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<5’de> < 6’da > 

Bafra Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma 
Günü’nde düzenlediği etkinlikle, başta çocuklar olmak 
üzere çok sayıda hayvan sever katılımcı ile bir araya 
gelerek, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde güzel anlar 
yaşanmasına vesile oldu.

Bafra’da  19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi.

Metin BOSTANCIOĞLUVural DİLMAÇ

<4’te > 

Hasan DAVRAN

<8’de > <4’te > <10’da > 

Duygu LADİKLİ Konca VURAL

29 Ekim 
Cumhuriyet
Bayramınızı
En içten 
Dileklerimle
Kutlarım.

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ
96 YAŞINDA

YA İSTİKLAL
YA ÖLÜM

MUCİZE
DOKUNUŞLARKENDİNE

HAKİM
OLAMAMAK
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Bafra'da III. Uluslararası Kapıkaya Fest Doğa Sporları

<22’de > 

<21’de> 

<10’da > 

<9’da > <18’de > Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

Hâlen Türkiye’de uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi gereksinmesi, 
henüz bir sistem değişikliği ölçüsünde olmasa bile, iktidar 
çevrelerinde de duyulmaya başlamıştır. Sorunun tam çözü-
mü için er veya geç, ama bir gün mutlaka başkanlık ve yarı 
başkanlık sistemlerinin dengelerinden yoksun olan şimdiki 
alaturka başkanlık sisteminden vazgeçilerek, yeniden par-
lâmenter sisteme dönülmesi kaçınılmazdır.

PARLÂMENTER SİSTEME 
DÖNÜŞ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Gül-Nusret KURAL Ortaokulunun
Resmi Açılışı Gerçekleştirildi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
BÜYÜKLERiMiZ…

BAFRA’DA AHiLiK HAFTASI 
KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 95. Yılı Bafra’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bafra’da Cumhuriyet
Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bafra’da bu yıl Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat 
Odası tarafından organize edilen ve 4.sü düzenlenen 
“Çeltik Hasat Şenliği” Kaygusuz Mahallesi’nde 
gerçekleştirildi.

Bafralı
Hâkim
A. Şahabettin
Sertkaya
Yeniden 17. 
Hukuk 
Dairesi Başkanı Seçildi

<12-13’de> 
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AŞÇI VE ÖNCEL AiLELERiNiN MUTLU GÜNÜ
ASTAŞ HOLDİNG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Kaya Aşcı-Hanife Gül Aşcı’nın kızları Turizmci Buket Aşcı , Tekstilci 
Mehmet Öncel-Öznur Öncel’in evlatları Tekstilci Mustafa Öncel mutluluk dolu yılları birlikte geçirmek için birbirlerine söz verip 
imza attılar.
Buket Aşcı  ile Mustafa Öncel’in muhte-
şem nikah ve düğün töreni Hilton İstan-
bul Bakırköy’de düzenlendi.

ASTAŞ HOLDİNG Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H.Kaya Aşcı ve eşi 
Hanife Gül Aşcı ve Tekstilci Mehmet 
Öncel- eşi Öznur Öncel davetlileri ka-
pıda karşılayarak yakından ilgilendiler.
Hilton İstanbul Bakırköy’deki program 
kokteyl ile başladı.

Genç çift Buket&Mustafa’nın alkışlar, 
konfetiler ve meşaleler içinde salona 
girmesiyle devam etti.

İlk danslarını yapan genç çiftin mutlu-
luklarını davetliler alkışlarla paylaştılar.
Buket&Mustafa nikah merasimi için 
yerlerini aldılar. Nikahı Bakırköy Bele-
diyesi nikah memuru kıyarken nikah 

şahitliklerini ise Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğ-
dem Karaaslan, Ak Parti 27. Dönem İs-
tanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, 
Ak Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan 
Kırcalı , Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı yaptı.

Nikah töreninde bir konuşma yaparak 
her iki gence ömür boyu mutluluklar 
dileyen Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan nikah cüzdanını gelin hanım 
Buket’e takdim etti.

Genç çift Buket&Mustafa nikah ve dü-
ğün merasimlerini onurlandıran davet-
lilerin masalarına kadar giderek mutlu 
günlerinde yanlarında oldukları için te-
şekkür ederek şükranlarını sundular.
Gençler ömür boyu mutluluklarının tatlı 

geçmesi için pastalarını kestiler.
Yemek programının ardından ise genç 
çift, arkadaşları, davetliler ile birlikte 
çalınan harika müzikler eşliğinde hem 
oynadılar, hem de halay çektiler.
Düğünün sonunda ise her iki aile bü-
yükleri de eğlenceye katılarak Buket&-
Mustafa’nın mutluluklarına ortak oldu-
lar.

Nikah ve Düğün programına Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kı-
lıç, Danıştay Üyesi Osman Tural, Şişli 
Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bayram-
paşa Kaymakamı Bafralı hemşerimiz 
Dr.Soner Şenel, bir önceki dönem 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, İstanbul Bafra Dernekler 
Federasyonu Genel Başkanı (BADEF) 
Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu ve 

federasyona bağlı dernek başkanları, 
yönetimleri, kadın kolları, Samsun Sivil 
Toplum Kuruluşları Konfederasyonu,(-
SAMKON ) Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, Bafra, 
Samsun ve İstanbul ve Türkiye’nin çe-
şitli illerinden düğüne katılım sağlayan 
İş İnsanları, oda başkanları ile çok sa-
yıda davetli katıldı.

Aşcı ve Öncel aileleri ise evlatları Bu-
ket&Mustafa’nın mutlu günlerine yanla-
rında olan nikah ve düğün merasimine 
katılan aile dostları ile tüm davetlilere 
teşekkür ettiler.

Bafra Haber Gazetesi olarak genç çifti 
kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar di-
liyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Baf-
ra Gazipaşa Mahallesi’nde her yıl gele-
neksel olarak kutlanıyor.

Bafra Gazipaşa Mahallesi meydanında 
gerçekleşen geleneksel Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Bafra Gazipaşa Mahallesi Muhtarı İr-
fan Varol yaptığı açılış konuşmasın-
da, “Sayın protokol, sivil toplum örgütü 
temsilcileri,muhtarlarımız, basınımızın 
temsilcileri,misafirlerimiz, değerli Ga-
zipaşalılar, Mahallemiz 1924 Yılından 
buyana Cumhuriyeti kendi imkanlarıyla 
kutlamaktadır. Son yollarda Belediye 
Başkanlarımızın, Esnaflarımızın kutla-
maların coşkusu daha da artmıştır. Bu 
kutlamalar mahalle halkımızın Cumhu-
riyeti sevmesi ve sahip çıkması ile il-
gilidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün adını 
taşıyan bu mahalle onun yürüdüğü yol-
da ve gösterdiği ülkülerde ilerlemekte-
dir ve onun en kıymetlisi bizlere arma-
ğan ettiği Türkiye Cumhuriyetine sahip 
çıkmaktır. Siz değerli misafirlerimize 
katılımınızdan dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Bu önemli günde destekle-
rini esirgemeyen Kaymakamımız Cev-
det Ertürkmen, Belediye başkanımız 
Hamit Kılıç’a, Ticaret Odası Başkanı 
Göksel Başar’a, Bafra Balkan Türkle-
ri Derneği Başkanı Süleyman Özata 
ve Yönetimine, Değerli Esnaflarımıza, 
Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığı Heyeti 
olarak huzurunuzda çok teşekkür edi-
yorum. Cumhuriyeti kurup bizlere ar-
mağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü 
Silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizi 
korumak için canlarını feda eden şehit-
lerimizi rahmetle anıyor hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 
96. Yılı Kutlu olsun.”dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 
Bafra Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Bü-
lent Arslan, Bafra Balkan Türkleri Der-
neği Başkanı Süleyman Özata ve Gazi-
paşa Mahallesi  Azası Şükran Güngör 
kutlamada yaptıkları konuşmalarda, 
Cumhuriyet, Atatürk ve Milli Mücadele-
ye ilişkin günün anlam ve önemini be-
lirten bilgilendirme yaparak davetliler 
nezdinde bütün Bafra halkının Cumhu-
riyet Bayramını kutladılar. 

