzeyinden gü-
neyine, doğusundan batısına her yerini 
ulaşılabilir kıldık. Vatandaşımızın, hem-
şerilerimizin ihtiyacı olan ne varsa onları 
tek tek tespit ederek hizmet üretiyoruz. 
İşte o tespitlerden bir tanesi de bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kavşak-
tır. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımı-
za, önceki dönem bakanlarımıza, vali-
lerimize, kaymakamlarımıza, belediye 
başkanlarımıza, karayolları ekiplerimize 
bölge müdürlerimize, yüklenici firmaya, 

bu kavşağın bugün burada Bafra’mıza, 
hemşerilerimizin hizmetine sunulmasın-
da emeği geçen herkese tek tek teşek-
kür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Törende konuşan Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaslan ise “Bafra’mızın uzun 
dönemdir beklediği, maalesef çok can-
larımızı da kaybettiğimiz ama inşallah 
bundan sonra bu yatırımla birlikte bu 
kaderi değiştirdiğimiz çok önemli bir ya-
tırımı Bismillah diyerek açmak için bir 
aradayız. Bafra, çok gelişen bir ilçemiz. 
Hakikaten özellikle son dönemde değer-
li milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı’nın 
hem çok değerli belediye başkanımızın 
yoğun katkıları ile birlikte ilçemizde çok 
önemli, çok güzel gelişmeler oluyor. O 
yüzden inşallah hayırlı olmasını temenni 
ettiğimiz bu yeni yatırımla birlikte Bafra 
ilçemiz, gelişmeye hızla devam edecek.” 
dedi.

Törende son olarak konuşan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
“Bafra Otogar Farklı Seviyeli Kavşağı’nın 
açılışında, AK Parti hükümetlerinin kara-
yolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve 
haberleşme yatırımlarına büyük önem 
verdiğini ve alt ve üstyapı çalışmalarına 
aralıksız devam ettiğini aktardı.

“Bütün yatırımlarımızı büyük ve 
güçlü Türkiye hedefiyle hayata 
geçiriyoruz.” diyen Bakan Kara-
ismailoğlu, şunları söyledi:

Samsun’da 1993-2003 arasında kara-
yolları adına sadece 701 milyon liralık 
yatırım yapıldığına işaret eden Bakan 
Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 
12 kat artırarak, 9 milyar 147 milyon lira-
ya çıkardık. Samsun’da devam eden 10 

karayolu yatırımının toplam proje tutarı 
9 milyar 147 milyon lirayı aşıyor. Hizmet 
siyasetini esas alan anlayışımızdan tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da 
hiçbir zaman ödün vermedik. Aynı karar-
lılıkla mevcut çalışmalarımızı sürdürür-
ken, şehrimizin gelişimi için yeni yatırım-
larımızı planlamaya da devam ediyoruz. 
Kızılırmak Havzası’nın bereketli toprak-
larında yer alan Bafra, tarım ve tarıma 
dayalı sanayisi ile Samsun’un göz bebe-
ğidir. İlçede her geçen gün artan orga-
nize sanayi yatırımları ilçenin büyüme-
sine ciddi katkılar sağlıyor. Öte yandan 
gelişen sanayi ile birlikte artan araç ve 
yaya trafiği, Samsun-Sinop transit trafi-
ğini daraltıyor. Yoğunluk, Bafra içerisin-
deki trafiği de bunaltıyordu. Bugün açı-
lışını yapacağımız Bafra Otogar Farklı 
Seviyeli Kavşağı hem Samsun-Sinop 
transit geçişini rahatlatacak ve hem de 
Bafra şehir içi trafiğine nefes aldıracak. 
Kavşağımız 1 kilometre anayol ve 258 
metre alt geçitten oluşuyor. 2x2 şeritli bö-
lünmüş yolumuz bitümlü sıcak kaplama 
standardında.”

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu’nun konuşmasının ardından 
Bafra Otogar Kavşağı açılışı yapıldı. 
Açılışın ardından Bafra Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç, Bakan Adil Karaismailoğ-
lu’na Çetinkaya Köprüsü’nün fotoğrafı-
nın bulunduğu bir tablo hediye etti.

Açılış Törenine Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaslan, Samsun 
Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir,  Kara-
yolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğ-
lu’nun yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Ersan 
Aksu, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi 
Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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BAFRA’DA GELENEKSEL ÇELTiK 
HASAT ŞENLiĞi DÜZENLENDi.

Çeltik Hasat Şenliği programı 
saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Bafra 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 
görevli Ziraat Mühendisi Canan So-
ğuk’un çeltiğin Bafra’daki tarihçesi 
ve konumu hakkında bilgi verdi. 

Daha sonra şenlikte konuşan Bafra 
Ziraat Odası Başkanı Osman Tosu-
ner, “Tarımda en büyük sıkıntı 4 ka-
lem: Mazot, gübre, ilaç ve hayvan 
yemi. Bu 4 kalemde devletimiz çift-
çilere bu destekleri verirse, biz Tür-
kiye’yi bakacak bir araziye sahibiz.” 
dedi.
         
         Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç, Bafra Ovası’nın Türkiye’nin 
en önemli ovalarından bir tanesi ol-
duğunu vurgulayarak, “Sadece Ka-

radeniz’in değil, Türkiye’nin önemli 
ovalarından bir tanesi. Her şey ye-
tişiyor. Özellikle son yıllarda çeltik 
üretiminin artması, bu bölgenin öne-
mini daha da arttırıyor. Su sıkıntımız 
yok. Bunu söylerken tabii ki suyun 
önemini bilmemiz gerekir. Damlama 
sulama şu anda gündemde. Bunu da 
ovamızda yaygınlaştırırsak çok daha 
güzel olacak. Suyu verimli kullana-
cağız.” diye konuştu.
       
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men, geçen yıl ‘Çeltik Üretim Siste-
mi’ ismini verdikleri bir yazılım ger-
çekleştirdiklerini açıklayarak, “Bu 
yazılım sayesinde Bafra’da kaç üre-
ticimizin bulunduğu, bunun hangi 
alanları kullandığı, ne çeşit sulama 
yöntemleri kullandığı, tohum çeşidi 
ve rekoltesi tespit edilerek Bafra’nın 

istatistik bilgilerinin kayıt altına alın-
ması sağlandı.” bilgilerini verdi.
Damlama sulamanın artırılması ge-
rektiğine işaret eden Samsun Valisi 
Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:

  “Bafra deyince tarım anlaşılıyor. An-
cak bundan sonra biraz daha nitelikli 
tarım ve stratejik bir tarıma doğru evi-
rilmemiz gerekiyor. Bu yolda da iler-
liyoruz. Bu manada Bafra’mız Türki-
ye’nin önemli bir tarım üstü, stratejik 
bir noktası haline gelecek. Tarım arzı 
ve güvenliği bakımından bunun için 
hep birlikte uğraşıyoruz, uğraşaca-
ğız. Bizim yapmamız gereken önemli 
projelerden birisi damlama sulamayı 
arttırmak. Bafra’ya Allah her şeyi ver-
miş. Çok bereketli toprakların olduğu 
bir yer. Samsun’umuz aynı şekilde. 
Dünya üzerine baktığımızda Tür-

kiye’miz bereketli topraklara sahip. 
Bundan en fazla verimi nasıl sağla-
rız, en fazla kazancı nasıl sağlarız, 
bunun üzerinde biraz daha durma-
mız lazım. Tarımsal sanayiye doğru 
dönmemiz lazım. Bundan sonra ol-
mazsa olmazımız bu. Çeltiği sadece 
öğütüp değirmende işleyip çuvalla-
ra doldurup 5-10 kiloluk paketlerde 
göndermek değil, bunun biraz daha 
katma değerini yükseltmemiz gere-
kiyor. Bu manada burası önemli bir 
merkez olur diye düşünüyoruz.”
Konuşmaların ardından Vali Dağlı, 
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men, Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç,Ziraat Odası Başkanı Osman 
Tosuner biçerdövere binerek  çeltik 
hasatını başlattı. Hasat sonrası Baf-
ra pirincinden yapılan pilav ikramıyla 
etkinlik son buldu. 

Bafra’da bu yıl Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi ve Bafra Ziraat Odası tarafından orga-
nize edilen ve 7.si düzenlenen  “Çeltik Hasat Şenliği” Adaköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
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“Su Kabağı İşlemeciliği 
Sergisi” Açılışı Yapıldı!

Su Kabağı İşleme Sanatı Ser-
gisi’nin açılış konuşmasını 
Halk Eğitim Merkez Müdürü 

Hacı Avcı yaptı. 

Avcı, “Sayın davetliler, Bafra Halk 
Eğitimi Merkezimiz bünyesinde 
açılan Su Kabağı İşlemeciliği Kurs 
Sonu Sergisi’ne hoş geldiniz. 

Bafra’mızda ilk defa usta öğretici-
miz Züleyha Çetinkaya tarafından 

açılan kursumuz pandemi koşulla-
rı göz önünde bulundurularak açık 
havada nezih bir ortamda gerçek-
leşmiştir. Kadınlarımızın el emekle-
rini sanata dönüştürdüğü bu kursu-
muz iki ay sürmüştür. 

Mesleki bilgi ve sanatsal bece-
ri edinen kursiyerlerimiz bu kaza-
nımlarını ekonomik katkıya da dö-
nüştürmüştür. Özveri ile çalışan 
hocalarımıza ve kursiyerlerimize 

teşekkür ediyoruz.” diyerek konuş-
masını sonlandırdıktan sonra sergi-
nin açılışını Bafra Kaymakamı Cev-
det Ertürkmen ve daire müdürleri, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri birlikte yaptılar. Açılıştan sonra 
davetliler sergiyi gezerek Su Kaba-
ğı İşleme Sanatı  Öğreticisi Züleyha 
ÇETİNKAYA’dan sergideki sanat 
eserleri hakkında  bilgi alarak bü-
tün davetlilerin beğenisini ve takdi-
rini aldı.  Züleyha Çetinkaya, “İki yıl 

önce başladığım su kabağı işleme 
sanatına önce su kabağı üreticiliği 
ile başladım, sonra süsleme sana-
tına geçtim, ondan sonra da Halk 
Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla da 
öğrenciler yetiştiriyorum. Öğren-
cilerimle beraber süslediğimiz su 
kabaklarını ise satarak evlerimize 
geçim kaynağı sağlıyoruz.” dedi. 
Daha sonra sergiye katılan davetli-
lerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

EKİM / KASIM 2021

Bafra Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi tarafından Alparslan Türkeş 
Parkı Sosyal Tesislerde “Su Kabağı İşlemeciliği Sergisi ” açılışı yapıldı.
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Haziran ayı içerisinde ilk sat-
ranç turnuvasını pandemi 
nedeniyle online olarak ger-
çekleştiren Bafra Belediye-

si, ikinci satranç turnuvasını bu kez 
yüz yüze organize etti. Bafra Beledi-
yesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç 
Federasyonu’nun koordinasyonun-
da, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve 
Bafra Satranç İlçe Temsilciliği deste-
ği ile Alpaslan Türkeş Parkı Belediye 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın ilk 
hamlesiyle başlayan turnuvaya 17 
ilden 200 sporcu katıldı. 10 Yaş altı 
kategoride 2015-2012 doğumlu 12 
yaş altı kategoride 2011-2010 do-
ğumlu, 16 yaş altı kategoride 2009-
2006 doğumlu ve açık kategori 2015 
ve öncesi doğumlular olmak üzere 4 
kategoride sporcular mücadele etti-
ler. 

Çocuklarının bu tür turnuvalara ka-
tıldıkları zaman daha çok aktifleştik-
lerini, tecrübe kazandıklarını daha 
çok kendilerini motive ettiklerini ifa-
de eden veliler ise Türkiye’nin birçok 
ilinde düzenlenen turnuvaya gittikle-
rini burada çok güzel bir ortam yaşa-
dıklarını söylediler. 