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 
ise,”Sayın Kaymakamım, çok değerli 
konuklar, muhtarım, uzaktan yakından 
gelen sevgili Gazipaşalı hemşehrile-
rimiz hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Dün akşam Sürmeli Mahallemizde ar-
dından Asar, Kapıkaya’da bayramımızı 
kutladık. Türkiye’nin hiçbir yerinde res-
mi kutlamaların dışında böyle güzel ve 
coşkulu kutlamalar yok. 96. Yıldönü-
münü kutlamış olduğumuz Cumhuriyet 
Bayramınızı içtenlikle  tebrik ediyorum. 
Cenab-ı Allah Türk Milletine sonsuza 
kadar, bu bayramları yaşamayı hür ve 
bağımsız bir şekilde nasip etsin.  Biz 
bugün burada, bu bayramları kutlaya-
biliyorsak, birilerine borçluyuz. Cum-
huriyet Milletimizin ortak iradesidir. 
Cumhuriyet Egemenliğin milletimize ait 

olması demektir. Cumhuriyet gelişme-
dir. Cumhuriyet millet olmaktır. Cum-
huriyet bağımsızlığımızdır. Cumhuriyet 
birlik ve beraberliğimizdir. Cumhuriyet 
vatan bütünlüğümüzdür. Cumhuri-
yet bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarının armağanı ve 
emanetidir. Cumhuriyetimizi bugüne 
kadar korumuş bugünlere getirmişsek 
bundan sonra da inşallah hiç kimse-
nin şüphesi olmasın ki aynı kararlılıkla 
korumaya devam edeceğiz. Bugünde 
mücadelemiz devam ederken verdiği-
miz şehitlerimiz var. Bafralı şehidimiz 
Onbaşı Mutlu Can Meşeci başta olmak 
üzere bütün şehitlerimize Allah’tan 
Rahmet, Gazilerimize şifa diliyorum. 
Bu sene sizin anlayışınıza sığınıyoruz 
bu nedenle kutlamaları mütevazi bir bi-
çimde yapıyoruz. İnşallah önümüzde-
ki sene önceki yıllardaki gibi coşkuyla 
kutlayacağız. Bafra’mızda Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları, artık Gazipaşa 
Mahallemizde özdeşleşmiş ve birlikte 
anılır olmuştur. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 96. Yılını kutlarken başta 
Mustafa Kemal Atatürk ,silah arkadaş-
larını, şehitlerimizi  rahmet ve şükranla 
anar,hayatta kalan gazilerimize sağlık-
lar dilerim.” diye konuştu.

Geleneksel Cumhuriyet Bayramı kut-
lamalarına; Bafra Kaymakamı Cevdet 
Türkmen, Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç, Bafra İlçe Emniyet Müdürü 
Süleyman Gökay Gökdoğan, Bafra 
Belediye Başkan Yardımcısı Şaban 
Hüryaşar, CHP Bafra İlçe Başkanı Va-
hit Perçin, İYİ Parti Bafra İlçe Başkanı 
Aydoğan Yılmaz, BASEV Başkanı Bü-
lent Arslan, Bafra Ziraat Odası Başkanı 
Osman Tosuner, Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği Başkanı Süley-
man Özata, daire amirleri, muhtarlar, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

GAZİPAŞA’DA GELENEKSEL CUMHURİYET ŞÖLENİ
Bafra Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığı,Bafra Belediyesi,Balkan Türkleri Derneği  tarafından organize edilen 

Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlaması coşkuyla yapıldı.



Bafra Doğa ve Hayvan Severler 
Derneği ile birlikte hayata geçiri-
len etkinlikte özellikle çocukların, 

Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 
hayvanlara gösterdikleri ilgi görülme-
ye değerdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma günü ne-
deniyle Bafra Belediyesi Sokak Hay-
vanları Rehabilitasyon ve Bakım Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen programa 
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe 
Jandarma Komutanı Teğ. Fatih Özer, 
İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay 
Gökdoğan ve çok sayıda davetli katıl-
dı.

Bafra Belediyesinin ücretsiz araç tah-
sis ettiği programda katılımcılar Reha-
bilitasyon Merkezi’nde bulunan hay-
vanları ziyaret ettiler.

Programda Bafra Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Bakım Merkezi Veteri-
neri Ümit Oğuz, katılımcılara , öğren-
cilere Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili 
bilgiler vererek, “Bafra Belediyemiz 
bünyesinde 2013 yılından bu yana 
hizmet veren Sokak Hayvanları Reha-
bilitasyon Merkezi  çalışmalarını, 5199 
sayılı Hayvan Hakları Kanununu ilke 
edinip 5 bin metrekare kapalı alan için-
de titizlikle sürdürmektedir.” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 4 
Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gü-
nü’nde böylesi bir etkinliği hayata ge-
çirmekte destek olan Bafra Doğa ve 
Hayvan Severler Derneğine teşekkür 
ederek, “Sadece Hayvanları Koruma 
Günü’nde değil, yaşantımızın her ev-
resinde hayvanların da yaşam hak-
larına saygı duyulması gerektiğine 
inanıyoruz. Belediyemize ait Sokak 

Hayvanları Rehabilitasyon Bakım Mer-
kezimizde  sokak hayvanlarımız için 
en iyi yaşam alanını oluşturma gayre-
tindeyiz. Rehabilitasyon görevlilerimiz, 
aldıkları ihbarlar neticesinde veya ru-
tin kontroller çerçevesinde birimimize 
ulaşan yaralı ya da hasta ihbarlarımı-
za ivedi şekilde müdahale ediliyor. İlk 
müdahaleler yapıldıktan sonra eğer 
gerekiyorsa koordineli olarak çalıştı-
ğımız Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Sokak Hayvanları Polikliniğine sevkle-
ri gerçekleştiriliyor. “ dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 
ise hayvanları sevmenin ve koruma-
nın çocuklukta kazanılması gereken 
bir alışkanlık olması gerektiğinin altını 
çizdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gü-
nü’ne özel ilgi gösteren çocukları Baf-
ra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yalnız 
bırakmadı. Çocuklar, Başkan Kılıç’a 
bu duyarlı davranışından dolayı teşek-
kür ettiler.

BAFRA, HAYVAN HAKLARI 
KORUMA GÜNÜNÜ FARKLI YAŞADI
Bafra Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde düzenlediği etkinlikle, başta çocuklar 
olmak üzere çok sayıda hayvan sever katılımcı ile bir araya gelerek, Hayvan Rehabilitasyon 
Merkezi’nde güzel anlar yaşanmasına vesile oldu.

Vural DİLMAÇ

DAMLA DAMLA

Yıllar önce Bafra – Samsun arası 
çalışan otobüslerin şoförleri halkın 
takdirini ve güvenini kazanmış in-
sanlardı. Araba kullanmaktaki maha-
retleri sık sık otobüsün işlek bölgele-
rini elden geçirerek vasıtaya güven 
kazandırmak ön planlarında tuttuk-
ları işlerinin başlarında gelmekteydi. 
Direksiyona oturduğunda kendisini 
izleyen yolculara güven veren, hay-
ranlık uyandıran harika insanlardı. 
Yıllar boyu Samsun-Bafra arası bir 
buçuk saatlik mesafede olan bu iki 
şehrin hiçbir zaman kaza bela lafını 
duymadık. Çünkü gerek yolculara 
gerekse kullandığı otobüse hâkim 
olan bu çok değerli şoförler artık yok. 
Bugün sürücülük imtihanını kazana-
rak direksiyona geçen yüzlerce şoför 
arasında kendini bilemeyen, düşün-
ceden ve mantıktan yoksun insanlar 
sayesinde caddeler kan gölüne dön-
mektedir. Direksiyon başında kontrol 
kendi elinde amma göz göre göre 50 
metre aşağıdaki uçuruma yuvarlan-
makta, onlarca ölü ve yaralı yürekle-
rimizi burkmaktadır. Efendim neymiş 
direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş. 
Aslanım sen ilk defa kafayı kaybet-
mişsin, direksiyon elinde, telefon 
kulağında, yanındakiyle muhabbeti 
koyulaştırmışsın, gazı da köklemiş-
sin, gideceğin yer olsa olsa mezarlık 
olur, zaten de öyle olmuştur. Diğer 
tarafta dümdüz yolda cadde ile ana-
yolu ayıran hendeği fark etmiyorsun 
ve kafadan hendeğe çakılıyorsun. 
Sebep yine aynı şey; el hâkimiyetini 
kaybetmek. Bu manyaklar yüzünden 
kaç ocak sönüyor, çoluk çocuk yetim 
kalıyor. Bir de başka türlüsü var. Göz 
alabildiğine uzun bir trafik şeridinde 
rüzgârla yarış edercesine yol alırken 
önde arıza yapıp sağa çekilen bü-
yük bir kamyona arkadan giriyorsun. 
Hep bunlar süratin ve aptallığın so-
nuçlarıdır. Bir kanunla hız ayarlama 
yapılması, yani 80 ve 100 kilometre 
arasında seyahat edilebilmesini sağ-
lamak çok sayıda ölümcül vakaları 
ortadan kaldıracaktır. Biraz komik 
sayılsa da 80 – 100 kilometre hız 
az bir sayı değildir. Bunun dışında 
İtfaiye ve Cankurtaran hız serbestisi 
içinde olabilir. 

Bir de kendine hâkim olamamanın si-
yasi yönü vardır; gerek iktidar gerek 
muhalefet olsun, liderlerinin gözüne 
girmek için yerli yersiz konuşmalar 
yapanlar… Dolayısıyla karşılıklı atış-
malar başlar. Yoktan yere ülkenin hu-
zuru kaçar, bunu her gün yaşıyoruz. 
Hız yasaklaması kanunla önlenebilir, 
ama siyasilerin boşboğazlıkları ka-
nunla önlenemez. Çünkü hiçbir siya-
sinin ağzına kilit takamazsın; o iste-
diği gibi öter, istediği gibi şakır. Siyasi 
polemikler, yalnız bizim ülkemize ait 
değildir. Avrupa’da da partiler adeta 
karşı tarafı gözden düşürmek için ya-
rış içindedirler. Yok efendim şu böyle 
olmazsa Avrupa Birliği’nden çıkarırız 
diye tehditler savurmaktadırlar. Yahu 
arkadaş Avrupa Birliği’nden çıksan 
ne olur, çıkmasan ne olur? Kimin 
umurunda! Yıllar önce Avrupa Birli-
ği mi vardı? Şimdiki gibi de kargaşa 
yoktu. Ülkeler yerleşim planına göre 
hareket eder, geleceğini garantiye 
alır. Hiçbir ülke tek başına değildir, 
mutlaka bir destekçisi vardır.

Cumhuriyet Bayramı’nızı kutlarım.

KENDİNE HÂKİM 
OLAMAMAK…
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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 Cumhuriyet Bayramı’nı en içten 
duygularımla kutluyorum.

Dünyaca ünlü Samsunlu hemşeh-
rimiz estetik doktoru Doç. Dr. Ha-
yati Akbaş’ın mucize dokunuşları 

hanımların rüyalarının gerçekleşmesini 
sağlıyor. Peki, sadece hanımlar mı? Bey-
lerin de rüyalarının gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. Tanınmış oyunculardan, 
aynı zamanda da söz yazarı oyuncu 
Semra Sima’nın zayıflamasından sonra 
yüz gençleştirme işlemini gerçekleştir-
miş olup, kısım kısım vücut toparlama 
işlemlerini de gerçekleştirecek olan ünlü 
estetik doktoru Hayati Akbaş, ünlü oyun-
cu Semra Sima’nın da sinemaya tekrar 
dönüşüne vesile oldu.

Show TV’nin ünlü programcısı ve sunu-
cusu Zahide Yetiş’in programına çıkan 
Semra Sima’yı doktoru Hayati Akbaş ta-
kipte kalacak ve kısım kısım programa 
çıkaracaktır. Değerli doktorumuza ve tüm 
ekibine hanımların ve beylerin rüyalarını 
gerçekleştirdiği için başarılar diler, sanat-
çı Semra Sima’nın da sinema hayatına 
geri dönüşünü kutlarım. 

MUCİZE 
DOKUNUŞLAR
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Doç. Dr. Hayati Akbaş ve Gazeteci Duygu Ladikli

23 Haziran Belediye seçimlerinde 
CHP’den seçilerek Büyükada Belediye 
Başkanı olan Sayın Erdem GÜL, bu 

kısa vade içinde de olsa yeni yeni projeler 
üretme çabası içinde.

Adanın çehresini değiştirmek birinci planda 
Adanın her karış bölümünde denize girilecek 
bir imkân yaratmak için devamlı toplantılar 
yapılmakta, zira İstanbul’da artık denize giri-
lecek bir yer kalmadığı için Büyükada birinci 
seçenek olarak dikkatleri üzerine çekmekte-
dir. Büyükada’nın çehresini değiştirme plan-

larını üstte belirttim. En önemli faktör fayton-
ların derli toplu bir hale getirilmesi olacaktır, 
zira şimdiki hali ile çevreye pis koku yaymak-
tan başka bir işe yaramamaktadır.

Sayın Gül’ün 4 mevsim yaşanacak yer de-
diği Büyükada için pırıl pırıl hale getirilmesi 
şarttır. Gerek Ada halkı gerekse her gün gi-
dip gelenler bu önemli konunun bir an önce 
istenilen şekle girmesini arzu etmektedirler.

Sayın Gül’e güvenen insanlar önem verdik-
leri başkanlarının uzun yıllar o makamda 

kalmasını ve başarıdan başarıya ulaşmasını 
canı gönülden istemektedirler. Destek seç-
menden, çalışmak Sayın Gül’den olacaktır. 
Bafra Haber Gazetesi olarak Sayın Gül’ün 
çalışmalarını yakından izleyeceğiz ve Ada 
halkına görüş ve kanaatlerimizi açıklayaca-
ğız.

Sayın Gül’e başarılar diliyorum…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ol-
sun. Yurtta sulh, cihanda sulh. 