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Daha 
önce sosyal medya üzerinden de bu 
tür satranç turnuvaları düzenlemiş-
tik. Ona da çok güzel ilgi ve katılım 
vardı. 200 yarışmacımızla 4 katego-
ride yaptık. Türkiye’nin her tarafın-
dan buraya yarışmacılar geldi. Bek-
lediğimizin çok daha üzerinde bir ilgi 
oldu. Gençlerle burada buluştuk. Ai-

leler geldi, veliler geldi. Hocalarımız, 
öğrencilerimiz federasyonun gözeti-
minde çok ciddi profesyonel bir sat-
ranç turnuvası düzenledik. Velilerle 
sohbet ettim. Söyledikleri ortak şey 
şu, birçok yerde yarışmaya katıldık 
ama hakikaten Bafra’da bizi çok 
iyi ağırladınız, çok misafirperver 
davrandınız, çok memnun kaldık. 
Bunu her yerde anlatacağız, Baf-

ra’yı anlatacağız diyorlar. Bizim de 
bu yarışmaları yapmamızın sebe-
bi hem gençlerle bir araya gelmek, 
sosyal farkındalık oluşturmak, sat-
ranç sporuna destek vermek hem 
de en önemlisi Bafra’mızı güzel bir 
şekilde kültürel faaliyetlerle, spor fa-
aliyetleriyle Türkiye’nin her tarafında 
tanıtmak. Bu bizi heyecanlandırdı. 
Aslında bizi motive de etti. Önümüz-
de ki sürelerde çok daha geniş ve ka-
tılımlı, daha serbest dala Türkiye’nin 
çok değişik noktalarından, değişik 
yaş gruplarında insanlara hitap eden 
yarışmalar düzenleyeceğiz. Bafra’ya 
bu yakışıyor”  şeklinde konuştu. 

Ödül töreninde konuşan Kaymakam 
Cevdet Ertürkmen, “Sadece Bafra 
değil Türkiye’nin birçok yerinden mü-
sabakaya katılan yarışmacılarımız 
var. Anne ve babalarıyla, velileriyle 
müsabakaya gelen çocuklarımız var. 
Bafra’da onları misafir ettiğimiz için 
son derece mutluyuz. Bundan son-

raki müsabakalarda da onlarla bera-
ber olmak istiyoruz” dedi.   

Turnuva sonucunda dereceye giren 
yarışmacılara düzenlenen törenle 
madalyaları ve hediyeleri verildi. 10 

yaş altı kategorisinde yarışmada 
Samsun’dan katılan Mert Uyanık bi-
rinci, Tokat’tan katılan Zeynep Erva 
Erdem ikinci, Ömer Kayra Çakmak 
üçüncü oldu. 12 yaş altı kategoride 
Tokat’tan katılan Fatma Simav Kara-
kılıç birinci, Samsun’dan katılan De-
rinsu Yaşar ikinci, İstanbul’dan katı-
lan Yavuz Kaan Çiçek üçüncü oldu. 
16 yaş altı kategorisinde Bilal Emre 
Çiçek birinci, İzmir’den katılan Meh-
met Eren Civelek ikinci, Samsun’dan 
katılan Ayberk Alaybeyoğlu üçüncü 
oldu. Açık kategoride ise Çorum’dan 
katılan Umut Temizer, Samsun’dan 
katılan Umut Ata Akbaş ikinci, Ya-
lova’dan katılan Enis Metin üçüncü 
oldu.  
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Bafra Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği 
satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı.   

SATRANÇ TURNUVASINDA
GÖRKEMLi FiNAL



GURURLARIYLA BiR ARAYA GELDi
BAŞKAN KILIÇ BAFRA’NIN 
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Bafralı Hemşehrilerimizin,
Esnaflarımızın 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı Kutlu Olsun
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Ziyarete Bafra Fen Lisesi 
Okul Müdürü Kadir Albay-
rak, Danışman öğretmen 
Nail Ceylan ve Fen Lisesi 

HEMDEM takımını temsilen öğ-
renciler Yüksel Ulukan ve Zeynep 
Hilal Öksüz katıldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali,  TEK-
NOFEST’te insansız Su Altı Sis-
temleri yarışmasında 3. olarak 
büyük bir başarıya imza atan öğ-
rencileri tebrik eden Başkan Kılıç, 
“Burada asıl olan genç arkadaşla-
rımızın fırsat ve imkânlar oluştu-
rulduğunda neler yapabildiklerini 
gösterebilmek. Başarının tamamı 
gençlerimizindir. İnşallah gelecek-

te Bafra gençliği adından daha 
çok söz ettirecektir” dedi.

TEKNOFEST 2022’nin Sam-
sun’da yapılmasının büyük bir 
şans olduğunu yineleyen Başkan 
Kılıç, “Çok mutlu ve heyecanlıyız. 
2022 Yılında gerçekleşecek Ha-
vacılık, Uzay ve Teknoloji Festiva-
li’nde gençlerimiz imkân ve fırsat 
verildiğinde neler yapabilecekleri-

ni bir kez daha gösterecekler. İna-
nıyorum ki Fen Lisemiz ve dengi 
eğitim kurumlarımız da söz ko-
nusu festivale farklı bir motive ile 
hazırlanacak. Bizler Bafra Bele-
diyesi olarak her anlamda onların 
yanında ve desteğinde olacağız. 

Onların daha sağlıklı ortamlarda 
çalışabilmesi ve ihtiyaçlarının gi-
derilebilmesi noktasında üzerimi-
ze düşen her türlü görevi yerine 
getireceğiz” dedi.

TEKNOFEST’in ülkemizde çok 
kıymetli, teknolojiyi odağına alan 

ve gençlerin ortak noktası haline 
gelen sunum ve yarışmaların oldu-
ğu bir teknoloji buluşması olduğu-
nu hatırlatan Başkan Hamit Kılıç, 
kısa süre içerisinde Fen Lisesi’ni 
ziyaret ederek bu konuyla ilgili atı-
lacak adımları daha kapsamlı ko-
nuşacaklarını da sözlerine ekledi.

Ziyarette açıklama sonrası Baş-
kan Kılıç, TEKNOFEST 2021’de 
İnsansız Su Altı Sistemleri da-
lında Üçüncülük madalyası olan 
Bafra Fen Lisesi HEMDEM Takı-
mı öğrencilerini ile TEKNOFEST 
2022’ye ilişkin değerlendirmeler 
yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç TEKNOFEST 2021’de İnsansız Su Altı Sistemleri dalında Üçün-
cülük madalyası olan Bafra Fen Lisesi HEMDEM Takımı öğrencilerini makamında misafir etti.
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Tüm Hemşehrilerimizin
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını En İçten

Dileklerimizle
Kutlarız. 

Cumhuriyetimizin 
98. Yılı 

Kutlu Olsun.

29 Ekim 
Cumhuriyet
 Bayramınızı

En İçten 
Dileklerimle 

Kutlarım.
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BAFRA YENi PAZAR
YERiNE HAZIRLANIYOR
Bafra Belediyesi tarafından, yeniden yapılarak ilçeye kazandı-
rılacak Küçük Pazar Yeri Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Bafra’da yapımına başlanan 
Küçük Pazar Yeri inşaatı 
tüm hızıyla devam ediyor. 

Yeni Pazar Yerinin, Bafralılara 
ve özellikle bölge esnafına iklim 
koşullarından etkilenmeden daha 
sağlıklı bir ortamda haftanın her 
günü alışveriş imkânı sunulma-
sı hedefleniyor. Pazar Yeri’ndeki 
esnafları, çekilen kura ile geçici 
yerlerine taşınmasının ardından 
Başkan Kılıç sık sık söz konusu 
alana ziyaret gerçekleştirerek ge-
rek yeni Pazar Yeri çalışmaları ile 
ilgili bilgiler veriyor gerekse es-
nafların taleplerini dinliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, “Her imkân bir imtihandır” 
bilinciyle hareket ediyor, halkımı-
za gece gündüz hizmet etmenin 
gayretiyle çalışıyoruz. Mevcut 
durumuyla eksikleri bulunan Kü-
çük Pazar Yeri için yeni ve mo-

dern bir proje ihtiyaç haline gel-
mişti. Bölgenin ihtiyacına cevap 
verecek yeni Modern Pazar Yeri 
yapımı için çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz. İnşallah burayı en 
kısa zamanda yeniden yaparak 
bölgemize yakışır yeni Pazar ye-
rimizi hemşerilerimizin hizmetine 
sunacağız. Daha modern, daha 
estetik, daha kullanışlı alanda 
hemşerilerimizin alışveriş yapa-
bileceği, esnafımızın konforla bu-
luşacağı Küçük Pazar Yeri’ni bir 
an önce Bafra’mıza kazandırma-
nın çabası içerisindeyiz” dedi.

Küçük Pazar Yeri Projesi’nde, 
Hasan Aslan Caddesi ve Lise 
Caddesi’ndeki giriş çıkışlar; mev-
cut düzendeki trafik sıkışıklığına 
çözüm üretecek şekilde düzen-
lenmiş ve otoparkla desteklenmiş 
şekilde oluşturuldu. 

TOBB Oda, Borsa TOBB Oda, Borsa 
Meclis Başkanları Meclis Başkanları 
İstişare Toplantısı İstişare Toplantısı 
Yapıldı Yapıldı 

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu Başkanlığında, Oda 
ve Borsa Meclis Başkanları 
ile Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda istişare toplantısı 
düzenlendi.  

Toplantıda sektörler ve illerde 
yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
önerileri istişare edildi.

Odamız Meclis Başkanı ve 
TOBB Genel İdare Kurulu 
üyesi Nur Aydıner Meral’de 
katıldığı toplantıda üyeleri-
mizden gelen talepleri ve çö-
züm önerilerini iletti.



Hasan DAVRAN

e-mail: hasandavran@hotmail.com

ATATÜRK” BENİM EN BÜYÜK 
ESERİM CUMHURİYET’TİR.”
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 “İstiklâl Savaşı’nı kazan-
dık. Daha büyük savaş ce-
haletle savaştır”.

 Bugün Türk milletinin bir ferdi ola-
rak Atatürk’ten bizlere ve sonsuza 
miras kalan Cumhuriyet, fazilettir. 
Cumhuriyet insana çağdaşlığı ve 
uygarlığı sunar. Cumhuriyet Ata’mı-
zın önderliğinde binlerce şehit ve 
gazinin canı ve kanı ile hayata ge-
çirilmiştir. Bizi ayakta tutan sosyal, 
demokratik, laik, hukuk devleti ve 
tek bayrak altında yaşama özgür-
lüğümüzün iç ve dış düşmanlar ta-
rafından sarsılmasına, yıkılmasına 
asla izin vermeyeceğiz.

  29 Ekim 1925 yılından bugüne 
kadar millî bayram olarak coşkuyla 
kutlanmaktadır. Böyle büyük gün-
ler; toparlanma, kendine gelme gü-
nüdür. Bu yıl da Cumhuriyet’imizin 
98.yılını Cumhuriyet düşmanlarına 
inat, Cumhuriyet yıkıcılarına inat 
coşkuyla kutlayacağız. Dünyada 
cumhuriyete ve demokrasiye ge-
çen ülkeler; cumhuriyeti ve demok-
rasiyi, halklarıyla yüzyıl savaşları 
vererek kazanmışlardır. Bizde ise 
bunlar, Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarının Kurtuluş Sava-
şı’nı kazandıktan sonra onların bize 
armağan ettiği değerlerdir. Atatürk 
“Egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tindir. Kime sorarsanız sorunuz bu 
Cumhuriyet’tir, doğan çocuğun adı-
dır. Ama bu ad kimilerine hoş gel-
mezmiş, varsın gelmesin.” dedi.

 Atatürk’ün hedefi, laik ilkelere da-
yalı, çağdaş bir toplum kurmaktı. 
Temel hedef dünya milletleri içinde 
saygı duyulan, uygar ve çağdaş bir 
toplumu yaratmaktır. Ayrıca din kis-

vesi altında cahillerin elindeki med-
rese, tekke ve zaviyeleri kapatmış 
yerine bilime dayalı okullar açmış, 
öğretmenler yetiştirmiştir. Mustafa 
Kemal Atatürk,”Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir.” vecizesi ile bilime 
verdiği değeri vurgulamış ve eği-
tim-öğretime Batı tipi yön vermiş-
tir. Ayrıca din etkisi altındaki şer-i 
mahkemeler ve dini hukuk kaldı-
rılmış ve İsviçre Medeni Kanunu 
esas alınarak yeni Medeni Kanun 
çıkarılmıştır. Bu devamlı gelişme-
ler Türkiye’ye dinamizm getirmiş, 
ekonomik ve sosyal hayat canlan-
mıştır. Sürekli bir kalkınma için bir 
taraftan özel teşebbüs teşvik ve 
desteklenirken diğer taraftan halkın 
gücü dışına çıkan yatırımlar ve üre-
tim veya işletmeler devlet tarafın-
dan “karayolları, demiryolları, silah 
ve cephane, tekstil, çimento, şeker 
fabrikaları” kurup ekonomik kalkın-
ma sağlanmıştır.

   Atatürk’ün iç siyasetinin yanında 
dış siyasetinde de ana düşüncesi 
komşu ülkelerle ve diğer yabancı 
ülkelerle ilişkilerde sulh içerisinde 
beraber yaşamaktır. Bu nedenle  
dış ilişkilerde “Yurtta sulh, cihanda 
sulh”onun parolası olmuş, Ruslar-
la ve komşu Arap ülkeleriyle dost-
luk antlaşmaları yapılmış. Atatürk, 
Balkan ülkeleri arasında bir paktın 
kurulması öncülüğünde bulunmuş 
ve bölge ülkeleri arasında 1934 yı-
lında bir antlaşma olmuştur.(Balkan 
Paktı) Ayrıca İran’la, Afganistan’la 
ve Irak’la ilişkiler çok iyi düzeye ge-
tirilmiş(Sadabat Paktı) kurulmuş. 
Atatürk, her şeyden önce bir rea-
listti ve dünya olaylarını da o açı-
dan görüyordu. Dünyadaki ülkele-
rin refahlarını birbirine dayalı olarak 

kabul ediyordu. Bunu şöyle ifade 
etmişti.”Tüm insanlığı, tek bir insan 
vücudu ve her ülkeyi de o gövdeyi 
meydana getiren uzuvlar gibi dü-
şünmeliyiz. Dünyanın herhangi bir 
yerinde bir hastalık olursa, bundan 
bana ne dememeliyiz. Eğer böy-
le bir hastalık olursa bu bize ol-
muş kadar ilgilenmeliyiz.”Sanki bu 
günleri yaşamış gibi… Ülkemiz ve 
dünya ülkelerinde covid-19 salgını 
ve pandemi tüm dünya ülkelerinde 
insanları canlarından etti. Üretilen 
aşıları, parası olan ülkeler ilk önce 
kendi insanlarına yapmak için stok 
ettiler. Parası olmayan ülkeler aşıla-
ra ya zamanında ulaşamadı ya hiç 
ulaşamadı.

Milyonlarca insan hastalığa, ölüme 
terk edildi.İnsanlık Atatürk’ü iyi an-
lasaydı bu hastalık 2 yılı aşkın sür-
mezdi.

    Atatürk’ün yaratmak istediği ve 
bunca büyük ölçüde muvaffak oldu-
ğu yeni ve modern Türkiye için ne-
ler düşündüğünü ve öngördüğünü 
milletine hedef olarak gösterdiği bu 
ana düşünceler “Atatürk ilkeleridir.”

Bu Cumhuriyet’in temeli Atatürk 
reformları kısaca “Atatürk inkılâp-
larıdır.”Atatürk inkılâbı da, yönünü 
Atatürk’ün ilkelerinden almaktadır. 
Vatanına hizmet için kendisine da-
ima uzun vadeli hedefler seçmiş, 
seçtiği hedefler hiçbir zaman hayali 
arzular olmamıştır. O, her şeyin üs-
tünde, hürriyet aşığı ve bağımsız 
bir insandı. Vatanını çok seven, onu 
yüceltmek isteyen gerçek bir vatan-
severdi.

    “En büyük savaş, cahilliğe karşı 
yapılan savaştır.”                                                                             

Mustafa Kemal Atatürk

Gerçek kurtuluşu istiyorsak, her 
şeyden evvel bütün gücümüzle bu 
cehaleti ortadan kaldırmaya mec-
buruz.

   Gençler, kim ne derse desin Tür-
kiye’nin geleceğisiniz. Bugünler ge-
lip geçicidir. Sizler çok şanslısınız. 
Bugünün teknolojik gelişmesinde 
bilgiye ulaşmanız bir dokunuşla 
mümkün. Sizi kimse kandırama-
yacak. Sizler bilgi toplumunun in-
sanı olup cehaleti yenmiş bir nesil 
olarak üretken düşünce, problem 
çözme ve karar verme yeteneğine, 
zeki düşünceye sahip olacaksınız. 
Bu da zaman alacak.Dünyada en 
zor yetişen canlı, insandır.İnsanın 
gelişmesi için zamana ihtiyaç var-
dır.Bir meyveyi,bir sebzeyi herhan-
gi bir canlıyı birkaç sene içerisinde 
yetiştirebilirsiniz fakat insanı, en 
az 10-20 yılda yetiştirebilirsiniz.Bu 
yılları çok görmeyin.Dünyanın  var 
oluşundan bu yana  milyar yıllar ol-
duysa sizin 10-20 yılınız hiçbir şey 
değil.Bugünkü teknoloji ile gele-
cekte Türkiye Cumhuriyet’ini en iyi 
genç nüfusla uygar,çağdaş ülkeler 
arasında Türkiye’yi hak ettiği yere 
taşıyacağınızdan hiç şüphem yok. 
Yeter ki Atatürk ilke ve inkılâpların-
dan sapmayın. Bu hedef sizi istedi-
ğiniz yerlere ulaştıracaktır.

   Bu duygular içerisinde Cumhu-
riyet’imizin ilanının 98.yılında Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şe-
hitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve 
rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bay-
ram’ınızı en içten dileklerimle kutlu-
yorum.

Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

Çiftçilerimizin ve Bafralı 
Hemşehrilerimizin

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
Kutlarım.
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En son ise SAMKON Genel 
Başkanı H.Kaya Aşcı ve yöne-
timinin aldığı karara göre Sam-

sun’un yöresel sebzeleri ve ürünleri 
Bafra Ovasının bereketli sebzele-
ri bir kamyonla Bafra’dan İstanbul 
Yenikapı’ya getirildi. Etkinliğin 1. ve 
2.gününde ürün dağıtımı ücretsiz 
olarak yapıldı. Ürün dağıtımında 
SAMKON Genel Başkanı H.Kaya 
Aşcı ve Yönetimi birlik ve beraberlik 
içerisinde elele vererek hazır bulun-
du.

Dağıtım etkinliğin 3. günü olan cu-
martesi günüde dağıtımın devam 
edeceği bildirildi.

Dağıtımın sonunda bir açıklama 
yapan SAMKON Genel Başkanı H.

Kaya Aşcı,’’ Tüm Sivil Toplum Kuru-
luşları Konfederasyonu tarafından 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan 
ve bugün 2.günü  olan tanıtım gün-
lerinde SAMKON her hareketi ve 
çalışması ile damga üstüne damga 
vurmaya devam ediyor. Ve her daim 
örnek olmaya devam edeceğiz.

28 il sivil toplum örgütlerinin bir ara-
ya gelerek düzenlediği bu organi-
zasyonda farklı kültürler bir araya 
gelerek Türkiye mozaiği oluşturmuş-
tur.SAMKON olarak Samsunlu hem-
şerilerimizi ve misafirlerini etkinlik 
stantlarımızı ziyaret etmeye davet 
ediyoruz.

Gelin 2021 yazının son etkinliğinde 
bir araya gelelim.  Bugün yaptığı-

mız Samsun’un Bafra ilçesinden iş 
insanlarının etkinlik için yollamış ol-
duğu 1 kamyon dolusu Bafra Ovası-
nın bereketli topraklarının ürünlerini 
ücretsiz olarak vatandaşlarımıza da-
ğıttık. Davetliler ve Vatandaşlarımız 
ürün dağıtımımıza  büyük ilgi gös-
terdi. Herkese katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum.’’dedi.

SAMKON YÖRESEL SEBZE DAĞITIMI iLE VATANDAŞLARIN
DAVETLiLERiN TAKDiRiNi KAZANDI 
Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılan ve bugün 2.günü  olan 
tanıtım günlerinde SAMKON her hareketi ve çalışması ile damga üstüne damga vurmaya devam ediyor. 



Kaplumbağa
Terbiyecisi ve Öyküsü ...

Konca VURAL
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Cinayet ve İflasın Hikaye-
si; Kaplumbağa Terbiyeci-
si Ne Anlatıyor?

12 Aralık 2004 Pazar. İstanbul 
Swissotel’de yapılacak müzayede 
tüm basının ilgisini çekmişti. Hafta-
lardır gazeteler, televizyonlar hatta 
magazin dergileri bu müzayedede 
satışa çıkacak olan bir tablodan 
söz ediliyordu. Türkiye’nin sayılı 
zengin ailelerinin temsilcileri mü-
zayede salonuna gelmişti. Basın 
mensupları da yerlerini aldı. Bütün 
salona heyecanlı bir bekleyiş ha-
kimdi.

1959 yılı. Şişli’deki bir köşk, polis 
ekiplerince mühürlendi. Bu evde 
ünlü bir armatör yaşıyordu: Saim 
Birkök. Hayatı boyunca hiç evlen-
memişti. Askerlik arkadaşının ken-
di adını verdiği oğlunu evlat edindi. 
Onu yetiştirmeye çalıştı. Okuma-
sı için İsviçre’ye gönderdi. Bütün 
servetini ve sahip olduğu tersa-
neyi ona bırakmayı düşünüyordu. 
Ancak Balat’taki tersanede çıkan 
bir tartışmada manevi oğlunu tek 
kurşunla öldürdü. Bu olay yaşan-
dığında Saim Birkan 76 yaşında, 
ölen manevi oğlu Saim Gökoğlu 
45 yaşındaydı.

1960 yılının ilk ayları. Profesör 
Mustafa Cezar, bir araştırma sıra-
sında, Şişli’de mühürlü bir evde, 
sanatsal değerinin yanında tari-
hi değeri de yüksek olan, kırktan 
fazla tablonun varlığını öğrendi. 
Köşkün sahibi Saim Birkök, resme 
meraklı bir sanat severdi. Ancak 
işlediği cinayetten dolayı Sulta-
nahmet Cezaevi’nde yatmaktaydı. 
Profesör, tabloların fotoğraflarını 
çekmek için köşkün sahibinden 
izin almak zorundaydı. Hapisha-
neyi ziyaret edip Saim Birkök’ten 
izini aldı. Mühürlü kapı kısa ha-
kim eşliğinde açıldı. Kapı aralanıp 
ışıklar yanınca, toz toprak arasın-
dan muhteşem bir hazine çıkmış-
tı. “Kaplumbağa Terbiyecisi” başta 
olmak üzere beş tanesi Osman 
Hamdi Bey’e ait kırk tablo gün yü-
züne çıkmıştı. Tabloların fotoğraf-
ları çekildi. Sonra köşkün kapısı 
tekrar mühürlendi. Profesör Mus-
tafa Cezar, çektiği bu fotoğrafları 
kitabında yayınladı. Böylelikle ilk 
defa bu tablonun gerçek bir görün-
tüsü ortaya çıkmıştı.