Büyükada Belediye Başkanı Sn. Erdem GÜL
Büyükada Belediye Başkan Yardımcısı ve 
İ.B.B. Meclis Üyesi Sn. Mehmet Dündar TIRAŞ



S
aygı duruşu  ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği Bafra 
Başkanı Rahmi Şahin yaptığı 

konuşmada, “19 Eylül Gaziler Günü Türk 
kahramanlığının cesaret ve fedakârlığı-

nın en büyük Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün şahsında taçlandığı bir gündür. 
Kahraman Gaziler Gününüz kutlu olsun. 
Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler 
şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin 

teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla 
taşıdığımız Gazi unvanı Ata’mızdan biz 
gazilere intikal eden en büyük mirastır. 
”dedi. Törene Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Samsun Ak Parti Milletvekili 
Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı 

Hamit Kılıç, Muharip Gaziler Derneği, 
Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Der-
neği, Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve 
Yetimler Derneği Başkan ve üyeleri, as-
keri erkân, daire müdürleri ve öğrenciler 
katıldı.

Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan törende Gaziler Derneği, Bafra Belediye Başkanlığı 
ve Bafra Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. 

Bafra’da  19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi.

BAFRA’DA “GAZiLER GÜNÜ” 
DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI

BAFRA’DA MUHTARLAR 
GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI
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Tüm Hemşehrilerimizin
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını En İçten

Dileklerimizle
Kutlarız. 

Bafra Esnaf Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi,

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı,

Metin GENÇÇAKIR

Bafralı Hemşehrilerimizin,
Esnaflarımızın 29 Ekim Cumhuriyet

Bayramı Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin 
96. Yılı 

Kutlu Olsun.

29 Ekim 
Cumhuriyet
 Bayramınızı

En İçten 
Dileklerimle 

Kutlarım.

Törende  Bafra Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Salih Zeki Nayır’ın Atatürk Anıtı’na 
çelenk koydu.  Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra  Salih 
Zeki Nayır günün anısına yaptığı ko-
nuşmasında, ‘’İstanbul Nüfus Sayımı-
nın 19 Ekim 1829’da yapılması ve bu 
nedenle yayınlanan Hatt-ı Hümayün’un 
muhtarlık kurumunun tesisine giden 
yolu açtığı göz önünde bulundurula-
rak, bu tarihi günden hareketle Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın talimatları ile Başbakanlığımızın 
19.10.2015 tarih ve 11 sayılı genelgesi 
ile her yıl 19 Ekim günü bundan böy-
le ‘’Muhtarlar Günü’’ olarak kutlanacak 
olup bu anlamlı gün halkımıza ve gö-
revlerini fedakarca yürüten tüm muhtar 
arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün 
ve toplumsal hayatımızın önemli yapı 
taşlarından olup yerel demokrasinin en 
eski örneğini temsil eden devletimizin 

her noktasındaki kurumsal temsilciliği 
olduğu aşikârdır.

Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede 
veya köyde devletimizin tüm kurumla-
rını temsil etmekte ve halkımızla devlet 
kurumları arasında, köprü vazifesi gör-
mektedir.

Gerek milleti gerekse devleti temsil 
gibi önemli bir görevi yürüten muhtar 
arkadaşlarımıza hizmetlerinden dola-

yı şükranlarımı sunuyor, hayatta olan 
muhtarlarımıza sağlık ve sıhhat, vefat 
edenlere de Allah’tan rahmet diliyor, 
ilçemizde görev yapan tüm mahalle 
muhtarlarımızın ‘Muhtarlar Gününü’ 
en kalbi duygularımla kutluyor, selam 
ve sevgilerimi sunuyorum.’’ dedi. Tö-
ren toplu fotoğraf çekiminden sonra 
Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesis-
lerinde İlçe Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığı tarafından muhtarlara veri-
len yemekle devam etti.



Programın açılış konuşmasını yapan 
Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Ayhan Kandazoğ-

lu, “Öğrencilerimiz, eğitimlerinde Usta- 
Çırak-Aile ve Öğretmen boyutları devreye 
girerek teknolojiyi kullanabilen, iş hayatı 
içerisinde pişen ve meslek ahlaki ile do-
nanmış bir nesil. İş ve meslek hayatında-

ki bozulmalar, güven eksikliğine dolayı-
sıyla toplumsal sorunlara neden olmaya 
başlamıştır. Milli, manevi, ahlaki ve insani 
tüm değerlere sahip meslek elemanla-
rının yetiştirilmesi; esnaf ve sanatkârlar 
arasındaki güven ve iş birliğini geliştirme 
gayreti içerisindeyiz. Ancak meslek ahla-
kına yönelik değerler zamanla yıpranmış 

ve bu durum, günümüz toplumunun iş pi-
yasasında ahlaki sorunları da beraberin-
de getirmiştir.” dedi.

Konuşmanın ardından ortaöğretim ku-
rumları arası ve diğer alanlarda dereceye 
giren öğrencilere ödül ve hediyeleri Bafra 
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Beledi-

ye Başkanı Hamit Kılıç tarafından takdim 
edildi.

Ödül töreninin ardından Bafra İsmail 
Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 
ahilik temalı şiirini okudu. Program Şed 
kuşanma töreninin ardından okunan Ku-
ran-ı Kerim tilavetinden sonra son buldu.

BAFRA’DA AHiLiK HAFTASI KUTLANDI
Türkiye’de “ Egemenlik kayıtsız, şart-
sız milletindir. ” kuralını devlet yöneti-
mine yerleştiren,  demokrasiyi taçlan-
dıran cumhuriyetin ilanının üzerinden 
96 yıl geçti. Milli Mücadele’nin zafer-
le sonuçlanmasının ardından Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, yeni 
Türk devletinin yüzünü çağdaşlaşma 
ve demokrasiye çevirdi.

26 Ekim 1924’te yayımlanan kararna-
me ile cumhuriyetin ilanının 101 pare 
top atışı ve düzenlenecek etkinlikler-
le kutlanmasına karar verilmiş. Karar 
doğrultusunda 29 Ekim 1924’teki et-
kinlikler, kutlamaların başlangıcı ol-
muş.29 Ekim, 1925 yılından bu yana 
“Milli Bayram” olarak günümüze ka-
dar coşkuyla kutlanmaktadır. Böyle 
büyük günler, toparlanma, kendine 
gelme günüdür. Bilinçlenme, tarihi-
ni hatırlama, milletiyle bütünleşme 
günüdür... Cumhuriyet düşmanları-
na inat, cumhuriyet yıkıcılarına inat, 

cumhuriyet karşıtlarına inat, bize bu 
cennet ülkeyi emanet bırakan Mus-
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
larına asla ihanet etmeyeceğiz. İha-
net edenlere de demokratik açıdan 
derslerini mutlaka vereceğiz.

Nevşehir Valiliğinin 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı’nda gerçekleştirilmek 
istenen “Atatürk’e Saygı Ve Cum-
huriyet Yürüyüşü’ ne izin vermeme-
si ülke çapında tepkilere neden ol-
muştu. “Kamu düzenini bozarsınız” 
denilerek yürüyüşe izin verilmemişti. 
Halkın tepkisini gören vali yürüyüşü 
yasaklama kararından geri adım at-
mıştır. İnsanlar yaptıkları işlerle anı-
lırmış. Halk kendine benzeyenleri se-
çiyor. Halk kendine benzemeyenleri 
seçmeyi bir öğrenebilse çok şey de-
ğişecek. Bunu ancak yeni kuşaklar 
yapacak. Ülkeyi yönetenleri de ülke-
yi yönetebilenler arasında seçecek-
ler. Başka yolu yok bunun. Ölüm gel-

meden hayatın; hastalık gelmeden 
sıhhatin; yaşlılık gelmeden gençliğin; 
fakirlik gelmeden zenginliğin; meş-
guliyet gelmeden boş vaktin kıymeti 
bilinmez.