1961 yılı. Kanser hastası Birkök, 

durumu ağırlaştığı gerekçesi ile 
salıverildi. Zaten bir süre sonra 
vefat etti. Arkasından büyük bir 
miras kavgası başladı. Tablolar, 
anlaşmazlık durumundan dolayı 
Resim Heykel Müzesi’ne teslim 
edildi. Kaplumbağa Terbiyecisi de, 
20 yıl kadar sonra, açık artırmay-
la Erol Aksoy’un eline geçecekti. 
Erol Aksoy, tabloyu sahibi olduğu 
İktisat Bankasının koleksiyonuna 
ekledi.

12 Aralık 2004 Pazar. İktisat Ban-
kasının koleksiyonunda olan “Kap-
lumbağa Terbiyecisi” isimli tablo-
ya, bankanın batması sebebiyle 
TMSF tarafından el konulmuştu. 
Müzayede başladığında çekişme 
yeni kurulan iki müze arasında ge-
çiyordu; İstanbul Modern ve Pera 
Müzesi. Rakam çok yukarılara çık-
tı; öyle ki son teklif 5 trilyon lirayı 
gösterecek tabela yoktu. Demek ki 
müzayedeyi gerçekleştirenler bile 
bu kadarını beklemiyordu. Kap-
lumbağa Terbiyecisinin yeni sahibi 
Pera Müzesi oldu. Ödenen 5 tril-
yon, Türk resim sanatı için bir re-
kordu. Bu yüksek ücret, tablonun 
ününe ün kattı.

Günümüzde, sokaktaki vatandaş-
tan profesörüne, üniversite öğ-
rencisinden ev hanımına kadar 
herkesin bildiği bir yapıta dönüş-
tü Osman Hamdi Bey’in “Kap-
lumbağa Terbiyecisi”. Puzzleları, 
reprodüksüyonları yok satıyor, dizi 
sahnelerinde, karikatürlerde kar-
şımıza çıkıyor. Türkiye’nin bir nevi 
Mona Lisa’sı haline geldi.

Aslında Kaplumbağa Terbiyeci-
si’nin bir de ikizi var. Osman Ham-
di Bey, birçok oryantalist ressam 
gibi beğendiği tabloyu bir kez 
daha çizmişti. Şimdiye kadar an-
lattığımız 1906 yılında çizilen ilk 
tablonun hikayesiydi. 1907 yılında 
ise resmi tekrar çizdi. 2. versiyon 
bir şekilde Londra’ya kadar gitmiş-
ti. Erol Simavi 1984 yılında bu res-
mi 100 bin dolara satın aldı. Halen 
Belma Simavi’nin koleksiyonunda 
bulunan tablo, Sakıp Sabancı Mü-
zesinde sergileniyor.

Resmin iki versiyonu arasında 
farklar var; kaplumbağaların sayı-
ları ve yerleri, duvarda asılı olan 
Allah ve Muhammed yazılı tablo, 
yerde duran vazo ve pencere ke-
meri gibi.

Peki tablo bize ne anlatıyor?

Tabloda gördüğümüz erkek figürü 
Osman Hamdi Bey’in kendisidir. 
Çoğunlukla, resmini çizeceği or-
tamda, doğuya özgü kıyafetler gi-
yip kendi fotoğrafını çektirir. Sonra 
fotoğrafa bakarak yapar resimleri-
ni. Kaplumbağa Terbiyecisi de bu 
şekilde çizilmiştir.

Tablodaki mekan, Bursa’daki Yeşil 
Cami’dir. Osman Hamdi Bey çizi-
me burada başlamış, daha sonra 
çekilen fotoğraf yardımıyla kendi 
atölyesinde bitirmiştir.

Peki “Kaplumbağa Terbiyecisi” 
bize neyi anlatıyor? Bunu anlamak 
için tabloyu incelemeye başlaya-
lım.

Öncelikle neler görüyoruz?

Kırmızı kaftan giymiş, derviş kıya-
fetleri içinde sakallı, kambur yaşlı 
bir adam...

Bakımsız bir odada, marul yiyen 
kaplumbağalara bakıyor. Ama bi-
raz düşünceli, karamsar ve yorgun 
bir bakış bu.

Sırtında bir nakkare (yarım küre 
biçiminde küçük bir davuldan olu-
şan vurmalı bir çalgı, Mevlevi mü-
ziğinin dört temel çalgısından da 
birisi) asılı ve buna bağlı mızrap 
(nakkareyi çalmaya yarayan nes-
ne) boynundan aşağı sarkmış.

Ellerini arkasında kavuşturmuş, 
bir neyi tutuyor. Kırbaç değil de 
neden ney? Anlaşılan kaplumba-
ğaları ney üfleyerek, nakkare ça-
larak yani musikiden yararlanarak 
terbiye etmeye çabalıyor.

Ama yaşlı adamın ney’i tutuşu-
na daha dikkatli bakacak olursak, 
neyi üfleme hazırlığında değil san-
ki vazgeçmiş, çabaları sonuçsuz 
kalmış.

Bize verilmek istenen mesajın ne 
olduğunu doğru yorumlamak için, 
Osman Hamdi Bey’in hayatı hak-
kında biraz bilgi sahibi olmalıyız.

Osman Hamdi Bey, ilk Türk arke-
oloğudur. Dünyaca ünlü İskender 
Lahidi’ni bulan ve İstanbul’a geti-
ren kişidir.

Çağdaş Türk müzeciliğinin öncü-
lerindendir. İstanbul arkeoloji mü-
zesinin kurucusu ve ilk müze mü-
dürüdür.

Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni 
yani Güzel Sanatlar Akademi-
si’nin kurucusudur.Ayrıca modern 
anlamda ilk Türk ressamlarından 
birisidir ve Türk resminde figürlü 
kompozisyon kullanan ilk ressam-
dır.

Bu durumu Emre Caner bir roma-
nında şöyle açıklamıştır:

“Osman Hamdi de hayatı boyunca 
kimsenin bilmediği meslekler yap-
mıştı. Ressam olmuştu en başta. 
Sonra müze müdürü. Bir arkeolog. 
Ardından da güzel sanatlar aka-
demisi müdürü. Onun kaplumba-
ğa terbiyecisinden bir farkı yoktu 
aslında!”

Osman Hamdi Bey, tüm bunları 
sanatı ve sanatçıyı önemseme-
yen, antik eserlere hiç değer ver-
meyen bir toplumda başarmıştı. 
Devlet kurumları hatta toplumun 
kendisi, sürekli kendisine yeni en-
geller çıkarmış, değişime, moder-
nleşmeye direnmişti.

İşte tablodaki kaplumbağalar; dev-
letin hantal işleyen bürokrasisi ve 
değişime direnen, ağır aksak iler-
leyen toplumun kendisiydi. Yaşlı 
dervişin kendisi olduğunu söyle-
miştik. Bütün bu duruma kızan 
Osman Hamdi Bey, derviş de olsa 
sabrının bir sonu olduğunu göster-
miş oluyor.

Osman Hamdi Bey’in, bu tablo 
yapılırken nereden esinlendiği de 
ortaya çıkmıştır. Bunun için Fran-
sız Le Tour du Monde’nin 1869 yı-
lındaki bir sayısında çıkan gravürü 
inceleyebilirsiniz.

1869 yılında Bağdat Valisi Mithat 
Paşa’nın hizmetinde çalışan ba-
basına gönderdiği mektupta, Le 
Tour de Monde dergisini severek 
okuduğundan bahseden Osman 
Hamdi Bey’in bu çalışmadan esin-
lenmesi gayet olası gözüküyor.

Benzerlikler dikkat çekici olsa da 
Osman Hamdi Bey’in Kaplumba-
ğa Terbiyecisi, renklerin ve ışığın 
kullanımı, tablonun derinliği ve 
verdiği mesajla öncülünden çok 
daha kıymetli.

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı 
kutlarım. 

EKİM / KASIM 2021
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Tüm Sivil Toplum Kuruluş-
ları Konfederasyonu’nun 
organizasyonda Yenikapı 
Etkinlik Alanı’nda gerçek-

leştirilen “Tanıtım Günleri” başladı. 
TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, 
tüm İstanbulluları tanıtım günlerine 
davet etti. Tüm Sivil Toplum Kuru-

luşları Konfederasyonu’nun28-31 
Ekim tarihleri arasında gerçekleş-
tirileceği tanıtım günlerine ilk gün-
de ilgi yoğun oldu. Açılış törenine, 
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşları başkanları ve çok sayı-
da vatandaş katıldı. 
Program saygı duruşu ve istiklal 

marşının okunması ile başladı.

Yöresel oyunların oynanmasının 
ardından konuşmalara geçildi.

Tanıtım günlerinde yöresel lezzetler 
ve kültür-sanat etkinlikleri yer aldı. 
Tanıtım günleri hakkında bilgi veren 
TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, 
“Bu Tüm Sivil Toplum Kuruluşla-
rının tanıtım günleri 28 - 31 Ekim 
arasında 4 gün boyunca sürecek. 
Burada 81 ilimizin kültürel, sosyal, 
turizm, gastronomi gibi her türlü 
etkinliği burada sergilemeye çalışı-
yoruz. Tüm illerin içinde bulunduğu 
yapı olarak bu ilk kez düzenleniyor. 
Kültürden, sanattan, spordan aklı-
nıza gelen bütün alanlarda etkinlik-
lerimiz var. Ben bütün katılımcılara 
teşekkür ediyorum. Sadece hemşe-
ri dernekleri değil. Burası bürokrat, 
iş adamı ve akademik camianın da 
içinde bulunduğu bir yapı olduğu 
için imza günleri de var. Göründü-
ğü gibi girişte Samsun Sivil Toplum 
Kuruluşları Konfederasyonu’nun 
(SAMKON’un ) hazırladığı ilk adım 
sergimiz var. Ulu önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile 
başlayıp Samsun’a geçişinde ki 27 
günlük serüvenini anlatan bir resim 
sergisi sergiledik. Bundan sonrada 
etkinliklerimiz devam edecek. İyi bir 
şekilde illerimizi temsil edip Türki-
ye’ye daha çok tanıtmaya çalışaca-
ğız. İlk gün ilgi güzeldi ama daha da 
artarak devam edecektir.” diye ko-
nuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Hüseyin Aksu, TBMM 
CHP Başkan vekili Erdal Akay da 
birer konuşma yaparak birlik ve 
beraberlik mesajları verdiler. Pla-

ket töreninde ise SAMKON Genel 
Başkanı H.Kaya Aşcı ise Tüm Sivil 
Toplum Kuruluşları Konfederasyo-
nu adına CHP Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı’ya plaket takdim etti.

Konuşmaların peşinden halay ekip-
leri gösterilerine devam etti.

TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 YENiKAPI’DA YERiNi ALDI
TANITIM GÜNLERiNDE  SAMKON
Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’nun organizasyonda 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen “Tanıtım Günleri” başladı.
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Cumhuriyetin 98. Yıl dönümü Bafra’da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Bafra’da 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı 98. Yıl dönümü 
kutlamaları 28 Ekim Per-
şembe Günü Saat:13:00’da 

15 Temmuz Demokrasi Şehitler 
Meydanında gerçekleştirilen Çe-
lenk sunma töreniyle başladı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men ve Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç’ın Atatürk Anıtına Çelenk 

sunumundan sonra saygı duruşu 
ve İstiklal marşının okunmasıyla tö-
ren son buldu.

Bafra 15 Temmuz Şehitler Meyda-
nı’nda ki programa, Bafra kayma-
kamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Be-
lediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra 
Jandarma Komutanı Teğmen Fatih 
Özer, Bafra emniyet Müdürü Bün-
yamin Temur, Bafra Cumhuriyet 

Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi par-
ti temsilcileri kurum amirleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Kutlamalar 29 Ekim Cuma Günü 
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men’in makamında tebriklerin kabu-
lü programından sonra 15 Temmuz 
Demokrasi Şehitleri meydanına ge-
çildi. Bafra Cumhuriyet Orta Okulu 
Tarafından düzenlenen Cumhuriye-

tin 98. Yıl dönümü programı Kay-
makam ve Belediye Başkanı törene 
katılan Öğretmen, Öğrencilerin ve 
halkın bayramını kutladırlar. Sunu-
culuğunu Melih Tunçer ve Melahat 
Acar’ın yaptığı program kaymakam 
Cevdet Ertürkmen’in günün anlamı-
nı ve önemini belirten konuşma ile 
devam etti.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen şun-

Bafra’da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla kutlandı
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Cumhuriyetin 98. Yıl dönümü Bafra’da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

ları söyledi, “Gücünü aziz milleti-
mizin azim ve kararlılığından alan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yıl dö-
nümü milletçe kutlamanın gururu 
ve sevinci içerisindeyiz.  “Ya istiklal, 
ya ölüm” tercihi ile baş başa bırakı-
lan Büyük Türk Milleti Gazi Mustafa 
Kemal önderliğinde işgalci güçler-
le mücadele etmiş; vatan bayrak, 
namus hürriyet ve onuru için nele-
ri göze alabileceğini tüm dünyaya 

“Kurtuluş Savaşı Zaferi”  ile ispatla-
mıştır.

Cumhuriyet’te bu kutlu zaferin en 
büyük ve ebedi bildirgesi olmuştur”
Cumhuriyet ilerlemenin adıdır mu-
asır medeniyet seviyesine ulaşmak 
halka refah mutluluk ve huzur dolu 
günler ve yarınlar sunmak cum-
huriyetin amacıdır halk için halkla 
beraber hareket etmek Türk mille-

tinin karakterine en uygun hareket 
tarzıdır. Doğruluğun güzelin ne ol-
duğunu bulabilmek görüşleri ve so-
runların tartışılması ve buna imkan 
sağlayacak ortamların ve imkan-
ların sağlanması cumhuriyetin ol-
mazsa olmazıdır. Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılına yaklaşırken devleti-
mizin 2023 hedeflerine ulaşmasın-
da ki kararlılığı bizler içinde onurlu 
bir görevdir. Dünyanın 11 ekonomi-

sinden birisi olmak medeniyetimi-
zin örnek ülkesi olmak vazgeçilmez 
hedefimizdir muhtaç olduğumuz 
Kudret damarlarımızdaki asil kanda 
mevcuttur” dedi.
 
Program şiir dinletileri, şiir yarışma-
sında dereceye girenlerin ödüllerini 
verilmesi ve tören geçişinin ardın-
dan son buldu.

Bafra’da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla kutlandı

Bafra Lisesi 1968, 6 Fen Sınıfı Öğrencileri Cum-
huriyet’in 98.Yılı Kutlamaları etkinliklerine ka-
tılmak için Bafra’da Biraraya geldiler.



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.
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KUYUMCU TURGUT TEL: 0 362 543 10 79   BAFRA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.



Bafra 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı’nda yapılan tören-
de Bafra Gaziler Derneği, 
Bafra Belediye Başkanlığı 

ve Bafra Kaymakamlığı tarafından 
Atatürk Anıtı’na çelenk konularak 
saygı duruşunda bulunuldu ve İstik-
lal Marşı okundu.

Törende Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi 
Şahin yaptığı konuşmada, “19 Eylül 
Gaziler Günü Türk kahramanlığının, 
cesaret ve fedakârlığının  Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün şahsında taç-
landığı bir gündür.  Kahraman Gazi-
ler gününüz kutlu olsun. Sizler Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan 
birer temsilcilerisiniz. Sizler Şehitle-
rimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin te-
minatı ve temel taşlarısınız. Gururla 
taşıdığımız Gazi unvanı Ata’mızdan 
biz gazilere intikal eden en büyük 
mirastır. 19 Eylül Gaziler Günü , bu 
toprakların vatan olmasında ve be-
kası uğrunda canlarını adayanların 
gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıl-
dığı  gündür. Ülkemizde şehidi ve 
gazisi olmayan aile yok gibidir.’’dedi.

Törene Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Ak Parti Samsun Millet-
vekili Av.Orhan Kırcalı, Bafra Be-
lediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra 

Jandarma Komutanı Üsteğmen Fa-
tih Özer, Bafra İlçe Emniyet Müdürü 
Bünyamin Temur, Siyasi Parti Tem-
silcileri, Daire Müdürleri, Muharip 
Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve 

Gaziler Dayanışma Derneği, Türki-
ye Harp Malulleri Şehit Dul ve Ye-
timler Derneği Başkan ve üyeleri ile 
Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı 
Erol Andiç  katıldı.

BAFRA’DA “19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ” KUTLANDI
15 Bafra Haber EKİM / KASIM 2021

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten Dileklerimizle Kutlarız.”

 Bafra’da “19 Eylül Gaziler Günü”  nedeniyle  program düzenlendi.
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ANAYASA’NIN 
İLK 4 MADDESİ

1. Giriş
Anayasalar, genellikle  devlet yöne-
timi hakkında toplumsal sözleşmeler 
olarak tanımlanır. O nedenle yapılma-
ları, değiştirilmeleri için geniş bir top-
lumsal mutabakat aranır. Devlet, ülke 
veya siyasî rejim bakımından büyük 
önem taşıyan temel hükümlerinin 
değiştirilmesini zorlaştırıcı koşullar 
konur veya bu tür hükümlerin değiş-
tirilmesi yasaklanır. Birçok devletin 
anayasasında bu tür hükümler vardır. 
Bizde de Cumhuriyetin ilânından son-
ra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 
20.4.1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu olarak kabul edilen, 
10.1.1945 tarih ve 4695 sayılı Ka-
nun’la Türkçeleştirilen Anayasa uya-
rınca “Bu Kanunun, Devlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci 
maddesinde değişiklik ve başkalama 
yapılması hiçbir türlü teklif dahi edile
Bu hüküm, 27 Mayıs 1960 askerî dar-
besinden sonra 27.5.1961 tarihinde 
Temsilciler Meclisi ve Millî Birlik Ko-
mitesi’nden oluşan  Kurucu Meclis 
tarafından, 9.7.1961 tarihinde hal-
koylamasıyla kabul edilen 334 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na 
madde numarası belirtmeksizin “Dev-
let şeklinin değişmezliği” kenar baş-
lıklı 9. maddesine “Devlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu hakkındaki Ana-
yasa hükmü değiştirilemez ve değiş-
tirilmesi teklif edilemez.” cümlesiyle 
alınmıştır. Fakat Anayasa Mahkeme-
si, o dönemde yapılan Anayasa de-
ğişiklikleri ile ilgili çeşitli kararlarında  
9. maddede sözü edilen Cumhuriye-
tin herhangi bir cumhuriyet olmadığı, 
2. maddede yazılı nitelikleri taşıyan 
Cumhuriyet olduğu gerekçesiyle söz 
konusu niteliklere aykırı Anayasa de-
ğişikliklerini iptal etmiştir. Bu tür ka-
rarlarda özellikle “insan hakları”, “hu-
kuk devleti” veya “demokratik hukuk 
devleti” ilkeleri vurgulanmış; böylece 
Cumhuriyetin niteliklerini belirten 2. 
madde hükümleri de, “değiştirilemez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez” ka-
bul edilmiştir(1).

Anayasa Mahkemesi’nin 1961 Ana-
yasası döneminde verdiği bu karar-
lar, 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 
sonra 18.10.1982 tarihinde Danışma 
Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi’n-
den oluşan Kurucu Meclis tarafından, 
7.11.1982 tarihinde halkoylamasıy-
la kabul edilen 2709 sayılı  Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nda bu tür 
hükümler kapsamının genişletilmesi-
ne giden sürecin temelindeki hukukî 
birikim oldu. Yürürlükteki  Anayasa’da 

“Değiştirilemeyecek hükümler” kenar 
başlığıyla yer alan 4. madde şöyledir:  
“Anayasanın 1 inci maddesindeki 
Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu 
hakkındaki hüküm ile, 2 nci madde-
sindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 
üncü maddesi hükümleri değiştirile-
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez.” 

2. Tartışma Nasıl Başladı?

Bu konudaki tartışma, eski TBMM 
Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yük-
sek İstişare Kurulu Başkanı İsmail 
Kahraman’ın Anayasa’ya değişmez 
maddeler konmaması, Milletin isteği 
hâlinde değiştirilebilmesi gerektiği-
ni, lâikliğin ilke olarak dünyadaki 195 
ülkeden sadece 5’inin anayasasında 
bulunduğunu söylemesiyle başla-
mış(2);  kamuoyundaki tepkiler üze-
rine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Partisinin TBMM Grup toplantısında 
yaptığı konuşmada, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2015 
yılında bir TV programında sorulan 
bir soru üzerine yapacakları Anaya-
sa değişikliğinin 2 ve 3. maddeleri de 
kapsayacağını söylediği(3) iddiasına 
dayanarak, “Anayasanın ilk 4 madde-
sini değiştirme fikri, CHP’nin iradesi 
mi, Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri mi? 
Eğer CHP’nin kurumsal iradesi ise 
CHP, Anayasa gibi bir temel konuda 
HDP’nin vesayetine girmiş demektir.” 
diyerek(4) tepkilerin yönünü değiştir-
mek istemesiyle tartışma yeni yeni bir 
boyut kazandı. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, 
Partisinin TBMM Grup toplantısında 
yaptığı konuşmada Erdoğan’a “AK 
Parti’nin ileri gelenleri, Anayasa’nın 
ilk dört maddesinin değiştirilmesini ta-
lep ediyor; Erdoğan benim söylediği-
mi zannediyor. Artık bir sağlık raporu 
istemek, bir devlet güvenliği meselesi 
hâline geldi.” diyerek yanıt verdi(5). 
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üze-
re; şimdiye değin ne kurumsal olarak 
CHP, ne kişisel olarak Kılıçdaroğlu, 
Anayasa’da böyle bir değişiklik ya-
pılmasını önermiş değildir(6). Son 
olarak Kılıçdaroğlu’nun  Ankara Muh-
tarlar ve Kanaat Önderleri Buluşma-
sı’nda yaptığı konuşmada söylediği 
“Hiç kimse ilk 4 maddeye dokuna-
maz. İlk 4 maddenin teminatı Türkiye 
Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşları-
dır.” sözleri, bu konuda yapılmış en 
net açıklamadır(7). 

3.  İlk 4 Madde Değiştirilebilir veya Kal-
dırılabilir mi?

Anayasa’nın ilk 3 maddesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hukukî temelleri nite-
liğinde hükümler içerdiği için bunları 
4. maddedeki değiştirilemezlik kriter-
leri açısından incelemek gerekir. Bu 

maddede sıralanan “Değiştirilemeye-
cek hükümler”, madde numaralarıyla 
gösterildiği için aynı sıranın yapılacak 
yeni Anayasa veya Anayasa değişik-
liğinde de korunması zorunludur.

“Devletin şekli” kenar başlıklı 1. mad-
de, Cumhuriyetin ilânından sonra ya-
pılan üç anayasada da yer alan aynı 
cümledir: “Türkiye Devleti bir Cumhu-
riyettir.”  Bu cümle, gerek Türkçe ola-
rak, gerek 4. maddenin açık hükmü 
karşısında hiçbir biçimde değiştirile-
mez.