Milli Bayramlarımızda İstiklâl Mar-
şı’mızın okunması, saygı duruşunda 
bulunulması, şiirler okunması, kah-
ramanlık türküleri söylenmesinin; 
cumhuriyeti kuran kahramanlarımı-
zın, şehitlerimizin minnetle anılma-
sının kime zararı olur? Bu yapılanla-
rın neresi sevinçtir? (Bayramdır) Bu 
yapılanlar kutlamadır, anmadır. Biz 
bağımsızlığımızın, devlet kurmamı-
zın bayramını kutluyoruz. Bayram 
etmek eğlenmek başka şeydir. Bay-
ram kutlama başka şeydir. Bu büyük 
millet bayramını, daha büyük şerefle, 
huzur ve refah içinde kutlayacaktır. 
Allah hiç kimseyi karaktersizlikle, ka-
rakter fukaralığıyla cezalandırmasın. 
Düşman bile karakterli olmalı!

Kurtuluş Savaşı, insanlık tarihinin 
en mukaddes savaşıydı. Sırf bizler 
daha müreffeh bir Türkiye’de bağım-
sız yaşayalım diye atalarımız canla-
rını verdiler. 
Bu günler gelip geçicidir. Bağrından 
Mustafa Kemalleri ve silah arkadaş-
larını çıkaran bu millet, gelecek ku-
şak içinden bu ülkenin geleceğini 
muasır medeniyetlere taşıyacak on-
lar gibi gençler çıkaracaktır. “Keşke 
Yunan kazansaydı.” diyenler çöp 
olup yok olacaklardır.

Bugün Türk milletinin bir ferdi olarak 
cumhuriyetimizin 96. yılını coşkuyla 
kutlamanın onurunu, heyecanını ya-
şıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız 
kutlu olsun.

Hasan DAVRAN e-mail: hasandavran@hotmail.com

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
96 YAŞINDA Bafra’da Ahilik Haftası ile ilgili kutlama programı düzenlendi. Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde Bafra İsmail Ahıs-

kalı Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okun-
ması ile başladı. Ardından katılımcılara ahilik temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.
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Turgut ŞAHİNOL
Turgut Kuyumcu

Resai YILMAZ
Bafra Fenerbahçeliler Derneği

Başkanı

Erdal DOĞAN
Samsun ve İlçeleri

Kırmızı Et Üreticileri Başkanı

Cumhuriyetimizin 96. 
yılını kutladığımız bu 
günlerde, geleceğe 

büyük bir ümit, inanç ve 
gayretle yürümek azmi 

ve de kararlılığı dileğiyle. 
“Cumhuriyet Bayramınız 

Kutlu Olsun”

Bafralı 
Hemşehrilerimizin

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını Kutlarız.

Ey yükselen yeni 
nesil! istikbal sizsiniz. 

Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu yükseltecek ve 
yaşatacak sizsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramınızı Kutlarım.

Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

Çiftçilerimizin ve Bafralı 
Hemşehrilerimizin

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını Kutlarız.



YA İSTİKLAL YA ÖLÜM
Bafralı Hâkim
A. Şahabettin
Sertkaya
Yeniden 17. 
Hukuk 
Dairesi Başkanı Seçildi

Demişti Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah ar-
kadaşları.  Mustafa Kemal daha harbiyedey-
ken padişahlığı kaldıracağının kararını vermiş-
ti, Vahdettin ile beraber seyahate gittiği zaman 
bunları düşünürmüş. Krallığı sevmezmiş bu 
yüzden Napolyonu’da sevmezmiş.

O günden bu güne Amerika!nın  kucağına otur-
duk maalesef, yıkıntılardan koca sağlam te-
mellere oturmuş bir memleketi, pantolonunun 
ucundaki tozu olamayacak adamlar Atatürk ve 
dolayısı  ile bu memleket için canını malını ver-
miş silah arkadaşları ve tüm Türk milleti için 
ağıza alınmayacak kelimeleri vicdanları sızla-
madan söylüyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti ne ait ne varsa sinsice de 
değil açık açık yok edilmekte, vatan haini ol-
mak böyle bir şey havasını soluduğun, yaşa-
dığın, ekmeğini yediğin, binlerce vatan evladı-
nın kanını ezerek yürüdüğün topraklara ihanet 
budur.

Amerika nefes alma dese alamayacak duruma 
getirilen bu memleket elbet bir gün kendine 
gelecektir, Cumhuriyetin kıymetini anlayacak-
tır. Görmedim, duymadım, söylemedim felse-
fesi, aman bana bir şey olmasında ne olursa 
olsun düşüncesi, korku algısıyla hepimizi vur-
dumduymaz yaptı. İnşallah yeni nesil çok daha 
duyarlı olur ve cumhuriyetin korkusuz bekçileri 
olur.

Bafra’mızın yetiştirdiği başarılarıyla gurur duydu-
ğumuz değerli hukukçu Yargıtay Üyesi A. Şahabettin 
Sertkaya Yargıtay Büyük Genel Kurul’unca, Yeniden 
Yargıtay On yedinci Hukuk Dairesi Başkanı olarak 
seçildi.

1957 yılında Bafra`da doğan Hâkim A. Şaha-
bettin Sertkaya, Bafra Lisesini bitirdikten sonra 
1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinden mezun oldu. Meslek hayatına Bafra 
Hâkim Adayı olarak başlayan Hâkim Sertkaya, 
bugüne kadar sırası ile Ağrı, Ordu/Ulubey, Ka-
vak, Çarşamba, Kahramanmaraş ve Ankara 
Hâkimliği görevlerinde bulundu. 2005 yılında 
Yargıtay üyeliğine seçilen Sertkaya, Yargıtay 
Büyük Genel Kurul’unca 07.09.2015 tarihinde 
Yargıtay On yedinci Hukuk Dairesi Başkanı ola-
rak seçildi. 

Bafra Haber Gazetesi olarak Hâkim A. Şaha-
bettin Sertkaya` yı tebrik ediyor, görevinde ba-
şarılar diliyoruz.

Temel İlke’ Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale 
sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun 
bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir davranışa layık görü-
lemez.

Yabancı bir devletin koruyup kollayacağını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük  ve 
miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de, bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek 
başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.
Halbuki, Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktan-
sa yok olsun daha iyidir.  O halde, ya istiklal ya ölüm!’

Konca VURAL
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“29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten Dileklerimizle Kutlarız.”

GÜNDAY ve SERTKAYA 
AiLELERiNiN MUTLU GÜNÜ

Eczacı Rezzan - Eczacı Tahsin GÜNDAY’ın kızı İngilizce 
Öğretmeni Zeynep GÜNDAY ile Emekli Öğretmen Semra -  
Emekli Öğretmen Reha SERTKAYA’nın oğlu Makine Mühendisi 
Gökberk SERTKAYA Bafra Davet ve Toplantı Merkezi Gardenya 
Salonu’nda gerçekleştirilen düğünle evlendiler. 

Düğün programı meşaleler-kon-
fetiler eşliğinde gelin ve dama-
dın gelmesi ile başladı. Genç 

çift alkışlar arasında piste gelerek 
ilk danslarını yaptılar. İlk danslarının 
ardından düğün pastasını kesen çift 
daha sonra davetlilerle birlikte canlı 
müzik eşliğinde eğlendiler. Gençlerin 
aileleri Eczacı Rezzan - Eczacı Tah-
sin GÜNDAY ve Emekli Öğretmen 
Semra -  Emekli Öğretmen Reha 
SERTKAYA, “Çocuklarımızın mutlu 

günlerinde bizleri yalnız bırakmayan 
tüm dostlarımız ve davetlilerimize te-
şekkür ederiz.” dediler.

Genç çiftin bu mutlu düğün törenine 
ailesi, yakınları, aile dostları ve arka-
daşlarından oluşan kalabalık bir da-
vetli topluluğu katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak genç 
çifti kutluyor, birlikte sağlıklı ve mutlu 
güzel bir ömür geçirmelerini diliyoruz.

Ümriye-Hızır ÇEPNİ’ nin kızı Bilgisayar Yazılım Mühendisi 
Ecem ÇEPNİ ile Bafra Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. 
Davut ÇEPNİ ve Sabahat ÇEPNİ’nin oğlu Bilgisayar Yazılım 
Mühendisi Alper ÇEPNİ’nin düğünü Bafra Davet ve Toplantı 
Merkezi Gardenya Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Düğün 
programı meşaleler-konfetiler eşliğinde gelin ve damadın 
salona girmesi ile başladı.
Genç çift alkışlar arasında piste ge-
lerek ilk danslarını yaptılar. İlk dans-
larının ardından nikâh töreni yapıldı. 
Nikâh sonrası düğün pastasını kesen 
çift daha sonra davetlilerle birlikte 
canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

Gençlerin aileleri Ümriye-Hızır ÇEP-
Nİ ve Sabahat-Davut ÇEPNİ,  “Ço-
cuklarımızın mutlu gününde bizleri 

yalnız bırakmayan tüm davetlilerimi-
ze teşekkür ederiz.” dediler.
Genç çiftin bu mutlu düğün törenine 
ailesi, yakınları, aile dostları, meslek-
taşları ve arkadaşlarından oluşan ka-
labalık bir davetli topluluğu katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak genç 
çifti kutluyor, birlikte sağlıklı ve mutlu 
güzel bir ömür geçirmelerini diliyoruz.

ECEM VE ALPER ÇEPNİ’NİN
MUTLU GUNU
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Cumhuriyet’in 96. Yıl kutlamaları 
28 Ekim Pazartesi günü saat 
13:00’de 15 Temmuz Demokra-

si Meydanı´nda gerçekleştirilen çelenk 
sunma töreni ile başladı. Kaymakam 
Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunumunun ardından saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören 
sona erdi.

Çelenk sunma törenine Kaymakam 
Cevdet Ertürkmen, Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı 
Turgut Türkmen, Bafra Turizm Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, daire mü-
dürleri, okul müdürleri, siyasi parti tem-
silcileri, oda başkanları, askeri erkân, 

sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğ-
retmenler ve öğrenciler  katıldı.

Cumhuriyet Bayramı Bafra’da 
Coşkuyla Kutlandı
Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğini yap-
tığı, Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi’nin 
hazırladığı Cumhuriyet’in 96. yıl dönü-
mü programı, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 
ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Öğrencilerin ve programa gelen halkın 
bayramını kutladı. 

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen 
günün anlam ve önemini belirten ko-

nuşma yaptı.  Ertürkmen konuşmasın-
da, “1. dünya savaşından sonra Ulu 
Önder Atatürk’ün önderliğinde kurtuluş 
mücadelesini veren Türk Milleti kültü-
rüne ve karakterine en uygun yöne-
tim biçimi olan Cumhuriyet’i 29 Ekim 
1923’de kabul etti. Cumhuriyet vatan-
daşa seçme ve seçilme hakkı verir.  Bu 
aynı zaman da ödevidir de bu yüzden 
Cumhuriyet fikri hür vicdanı hür nesiller 
ister. Cumhuriyet nereden geldiğini, ve 
nereye gittiğini bilen insanların rejimidir. 
Cumhuriyet fazilettir, kurtuluş savaşın-
da kendi kaderini tayin eden Türk mil-
leti, yeni Türk devletinde de ekonomik, 
siyasal, sosyal düzenin oluşmasında 
artık söz sahibi olacaktır.”

 Türk ulusunun çağdaş medeniyet se-
viyesine ulaşma ülküsü  Cumhuriyet-
le hayat bulmuştur diyen Ertürkmen, 
“Türk devleti saygın devletler arasında 
ki yerini almıştır. bir çok olumsuz mü-
dahaleye rağmen, kalkınma hamlesine 
devam eden Türkiye Cumhuriyet’i, eği-
tim,sağlık ve alt yapı yatırımları ile göz 
doldurmaktadır. Dünya’nın 17. büyük 
ekonomisi olarak G20’nin bir üyesidir. 
Devletimiz Avrupa ve Asya kıtalarını 
denizin altından ve denizin üstünde bir-
birine bağlarken savunma sanayisinde 
ki yatırımlarıyla, yaptığı uçak, insansız 
hava araçları, füzeler ve daha çok milli 
silahlarla dosta güven düşmana korku 
salmaktadır” dedi.

Program, Altınkaya Anadolu Lisesi öğ-
rencilerinin gösterileri ile devam etti ve 
son olarak okulun hazırladığı Cumhuri-
yet adlı gösteri ile son buldu.

Kutlamalara Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğ-
rul Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı 
Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süley-
man Gökay Gökdoğan, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi 
parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Bafra’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü Bafra’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Bafra Atatürkçü düşünce Derneği Baş-
kanı Fazilet Canıgür günün anlam ve 
önemini belirten konuşmasında, “19 

Mayıs 1919’da Atatürk’ün bağımsızlık ve 
aydınlanma meşalesini yaktığı bir kentin 
yaşayanları olarak bugün daha da gurur-
luyuz. Ulu Önder Atatürk’ün 29 Ekim 1923 

tarihinde Türk Milleti’nin karakterine ve 
adetlerine en uygun olan Cumhuriyet ira-
desini ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine 
bırakılmış en büyük miras vazgeçilmez bir 
değerdir.  Cumhuriyet’in en büyük erde-
mi Türk toplumunun ulus olma bilincine 
kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna 

yükseltmesidir.”
Canıgür, Cumhuriyet’in başarıları ile haklı 
bir gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyet’i 
Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter 
ki bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve 
akılcı yoldan ayrılmayalım” dedi.
Programda, Dernek üyeleri Melih Tuncer, 

Fatma Dursun Şener’in okudukları şiirler 
baloya gelen misafirler tarafından beğeni 
topladı.
Daha sonra program Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar, marşlar eşliğinde devam etti.

Bafra’da ADD Cumhuriyet Balosu Düzenledi
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı nedeni ile Bafra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bafra Şehir Kulübü’nde “Cumhuriyet Bayramı 
Balosu” düzenledi.



B
afra’da bu yıl Bafra Kayma-
kamlığı, Bafra Belediyesi ve 
Bafra Ziraat Odası tarafından 
organize edilen  dördüncü-

sü düzenlenen “Çeltik Hasat Şenliği” 
Kaygusuz Mahallesi’nde gerçekleşti-
rildi. Kaygusuz Mahallesi’nde düzen-
lenen “Çeltik Hasat Şenliği” Programı 
saygı duruşu, İstiklâl Marşı’nın okun-
masıyla başladı.