1961 Anayasası’nda olduğu gibi 
“Cumhuriyetin nitelikleri” kenar baş-
lığını taşıyan ve “Türkiye Cumhuri-
yeti” ibaresiyle başlayan yürürlükteki 
2. madde, “toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde” 
ibaresiyle devam etmektedir. Bu iba-
re,  herhangi bir nitelik belirtmediği, 
sadece 2. maddedeki ilkelerin uygu-
lanacağı toplumsal ortamı gösterdiği 
için değiştirilemezlik kapsamı içinde 
değildir. Bu ibare, 1961 Anayasası’n-
da da yoktu. 1982 Anayasası’nın 176. 
maddesindeki ifade ile “Anayasanın 
dayandığı temel görüş ve ilkeleri be-
lirten başlangıç kısmı”, bu ibare için 
daha uygun bir yer olabilir. Yine aynı 
maddede geçen “başlangıçta belir-
tilen temel ilkelere dayanan” ibaresi 
ise, 1961 Anayasası’nın 2. maddesin-
den gereksiz yere alınmıştır. O mad-
dede Cumhuriyetin nitelikleri arasında 
belirtilmesinin “yanlış” ve “şoven” yo-
rumlara yol açabileceği düşüncesiyle 
“Türk milliyetçiliği” ibaresi Başlangıç 
bölümüne alınarak yerine “millî” söz-
cüğü konmuş ve bu bölüme yollama 
yapılmıştı. 1982 Anayasası’nda ise 
Başlangıç bölümünün yürürlükteki I. 
fıkrasındaki tanımla “Atatürk’ün belir-
lediği milliyetçilik anlayışı” anlamında 
“Atatürk milliyetçiliğine bağlı” ibaresi-
ne yer verilmiştir. Bu ibare yeterlidir; 
“başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan” ibaresi nedeniyle uzun bir 
liste oluşturabilecek ilkelere “Cumhu-
riyetin nitelikleri” arasında değiştirile-
mezlik kazandır-maya gerek yoktur. O 
nedenle bu ibare tümüyle  çıkarıldık-
tan sonra  2. madde şöyle olabilir:
“Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.” 

“Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayra-
ğı, millî marşı ve başkenti”  kenar baş-
lıklı 3. madde, Türkiye Devletinin kimi 
çevrelerin istediği özerk bölgelere, 
eyaletlere  ayrılmasına, giderek bö-
lünmesine  olanak tanımayan birlikçi 
(üniter) yapısı ve bunun sonucu olan 
dil birliği, tek bayrak, tek millî marş ve 
tek başkentle ilgili hükümlere yer ver-
mektedir. Bu maddenin değişmezliği, 
kenar başlığı ile metni arasında terim 
birliğini sağlayacak  özlü bir ifade ile 

sürdürülmelidir:

“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bir bütündür. Resmî dili 
Türkçedir.

Bayrağı, beyaz ay yıldızlı  al bayraktır.
Millî marşı İstiklâl Marşı’dır.

Başkenti Ankara’dır.”
İlk üç maddenin sigortası niteliğindeki 
4. maddede değişmezlik kazandırı-
lan Cumhuriyeti, onun niteliklerini ve 
Devletin özelliklerini koruyan anaya-
sal çerçeve ile ilgili hükümler bunlar-
dır(8). Bu maddelerde değişiklik yap-
mak için 4. maddenin kaldırılması da 
söz konusu olamaz. Değiştirilemez 
nitelikteki ilk üç maddenin korunması, 
4 maddeye de aynı niteliği kazandır-
maktadır.   

 Yukarıda yeni bir Anayasa veya Ana-
yasa değişikliğinde özlü bir ifade için 
2 ve 3. maddelerden çıkarılması öne-
rilen ibareler, esasa ilişkin değildir; 
başka bir deyişle, değiştirilemezlik 
kapsamı içinde değildir; 3. maddede 
eklenmesi önerilen sözcük ise, kenar 
başlığı ve metin arasında terim birliği 
ve anlam bütünlüğü bakımından ge-
reklidir. 

5. Sonuç 
Türkiye Devletinin Cumhuriyet rejimi 
içinde anayasal temellerini oluşturan  
nitelik  ve özelliklerin her durumda 
bu  çerçeve içinde korunması gere-
kir. İster yeni Anayasa, ister Anayasa 
değişikliği yapılsın; yürürlükteki Ana-
yasa’nın 4. maddesinde belirtilen ilk 3 
maddesinde yazılı Cumhuriyetin  ni-
telikleri ve Devletin  özellikleri değiş-
tirilemez. Hiç kimse böyle bir hayale 
kapılmamalıdır. Çünkü bu nitelik ve 
özellikler,  Devletin  ve halk yönetimi 
Cumhuriyetin dayandığı hukukî te-
mellerdir. Onların değiştirilmesi veya 
kaldırılması söz konusu olamaz.
(20.10.2021)  

(1) Bu konuda daha geniş açıklama ve örnekler için bk. 
Hikmet Sami Türk, Nasıl Bir Anayasa Değişikliği?, Ankara 
2014 (Yetkin Yayınları), s. 604-607 + dn. 35,37-39.
(2) İsmail Kahraman’ın konuşması için bk. Sözcü, 
4.10.2021,  s. 1, 5 “Eski TBMM Başkanı Kahraman’dan 
tartışılacak sözler … Dindar anayasa yapalım, ilk 4 madde 
değişebilir”  – Veli Toprak.
(3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir TV 
programında söylediği iddia edilen söz için bk. Abdulka-
dir Selvi, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşı”, 
Hürriyet, 8.10.2021, s. 11. 
(4) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşması için bk. Cumhuriyet, 7.10.2021, s. 
1, 4 “ ‘Cumhur’ eriyor, Erdoğan geriyor. AKP’liler söyledi, 
CHP’ye attı”– Selda Güneysu.
(5) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma-
sı için bk.  “Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a” (https://24.com.
tr/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-ak-partinin-ileri-ge-
lenleri-anayasanın -ilk-dort-maddesinin-degistirilmesini-ta-
lep-ediyor...). 
(6) Aynı yönde bk. Sevilay Yılman, “ ‘İlk dört madde değiş-
tirilebilir’ gibi bir cümlesi yok Kılıçdaroğlu’nun” (https://24.
com.tr/haber/haber-turk-yazari-yilman-ilk-dort-madde-de-
gistirilebilir-gibi-bir-cumlesi-yok-kilicdaroglu-nun ...).
(7) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıkla-
ması için bk. Milliyet, 14.10.2021, s. 1, 15 “İlk 4 maddeye 
kimse dokunamaz.”;  Cumhuriyet, 14.10.2021, s. 4 “İlk 4 
maddeye hiç kimse dokunamaz.”; Sözcü, s. 1, 11 “Anaya-
sanın ilk dört maddesi değişmez” – Başak Kaya. 
(8) Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili daha geniş açıklama-
lar için bk. Hikmet Sami Türk, Temel Yasa Anayasa, Ankara 
2019 (Yetkin Yayınları), s. 6-8, 27-32.
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Bafra Gazipaşa Mahallesi mey-
danında gerçekleşen gele-
neksel Cumhuriyet Bayramı 

kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başladı.

Bafra Balkan Türkleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Süley-
man Özata yaptığı açılış konuşma-
sında, “Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere tüm gaziler, 
şehitler anısına biz bu geceyi kutla-
maya devam edeceğiz” dedi.

Bafra Gazipaşa Mahallesi Muhtarı 
İrfan Varol yaptığı açılış konuşma-
ada Cumhuriyetimizin 98.kuruluş 
yıldönümü vesilesiyle düzenlemiş 
olduğumuz programa katılımınız-
dan ötürü hepinize teşekkür edi-
yorum. Cumhuriyetimizin ilanı, 
milletimiz için sadece bir yönetim 
şeklinin ilanı değildir. 7 düvele karşı 
kazanılmış mutlak zaferle binyıldır 
bu topraklarda süren hükmümüzün 

devam ettiğinin dosta düşmana ila-
nıdır. İşte bu anlam çerçevesinde 
bizlerde Gazipaşa mahallesi olarak 
el ele hepbirlikte her yıl aynı heye-
can, aynı coşku ve aynı sevinçle 
Cumhuriyet bayramını kutlamak-
tayız. Bizler varolduğumuz sürece 
Gazipaşa mahallesi halkı olarak her 
yıl bu alanda Cumhuriyet bayramı-
nı sizlerle birlikte kutlamay devam 
edeceğiz. Huzurunuzda bu güzel 
Cumhuriyet gecesinin organizasyo-
nunda emeği geçen, başta Kayma-
kamımız ve Belediye Başkanımız 
olmak üzere Balkan Türkleri der-
neğimize, tüm Gazipaşa halkına, 
katkısı bulunan herkese teşekkür 
ediyorum. Cumhuriyetimizin kuru-
cusu büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Kahraman silah arkadaş-
larını ve bu toprakları bizlere vatan 
yapmak için kendilerini feda eden 
aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şük-
ran ve minnetle anıyor, tüm milleti-

mizin ve hemşerilerimizin 29 Ekim 
Cumhuriyet bayramını kutluyorum. 
dedi.

Şölende bir konuşma yapan Beledi-
ye Başkanı Hamit Kılıç’da, ”Bugün 
bir acı kaybımız oldu . Allah’tan rah-
met diliyorum. Yakınlarına sabır di-
liyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 
İnşallah son acımız olur diyorum. 
Her zaman Gazipaşa bu kutlamala-
rı bir başka yapıyor. Cumhuriyetimi-
zi kolay kazanmadık. 98. yılını kut-
luyoruz. Ülkemizde, vatanımızda 
her zaman gözü olanlar olmuştur. 
Yakın tarihte de geçmişte de, mut-
laka gelecekte de gözü olanlar ola-
caktır ama bu aziz millet her zaman 
gerekli cevabı vermiştir. 98. yılını 
kutladığımız Cumhuriyet’i sonuna 
kadar müdafaa edeceğiz. Bugüne 
kadar nasıl yaşatmışsak aynı şekil-
de yaşatacağız” diye konuştu.

Ardından Bafra Kaymakamı Cev-

det Ertürkmen yaptığı konuşmada, 
“Bugün Cumhuriyetimizin 98. yıl dö-
nümü. Mazlum milletlere örnek olan 
bu tarih Türk tarihinin önemli bir kı-
rılma noktasıdır. Cumhuriyet; kişiye 
var olma, kendini geliştirme şansı 
verirken özellikle de kadınlarımı-
za gerek sosyal hayatta, çalışma 
hayatında gerekse siyasal hayatta 
var olma hakkı tanıyan bir yönetim 
biçimidir. Bizim görevimiz de Cum-
huriyetimizi korumak ve yaşatmak-
tır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu 
olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından Gazipaşa-
lılar ve davetliler davul-zurna eşli-
ğinde Rumeli havaları ile gece geç 
saatlere kadar Cumhuriyet kutla-
malarına devam ettiler.

Geleneksel Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına; Bafra Kaymakamı 
Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediye 
Başkan Yardımcısı Şaban Hürya-
şar, CHP Bafra İlçe Başkanı Vahit 
Perçin, İYİ Parti Bafra İlçe Başkanı 
Aydoğan Yılmaz, Bafra Sağlık Eği-
timi Başkanı Bülent Arslan, Bafra 
Ziraat Odası Başkanı Osman Tosu-
ner, Balkan Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Süleyman 
Özata, daire amirleri, muhtarlar, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazipaşalılar ‘Cumhuriyet’i 
Coşkuyla kutladı
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Bafra’nın Gazipaşa Mahallesi’nde Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama 
Şöleni’, coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.



KAYBETTİKLERİMİZ...  KAYBETTİKLERİMİZ...  KAYBETTİKLERİMİZ

AŞCI AİLESİNİN ACI GÜNÜ FEVGİYE ÖZDEMİR  
DUALARLA SON 

YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

PEKİYİ AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

Merhum Hacı Şevket Aşcı’nın eşi, 
Hüseyin,Neşat, Oral, H.Kaya,Sedat 
ve Vedat Aşcı’nın anneleri hayırsever 
Hanife Aşcı(100) vefat etti.

Cenazesi 02.09.2021 Perşembe günü 
Bafra Karaburç Köy’ündeki evinin 
önünde helallik alındıktan sonra Ka-
raburç mezarlığında  kılınan cenaze 
namazından sonra aile kabristanlığı-
na defnedildi.

Cenazeye Ak Parti Samsun Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Milletveki-
li Av.Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Atakum Belediye Başkanı Av.Cemil 
Deveci, , Bafra Şevket Aşcı Turizm Fa-
kültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Uzun, Ala-
çam Belediye Başkanı İlyas Acar, 19 
Mayıs Belediye Başkanı Osman To-
paloğlu, Bafra İlçe Müftüsü Necmettin 
Kayar, Bafra İlçe Jandarma Komutanı 
Üsteğmen Fatih Özer, Sivil Toplum Ör-

gütü Temsilcileri, Bafra Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Metin Genççakır, Daire Mü-
dürleri, Oda Başkanları,  İş insanları , 
Siyasi Parti Temsilcileri, Samsun Sivil 
Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 
(SAMKON) Genel Başkan Yardımcı-
ları ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul 
Bafra Dernekler Federasyon (BADEF) 
Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve 
yönetimi, İstanbul Bafraspor Kulübü 
Onursal Başkanı Aydın Dursun, Ala-
çam Dernekleri Federasyonu (AL-
DEF) Genel Başkanı Fehim Gevrek 
ve yönetim kurulu, Alaçam Dernekleri 
Federasyonu (ALDEF) Onursal Baş-
kanı Sefer Aksoy, ASTAŞ HOLDİNG 
ve ASTAŞ JUKİ yöneticileri,Mahalle 
Muhtarları,  personelleri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

    Bafra Haber gazetesi olarak merhu-
meye Allah’tan rahmet; sevenlerine, 
yakınlarına,kederli ailesine başsağlığı 
dileriz.

Gazeteci - Barış Medya Grup Genel 
Koordinatörü Abdullah Özdemir’in an-
nesi   dualarla son yolculuğuna uğur-
landı. Merhum (Foto) Nihat Özdemir’in 
eşi Ahmet ve Abdullah Özdemir’in an-
nesi Fevgiye Özdemir (90) vefat etti.

Cenazesi 12.09.2021 Pazar günü evi-
nin önünde helallik alındıktan sonra 
15 Temmuz  Şehitler Camisinde  ikindi 
namazını müteakip kılınan cenaze na-
mazından sonra Yakıntaş Mezarlığına 
defnedildi. Cenazesine Samsun Millet-
vekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye 
Başkanı Osman Topaloğlu, Bafra Bele-

diye Başkan Yardımcısı Şaban Hürya-
şar, SAMKON Genel Başkanı H. Kaya 
Aşçı, Bafra Ziraat Odası Başkanı Os-
man Tosuner, Bafra MHP İlçe Başkanı 
Barboros Turna, Bafra CHP İlçe Başka-
nı Vahit Perçin, Bafra İyi Parti ilçe Baş-
kanı Aydoğan Yılmaz, Bafra Yeniden 
Refah Partisi İlçe Başkanı Bilal Arslan, 
daire müdürleri ,muhtarlar,iş insanları,-
basın mensupları,vatandaşlar  ve se-
venleri katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhu-
meye Allahtan rahmet,kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

Bafra Gazipaşa mahallesi eşrafından, 
hayırseverliği ile tanınan, Mediha Peki-
yi (Draman)’nin eşi, Atilla ve Fatih Pe-
kiyi’nin babaları, Yücel Pekiyi’nin abisi, 
1960 Hava Harp Okulu Mezunu Tofaş 
Bilgi İşlem Müdürlüğünden emekli Tun-
cer Pekiyi (80) Bursa’da vefat etti.

Cenazesi Bafra Gazipaşa Camii’n-
de  öğlen namazını müteakip kılınan 
cenaze namazından sonra Bafra Asri 
Mezarlığında aile kabristanlığına  def-
nedildi.

Bafra Haber Gazetesi Olarak Merhuma 
Allah’tan rahmet kederli ailesine baş-
sağlığı dileriz.
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Bafra eşrafından Aşcı ailesinin anneleri Hanife Aşcı(100) vefat etti.
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AHMET ŞENER SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

AVUKAT MAHMUT 
BAYRAKÇI DUALARLA 
SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI 

Yüksel Bayrakçı’nın eşi;Muhlis 
Alemdaroğlu, Dt. Hasan Bayrakçı, 
Nevzat Bayrakçı, Kadir Bayrakçı, 
Emekli Polis Hasan Bayrakçı’nın 
amcaları;Esra Alkan, Demet Gü-
nay, Buket Öncel, Dilek Bayraktar, 
Melek Bayrakçı’ nın babaları  du-
ayen Av. Mahmut Bayrakçı vefat 
etti. 

Cenazesi 13.10.2021 Salı günü  
İstanbul Üsküdar’da  Karacaahmet 
Mezarlığının içerisinde bulunan 
Şakirin Camii’nde  öğle namazını  
müteakip kılınan  cenaze namazı-
nın ardından İstanbul Ballıca Me-
zarlığı’ndaki aile  kabristanlığına 
defnedildi.

Cenazeye İstanbul Kadıköy Bafra-
lılar Kültür ve Yardımlaşma Derne-
ği (BAFDER) Onursal Başkanı ve 
Bafra Sağlık Vakfı Başkanı Bülent 

Arslan, İstanbul Kadıköy Bafralılar 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Tolgahan Acar ve yöne-
tim kurulu üyeleri, AYDINER HOL-
DİNG Yönetim Kurulu Başkanı Av. 
Turgut Aydıner, HASYOL İNŞAAT 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
İçten, ADD Yüksek Disiplin Kurulu 
Başkan Yardımcısı Av. Yusuf Ka-
dıoğlu, CHP Bakırköy İlçe Başkan 
Yardımcısı Av. Uğur Dündar, Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden Baro tem-
silcileri ve Avukatlar, Sivil Toplum 
Örgütü Temsilcileri, iş adamları, 
Bafra Lokantacılar Odası Başkanı 
Doğan Karafazlıoğlu ile çok sayıda 
sevenleri ve vatandaşlar  katıldı.

Bafra Haber  gazetesi olarak, mer-
huma Allah’tan rahmet kederli aile-
sine başsağlığı dileriz.

AYBET BETON Eski Müdürü 
Makine Mühendisi Seydi Ahmet 
Şener (77) tedavi gördüğü has-
tanede vefat etti.

Bafra Yakıntaş (Peskeller) kö-
yünden Molla lakaplı Bayram 
Şener’in oğlu, Nimet Şener’in 
eşi, Haluk, Hale’nin babası Nur-
can Kaya’nın kayınpederi Mert’in 
dedesi Fatma Dursun,  Rabia 
Kaya, ve Rafia’nın abisi makine 
mühendisi Seyit Ahmet Şener 
(77) vefat etti.

Cenazesi 11.10.2021 Pazartesi 
günü Büyükcamide Öğlen Na-
mazını müteakip kılınan cenaze 
namazından sonra Bafra Asri 

Mezarlıktaki aile kabristanlığına 
defnedildi.

Cenazesine Samsun Büyükşe-
hir Belediye eski Başkanı Zihni 
Şahin, CHP İlçe Başkanı Vahit 
Perçin ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Metin Genççakır, Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Nur Meral Aydı-
ner, Daire Amirleri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri, İşadamla-
rı, esnaflar ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabırlar diliyoruz.
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İLKAY ŞENGÜL SON
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

Emekli hemşire Emel Şengül’ün eşi, 
merhum Bilal Şengül ve Nur Hilal Çe-
tin’in babası; merhum Neylan İşleyen 
, İbrahim Şengül, Perihan Şengül ve 
Neriman Özdemir’in kardeşi Emekli 
İlçe Seçim Müdürü İlkay Şengül (78) 
yaşında vefat etti.

Merhum İlkay Şengül’ün cenazesi, 
22.08.2021 Pazar günü saat 11.30’da 
Gençlik Caddesi’ndeki evinin önünde 

helallik alındıktan sonra Bafra Asri 
Mezarlıktaki Cami’de kılınan cenaze 
namazından sonra aile kabristanlığı-
na defnedildi. Cenazesine  öğretmen-
ler, esnaflar, iş insanları, yakınları, aile 
dostları, sevenleri katıldı.

 Bafra Haber gazetesi merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine ve se-
venlerine sabırlar dileriz.

Bafra / Kolay mahallesinden  Emekli 
General Muhsin Öztürk’ün eşi  Bafralı

hemşerilerimiz  Muhterem - Nadire Ter-
zioğlu çiftinin  kızları; 

Ayten Terzioğlu’nun kız kardeşi;  Güven 
Terzioğlu’nun ablası; Mehmet Öztürk 
ve Cüneyt Öztürk’ün anneleri;  Dilek 
Öztürk’ün kayınvalidesi;  Zübeyde Ter-
zioğlu’nun görümcesi; Leyla ve Muhsin 
Cüneyt Öztürk’ün babaanneleri; Kaan 
Terzioğlu ve Selin Kutucuların halala-
rı; örnek eş, fedakar anne, şefkat dolu 
babaanne, hayırsever, sevgi dolu, can, 
güzel insan, Bafralılar derneğinin de-
ğerli üyesi  Sayın Nurten Öztürk vefat 
etti. 

Cenazesi 18 Ağustos 2021 Çarşamba 
günü Çengelköy aile kabristanlığında 

toprağa verildi.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhu-
meye Allah’tan rahmet kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

NURTEN ÖZTÜRK
DUALARLA 
DEFNEDİLDİ

      Canım eşim, hayat arkadaşım rahmetli 
Nurten Öztürk’ün vefatının 40.gününde 18 
Eylül Cuma günü öğlen namazından son-
ra Fenerbahçe Camii’nde mevlid-i şerif ve 

Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

     Mevlidimize akrabalarımız ve  
sevdiklerimiz katıldılar, dualarımızı 

paylaştılar.

Sevgili eşim rahmetli Nurten Öztürk’ün 
İzmir Seferihisar’da yazlık evimizde ve 
Fenerbahçe Camisi’nde okuttuğumuz 

mevlitlerine katılan, dualarımızı paylaşan 
tüm sevdiklerine, can akrabalarıma, dost 
ve arkadaşlarına, Bafralı hemşerilerime 

çok teşekkür ederim, dualarınız için 
minnettarım.  

    Canım sevgili eşim, nurlar içerisinde 
yat. Mekânın cennet olsun. 

       Muhsin Öztürk
Emekli General

Kolay / Bafra

ANMA veANMA ve
TEŞEKKÜRTEŞEKKÜR
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İsmail Kılıç Dualarla Defnedildi

BAFRA BELEDİYESİDEN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE KONAKLAMA DESTEĞİ 

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç’ın babası  İsmail Kılıç son yolcu-
luğuna uğurlandı.

İsmail Kılıç tedavi gördüğü has-
tanede vefat etti. Merhum İsmail 
Kılıç için Mevlana Mahallesindeki 
evinin önünde helallik alındı.Cena-
zesi Bafra Büyük Camiine getirildi.
İkindi namazını müteakip kılınan 

cenaze namazından sonra  Bafra 
Asri Mezarlığındaki aile kabristan-
lığına defnedildi.

Cenazeye Ak Parti Samsun Millet-
vekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun 
milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun 
Valisi Doç.Dr. Zülfik Dağlı , Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mus-

tafa Demir, Samsun Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.Mahmut Aydın, 
Bafra Kaymakam Vekili Alaçam 
Kaymakamı Fikret Zaman, 19 Ma-
yıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 
İlçe Belediye Başkanları, Bafra Be-
lediyesi Belediye Başkan Yardım-
cıları, Ak Parti Samsun İl Yönetimi, 
Siyasi Parti Başkan  ve Temsilcileri, 

Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, İş 
İnsanları, Okul Müdürleri, Belediye 
Meclis Üyeleri, Bafra Belediyesi 
Birim Müdürleri, Daire Müdürleri, 
Bafra Personelleri, Oda Başkanları 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BafraHaber Gazetesi olarak mer-
huma Allahtan rahmet,kederli aile-
sine başsağlığı dileriz.

Sehir dışından kente ge-
lerek üniversite hayatına 
adım atan ancak henüz 
yurt ve ev bulamadıkla-

rı için konaklama sorunu yaşayan 
öğrenciler, Bafra Belediyesi Ali 
Kale Turistik Tesisleri’nde misafir 
ediliyor.

Başkan Hamit Kılıç’ın talimatıyla 
tesis bünyesinde yer alan misafir-
haneler 16 üniversite öğrencisinin 
konaklanması için hazır hale geti-
rildi.