Program halk oyunları gösterisi ile de-
vam etti. Programın açılış konuşma-
sını yapan Bafra Ziraat Odası Başka-
nı Osman Tosuner, çeltik üretiminde 
Samsun’un Bafra ilçesinin Türkiye’de 
2. sırada olduğunu ve ilçe bazında ilk 
sırada yer aldığını vurguladı. Bafra 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet 
Dursun ise Bafra’da 44 kırsal mahalle-
de 130 bin dekar alanda çeltik yetişti-
riciliği yapıldığı bilgisini verdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Bafra çeltiğinde amaçlarının marka-
laşmak olduğunu kaydetti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
“Mayıs ayı içerisinde ekimini yaptı-
ğımız çeltiğimizin bugün hasadını 
yapma mutluluğunu yaşıyoruz. Bafra 

Ovası son dönemde hükümetimizin 
yapmış olduğu ciddi yatırımlarla su-
lama alanlarında çok büyük yol kat 
etti. Bafra Ovası denince sadece Baf-
ra’nın,Kızılırmak’ın etrafı değil, Dere-
köy’den başlayıp Yakakent’e kadar 
ilerleyen oldukça verimli bir coğrafya 
akla geliyor. 67 bin 787 kilometrekare 
tarım arazisi bulunan ilçemizin, yüzde 
80’i sulanabilir alana sahiptir. Sulama 

imkânı olan arazilerde her türlü yazlık 
ve kışlık ürün yetiştirilmesi mümkün-
dür. Bu gerçek ışığında tamamlanan 
doğu yakası sulama kanalları ovamı-
za büyük katkı sağladı. Bafra Ovası 
ülkenin önemli bir gıda deposudur. 
Yıllardır ülkemize aş olmuş, ekmek ol-
muş ve buradaki insanların geçimine 
vesile olmuştur. Bafra çeltiğini, Bafra 
pirincine dönüştürmek ve ülkemizde 

hatta dünyada bir maka haline getir-
mek zorundayız. Kaymakamlığımız 
ve Odalarımızla birlikte başlattığımız 
Bafra pirinci coğrafi işaretleme çalış-
maları kısa süre içerisinde sonuçlan-
dırılacaktır.” dedi.

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan 
Usta, Hükümetin Çeltik politikasının 
yanlış olduğunu girdilerle çıktıların 
aynı olmadığını söyledi ve  konuşma-
larına, “Türkiye genelinde fiyatlar % 
17 ile  % 22 arasında çeltik cinslerine 

göre 2019 fiyatı için fiyat tespit edildi. 
Geçen yıla göre Bafra’da çeltikte fiyat 
ortalamalarına göre % 17 civarında 
fakat girdilerle beraber ciddi bir sorun 
olduğunu  görüyoruz.  2014 yılında 1 
kilo çeltik, çeltik altı destekle beraber 
3 kilo 190 gram gübre alınırken, 2018 
yılında 2 kilo 510 grama düşüyor. To-
humda ise 2014 yılında 690 gram to-
hum alınırken 2018 yılında 560 gram 
alınıyor. Fiyat olarak mukayese edil-
diği zaman fiyata bakmak çok fazla 
bir şey ifade etmiyor. Kârlılık açısın-
dan bakıldığı zaman ise, girdiyle mu-
kayese ettiğimiz zaman bir gerileme 
var. Çeltik ile pirinç fiyatına bakıldığı 
zaman bir gerileme var.  Devlet bu 
fiyatlara biran önce müdahale etmeli-
dir.” dedi. Samsun İYİ Parti Milletvekili 
Bedri Yaşar da Bafra tarımı, çiftçilerin 

sorunları ve çözüm önerilerini dile ge-
tirdiği bir konuşma yaptı.

“Samsun’da tarıma 185 milyon lira 
yatırım yaptık” AK Parti Samsun Mil-
letvekili Orhan Kırcalı ise “Samsun’da 
tarıma yatırım 185 milyon liradır. Bu-
nun 20 milyonu sadece çeltik alanın-
da yapıldı. Burada çok güzel bir çeltik 
hasadını gerçekleştirmek için birlik ve 
beraberlik çerçevesinde bulunuyoruz. 
Bafra Ovası, karpuzu ve lahanası ile 
bereket fışkırıyor. Bizim amacımız ve 

çalışmamız çiftçimizin ömrünün sonu-
na kadar daha fazla para elde etmesi 
yönündedir” dedi.

“Samsun her yönüyle bölgede lider 
konumda” Son olarak konuşmasını 
gerçekleştiren Samsun Valisi Osman 
Kaymak da Samsun’un bir tarım kenti 
olduğunu ifade ederek, “Bugün tören-
de olmaktan mutluluk duyuyoruz. 4 ay 
önce sözleşmiştik. Hasada geleceğiz 
diye. Bugün buradayız. Az önce rakam-
lar verildi. Hep söylüyoruz. Samsun ger-
çekten de bölgenin lider ili. Gerçekten 
tarımda Bafra, Vezirköprü ve Çarşamba 
Ovası’nda çok ciddi üretimler yapılmak-
ta. Çok ciddi de destekler verildi. Şüphe-
siz herkes için ektiğinin hakkını almak 
değerli bir şey. Devletimiz bu konular-
da piyasa düzenlemesi yapıyor. Hep 

beraber tek derdimiz çiftçinin emeği 
zayi olmasın. Ülkemiz şuan üretim 
konusunda %75’i karşılıyor. %25’lik 
bir açığımız var. Geçmiş dönem hükü-
metlerimiz de Samsun’daki potansiye-
li görmüş. Birçok tarım kuruluşu Sam-
sun’da mevcut. Çalışmalarımız şu an 
Bafra’ya has bir tohum üretmek. Tüm 
bunları hep birlikte yapacağız.” dedi.

Konuşmalarının ardından biçerdöve-
rin başına geçen Vali Kaymak, çeltik 
hasadı yaptı. Etkinlik, pilav ikramıyla 
son buldu.

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 ”

BAFRA’DA GELENEKSEL 4. ÇELTiK 
HASAT ŞENLiĞi DÜZENLENDi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Bafra’da bu yıl Bafra 
Kaymakamlığı ve Bafra 
Ziraat Odası tarafından 
organize edilen ve 
4.sü düzenlenen 
“Çeltik Hasat Şenliği” 
Kaygusuz Mahallesi’nde 
gerçekleştirildi.

ANMA

Aramızdan ayrılışının birinci yılında saygı, sevgi ve hasretle anıyoruz.

GÜLŞEN TEKİNER
(01.07.1938 - 11.09.2018)

Değerli Eşim, Canım Annemiz, Biricik Babaannemiz,
Hatıralarınla dolu, sensiz yaşanan koskoca bir yıl geçti.

Kalbimizde sevgin ve yeri doldurulamayacak o en tatlı halinle seni her an yanımızda 
hissediyor ve seni çok özlüyoruz. 

Huzur içinde uyu.

AİLEN
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Şehit Mutlu Can Meşeci Son Yolculuğuna UğurlandıGÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

NEVRİS ERİŞ DUALARLA SON
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YALÇIN ÖZDABAN HACIÖMEROĞLU 
AİLESİNİN ACI GÜNÜ

GÜZELOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Bafra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Ke-
falet Kooperatifi Başkanı Metin Genç-
çakır’ın damadı Sinop Judo İl Temsilisi 

Yalçın Özdaban (59) 14.09.2019 Cumartesi 
günü Sinop’ta toprağa verildi.