Üniversite eğitimi almak için ge-
len öğrencilerin yaşadığı barın-

ma sıkıntısına kayıtsız kalamaya-
caklarını belirten Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, “Ailelerinden 
uzakta yeni bir hayata başlarken 
öğrencilerimizin yaşadığı barınma 
sıkıntısına çözüm olmak için Baf-
ra Belediyesi olarak yürüttüğümüz 
çalışmalar sonucunda, il dışından 
üniversite eğitimi almak için gelen 
evlatlarımızı, kalıcı bir yer bulun-
caya kadar Ali Kale Turistik Tesis-
lerimizde misafir ediyoruz. Parlak 
ve güzel bir geleceğe adım atmak 
için eğitim hayatına başlayacak ev-
latlarımızın her zaman yanlarında 
olacağız” dedi.

Başkan Kılıç, öğrencilerin iki kişilik 
odalarda kalacaklarını belirtirken 
tesis bünyesindeki çamaşırhane-
nin de kendilerine tahsis edildiğini 
sözlerine ekledi.

Eğitime her zaman büyük destek 
veren ve geleceğimizin teminatı 
öğrencilerimiz için önemli pro-

jeleri hayata geçiren Bafra Bele-
diyesi, üniversite öğrencilerinin 

barınma ihtiyacını karşılamak için 
de harekete geçti.
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Bafralı iş insanı, İstanbul Bafra 
Sağlık Eğitim Vakfı  (BASEV) 
Başkanı, Bafraspor, Fener-

bahçe, Milli Takımda kalecilik yapan 
Bafra’mızın yetiştirdiği iş insanı ,İyi 
Parti Merkez Danışma Kurulu Üyesi 
Bülent Arslan’ın gönderdiği forma-
ları ve Kaledeki Açı- Kalecinin El 
Kitabını  Bafra Belediyesi İyi Par-

ti Meclis Üyesi Fatih Şenol, Genç 
Bafraspor  Antrenörleri Halis-Galip 
Es kardeşlere antrenmanda teslim 
etti. Halis-Galip Es kardeşler, Genç 
Bafraspor Samsun 1. Amatör ligin-
de Bafra’mızı temsil ediyor.Aynı za-
manda Genç Bafraspor Alt Yapısı 
olarak 9, 10, 12 yaş grubu olarak 
Samsun U Grubunda futbol  oynu-

yor. Futbolun  içinden yetişip milli 
formayı  kaleci olarak giyen Bülent 
Ağabeyimiz bizleri hiç unutmuyor, 
her yıl forma  ve malzeme yardımın-
da bulunuyor.Bu yılda işlerinin yo-
ğunluğu dolayısıyla Bafra’ya gele-
mediğinden malzemeleri ve yazdığı 
Kaledeki Açı- Kalecinin El Kitabını, 
Bafra Belediyesi İyi Parti Meclis 

Üyesi Fatih Şenol antrenmanımı-
zı seyrederek Bülent Ağabeyimizin 
gönderdiği malzemeleri telim etti. 
Antrenörler,”Kendisine çok teşekkür 
ederiz.” dediler. Bafra Belediyesi İyi 
Parti Meclis Üyesi Fatih Şenol , Ant-
renörlere ve futbolculara başarılar 
diledi ve toplu fotoğraf çekindiler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, ilki 2018’de gerçekleştiri-
len ve tüm dünyanın ilgisini çe-

ken Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali’nin (TEKNOFEST) 2022 yılında 
Samsun’da yapılacak olmasının çok 
büyük bir şans olduğunu belirtti.

Başkan Kılıç, “Dünyanın en büyük, 
Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay 
ve teknoloji festivali olan TEKNO-
FEST’ Yaklaşık 2 Milyon kişinin ziya-
ret ettiği böylesi bir organizasyon kent 
için büyük bir avantaj” dedi.  2022 
Yılında TEKNOFEST’ in Samsun’da 
yapılma kararının, uzun görüşme-

ler ve girişimlerin ürünü olduğunu 
hatırlatan Başkan Kılıç, “İkinci kez 
İstanbul dışında düzenlenecek olan 
TEKNOFEST’ e Samsun’umuzun 
ev sahipliği yapmasında katkı sağ-
layan başta AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekilimiz 
Sayın Çiğdem Karaaslan olmak üze-
re Samsun Valimiz Sayın Doç. Dr. 
Zülkif Dağlı’ya, Bölge Milletvekilleri-
mize, Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Mustafa Demir’e,T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti’ne, Heyet Başkanı 
Sayın Selçuk Bayraktar’a ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından düzenlenen ve yüzbinler-
ce genç mucidi bir araya getiren bu 
anlamlı ve büyük organizasyonunun 
sadece Samsun için değil bölge için 
de önemli olduğunu belirten Başkan 
Kılıç, “Bugüne kadar ulusal ve ulus-
lararası organizasyonlara başarıyla 
ev sahipliği yapan Samsun, TEK-
NOFEST gibi büyük bir festivalde de 
üzerine düşen görevi layıkıyla yerine 
getirecektir” dedi.

Bafra Belediyesi olarak böylesi 
önemdeki bir organizasyonda üze-
rimize düşen her türlü görevi yeri-
ne getirmeye hazır olduklarını ifade 

eden Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, “Milli Teknoloji Hamlesinin en 
heyecan verici hamlelerinden biri 
olan festivale Bafra tüm enerjisi ile 
katkı sağlayacaktır. Samsunumuzun 
ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 
2022 şimdiden Ülkemize, milletimize, 
şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı 
olsun.” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç ayrıca TEKONOFEST 2021’de 
İnsansız Su Altı Sistemleri dalında 
Üçüncülük madalyası olan Bafra Fen 
Lisesi HEMDEM Takımı ve derece 
alan diğer takımları da tebrik etti.

GENÇ BAFRASPORLU FUTBOLCULARA 

FORMA DESTEĞiFORMA DESTEĞi

HABER- FOTOĞRAF: MERAL TOSUN

“ TEKNOFEST
SAMSUN’UMUZ 
İÇİN BÜYÜK ŞANS”

BAŞKAN KILIÇ: 
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Bafralı iş insanı, İstanbul Baf-
ra Sağlık Eğitim Vakfı  (BA-
SEV) Başkanı, Bafraspor, 
Fenerbahçe ve Milli Takım-

da kalecilik yapan Bafra’mızın yetiş-
tirdiği değerlerden,  eski kaleci Bü-
lent Arslan,  Bafraspor tesislerinde 
futbol takımı için aldığı top, eldiven 
ve kendisi tarafından kaleme aldığı 
“Kaledeki Açı” adlı kitabı hediye etti.

Arslan; “Bafraspor’un yeni yönetimi-
ni tebrik ediyorum. Bafra’da güzel 
bir sinerji oluşturmuş. Kısa zaman-
da bunu yapmak gerçekten inanan 
insanlarla olur.  Bafraspor’u güzel 
yerlere getireceğinizden eminim. 
Sizler bilin ki Bülent Arslan Baf-
raspor’a uzak değil. Bir telefon ka-
dar yakınım. Her zaman bu inanmış 
yönetimin yanındayım” dedi.

Bafraspor kulüp başkanı Fatih Yıl-
dız ise yaptığı açıklamada; “Yeni 
yönetici abilerim ve arkadaşlarımız 
ile yeni, bir ruh ile birleştik. Gördük 
ki Bafra halkı Bafraspor’u çok sevi-
yor. Yeni sezon formamıza olan ilgi 
bunu gösterdi. İnşallah bu sezon 
5000 forma satarak Bafra’yı kırmı-
zı - siyaha  büründüreceğiz. Bülent 
Arslan gibi duayen bir kaleciden 
kulübümüze olan övgüleri duymak 
bizleri daha da kamçıladı. Kendi-

sine çok teşekkür ediyorum. Haydi 
Bafra, o sene  bu sene diyerek,yeni 
sezonda Bafraspor’a başarılar dile-
rim” dedi. 

  Bülent Arslan Bafraspor tesisle-
rinden ayrıldıktan sonra genç Baf-
rasporlu futbolcuların antrenmanını 
izlemek üzere Genç Bafraspor  Ant-
renörleri Halis-Galip Es kardeşler 
ve antrenmana katılan futbolcularla 
türk futbolu ve gençlerin alt yapıda 
futbolun inceliklerini, futbolda alt 
yapının çok önemli olduğunu ben-
de sizin gibi Bafraspor alt yapısında 
yetişerek, yüksek öğretimimi devam 
ettirerek Bafraspor kaleciliğinden  
Fenerbahçe ve milli takım kaleciliği-
ne kadar yükseldim.Spor hayatınızı 
sürdürürken eğitiminizi ihmal etme-
yin,ikisini bir arada sürdürün.Gö-
receksiniz ki başarıyı daha çabuk 
yakalayacaksınız,diyerek kalecilik-

te başarıyı nasıl elde edileceğin-
den bahsetti.Sizler çok şanslısınız.
İki değerli Bafralı kendini futbola 
adamış,futbolda alt yapısı olan Ha-
lis-Galip Es kardeşlerimiz maddi ve 
manevi değer gözetmeden sizlerin 
başarısı için çalışıyorlar.Onları canı 
yürekten kutluyorum.Yeni sezonda 
başarılar diliyorum,dedi. Halis-Ga-
lip Es kardeşler Bülent Ağabeyimiz 
bizleri hiç unutmuyor, her yıl forma  
ve malzeme yardımında bulunuyor.
Bu yılda işlerinin yoğunluğu dola-
yısıyla Bafra’ya gelemediğinden 
malzemeleri ve yazdığı Kaledeki 
Açı- Kalecinin El Kitabını, Bafra Be-
lediyesi İyi Parti Meclis Üyesi Fatih 
Şenol antrenmanımızı seyrederek 
Bülent Ağabeyimizin gönderdiği 
malzemeleri teslim etti. Bugün de 
kendisi Bafra’ya gelişinde beraber 
olduk.Kendisine bu katkılarından 
dolayı çok teşekkür ederiz.

Bülent Arslan’dan 
Bafraspor’a  destek
Uzun yıllar Bafraspor forması terletmiş, Fenerbahçe ve Milli takımda
oynamış Bafralı iş insanı Bülent Arslan Bafraspor’a destek oldu.
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YiNE GÖRKEMLiYDi
3.CUMHURiYET BiSiKLET TURU 

BAFRA BELEDiYESi

Cumhuriyet’in kuruluşunun 
98. yılı kutlamaları kapsa-
mında “Bisikletini Al Gel, 
Sağlık için Pedalla” sloga-

nıyla düzenlenen Cumhuriyet Bi-
siklet Turu’na katılım oranı oldukça 
yüksekti.

Bafra Belediyesi’nin daveti üzerine 
Cumhuriyet kutlamalarına katılmak 
üzere yaşlısı, genci bisikletini alan 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na 

koştu. Yoğun ilginin yaşandığı bisik-
let turuna Bafra Kaymakamı Cev-
det Ertürkmen, Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, siyasi parti temsilcileri 
de katıldı. Meydanda toplanan ka-
labalığa belediye görevlileri pande-
mi kurallarına uyulması için sık sık 
uyarılar yaptı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın 
startıyla 15 Temmuz Demokra-

si Meydanı’ndan başlayan bisiklet 
turu Kızılırmak Sedde Parkı’nda 
son buldu. Bisiklet turu sonunda 
konuşan Belediye Başkanı Kılıç, 
“Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 
98.Yılında Belediyemizce üçüncü-
sü düzenlenen Bisiklet Turu geç-
mişte olduğu gibi yine görkemli 
geçti. Bizleri bu etkinliğimizde yal-
nız bırakmayan her yaştan tüm 
hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 

Amacımız hem Cumhuriyetimizin 
98. yılını kutlamak hem de gençle-
rimizi bisikletlerle buluşturmaktı. Bu 
düşüncelerle başlattığımız Bisiklet 
turumuza her geçen yıl ilgi daha da 
artıyor. Cumhuriyetimizin kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. Bundan sonra 
bu bisiklet turlarını ve coşkusunu 
sürekli yaşatacağız. “ dedi.