Sinop’ta yaşanan trafik kazasında hayatı-
nı kaybeden Serap Özdaban’ın eşi; Deniz 
Öztaban’ın babası; Çiğdem Tahta, Bilgi Ço-
banoğlu ve Yaşar Öztaban’ın kardeşi; Metin 
Genççakır’ın damadı Sinop’un tanınmış es-
naflarından, Judo İl Temsilcisi Yalçın Özda-
ban (59) gözyaşları ve dualarla son yolcu-

luğuna uğurlandı.  Merhum Yalçın Özdaban 
için Gelincik Mahallesi Altınkum Sitesi’ndeki 
evinin önünde helallik alındı. Ardından Alaad-
din Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze namazından sonra 
gözyaşları ve dualarla Çukurbağ Mezarlığı’n-
da toprağa verildi.  
Cenazesine yakınları, siyasetçiler, işadamla-
rı, esnaflar, oda temsilcileri, sporcular, STK 
temsilcileri ile çevre il ve ilçelerden vatan-
daşlar katıldı.  Bafra Haber Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Merhum Nuran Eriş’ in eşi; merhum Mah-
mut ve Nadire ile Enver Eriş’in babaları 
Bafra esnaflarından Nevris Eriş (77) ya-

şında vefat etti. Cenaze 03.10.2019 Perşembe 
günü Tabakhane Mahallesi’ndeki evinin önünde 
helallik alındıktan sonra Tabakhane Camii’nde 
öğle namazını müteakip kılınan cenaze nama-
zından sonra Asri Mezarlık’taki aile kabristan-

lığına defnedildi. Cenazesine Bafra Esnaf ve 
Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin 
Genççakır, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Göksel Başar, iş adamları, esnaflar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Bafra Haber gazetesi 
olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine başsağlığı dileriz.

Merhum Ahmet Hacıömeroğlu’nun eşi; 
Avukat Natık, Serdar Hacıömeroğlu,DSİ 
Müdür Yardımcısı Gökhan Hacıömeroğ-

lu,Muteber Seçkin,Vicdan Erduran ve Müjgan 
Şimşek’in anneleri; emekli öğretmen Ercan Er-
duran ile Belediye İmar İşleri Personeli Dilek 
Hacıömeroğlu’nun kayınvalideleri İftihare Ha-
cıömeroğlu (91) vefat etti. Cenazesi 12.09.2019 
perşembe günü  Büyük Camii’de öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazından sonra Baf-

ra Asri Mezarlığına defnedildi. Cenazesine Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç,25.Dönem Samsun 
Milletvekili Hüseyin Edis, On dokuz Mayıs Bele-
diye Başkanı Osman Topaloğlu, siyasi parti baş-
kan ve temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Bafra Haber gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li 
teröristlerce yapılan havan saldırısında 
yaralanan Samsunlu Uzman Onbaşı Mut-

lu Can Meşeci, devlet erkânının katıldığı törenle 
ebediyete uğurlandı. Zeytin Dalı Harekâtı üs böl-
gesinde teröristler tarafından yapılan havan saldı-
rısında yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gördüğü 
hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu 
Can Meşeci, memleketi Samsun’da toprağa veril-
di.  Zeytin Dalı Harekâtı üs bölgesinde teröristler 
tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan 
ve Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede şehit 
olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci 

(22), memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde son 
yolculuğuna uğurlandı.

ANNE MEŞECİ GÖZYAŞLARINA
HAKİM OLAMADI

Şehidin ilçeye getirilen naaşı, Bafra Belediyesi 
Asri Mezarlık morgundan alınarak Fevzi Çakmak 
Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helal-
lik alınması sırasında anne Fatma, baba Mevlüt 
ve ağabey Murat Meşeci gözyaşı döktü.
Şehit Meşeci’nin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Cami-

si’nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası 
Bafra Asri Mezarlık’taki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİDİN MERASİMİNE SAMSUN PROTOKO-
LÜNDEN YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile 
Samsun Valisi Osman Kaymak, İçişleri Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun 
Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yıl-

maz, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Ke-
mal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan 
Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali 
Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, belediye 
başkanları ile kurum temsilcileri katıldı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 
11 Ekim’de PKK/YPG’li teröristlerce Zeytin Dalı 
Harekâtı kapsamındaki bir üs bölgesine havan 
saldırısı yapıldığı, saldırıda yaralanan ve hastane-
de tedavisine devam edilen askerin şehit olduğu 
duyurulmuştu.

Mehmet Süreyya ve Nadir Güzeloğlu’nun 
oğlu, Güler Güzeloğlu’nun eşi, Ünal,U-
ral,İclal,Nur ve Oktay Güzeloğlu’nun kar-

deşi Okan Güzeloğlu(76) vefat etti.

Cenazesi 08.10.2019 Salı günü Yaka Mahalle-
si’ndeki evinin önünde alınan helallikten sonra 
Tabakhane Camii’ne getirildi.Burada ikindi nama-

zını müteakip kılınan cenaze namazından sonra 
Asri Mezarlığa defnedildi.Cenazesine sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri,işadamları,esnaflar,yakın-
ları,sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
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MAHMUT KİBAROĞLU DUALARLA 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Namık Kibaroğlu’nun babası Mah-
mut Kibaroğlu vefat etti.  Namık ve Beşir 

Kibaroğlu, Gülsüm Kurt, Fazilet Karagöz, Nes-
rin Pallı, Nermin Başaran, merhume Nurdan 
Samsun’un babaları Bafra eşrafından Hacı 
Mahmut Kibaroğlu vefat etti.  Cenazesi Büyük 
Cami’de Cuma Namazını müteakip kılınan ce-
naze namazından sonra Asri mezarlığa def-
nedildi.    Cenazeye Bafra Kaymakamı Cevdet 

Ertürkmen, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar, Siyasi Par-
ti Başkanları, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman 
Gökay Gökdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç 
Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kati-
poğlu, Oda ve Dernek Başkanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.  Bafra Haber Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş-
sağlığı dileriz.

ZEKİYE KUL DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tekel emeklisi Merhum Yusuf Kul’un eşi; 
Merhum Asuman, Gülşen, Asude Kul’un 
anneleri; Meftun , Alpay Yıldızoğlu, Bahar 

Baynak’ın anneanneleri Zekiye Kul vefat etti.
Cenazesi 08.08.2019 Perşembe günü Tabakha-
ne Mahallesi Çakırmahmut Caddesi’ndeki evinin 
önünde alınan helallik sonrasında Tabakhane 
Camii’ne getirildi. Burada öğle namazını mütea-

kip kılınan cenaze namazından sonra Bafra Asri 
Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazesine sivil toplum örgütü temsilcileri, işa-
damları, esnaflar, ailesi ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.  Bafra Haber Gazetesi olarak merhume-
ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
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PARLÂMENTER SiSTEME DÖNÜŞ iÇiN
ANAYASA DEĞiŞiKLiĞi

siyasetin gereği olarak kabul edilse bile; 
Onun özellikle yargı ve millî güvenlik ko-
nularındaki yetkileri, Anayasa’nın 103. 
maddesin-deki Cumhurbaşkanı andında 
hâlâ korunan “tarafsızlıkla” bağdaşmayan 
bir çelişkidir (krş. 6771 sayılı Kanun m. 
18/c). Bir siyasî partinin genel başkanı ola-
rak günlük siyasî polemiklerini bu çelişkiye 
aldırış etmeyen, hatta zaman zaman top-
lumun farklı kesimlerini  kutuplaştırmaktan 
çekinmeyen bir üslûpla yürüten bir Cum-
hurbaşkanı, Anayasa uyarınca “Türk Mil-
letinin birliğini” nasıl “temsil eder” (krş. AY 
m.  104/II)?

Cumhurbaşkanı, −Anayasa’nın ilk met-
nindeki 116. madde uyarınca çeşitli olası-
lıklarda 45 gün içinde yeni Bakanlar Ku-
rulunun kurulamaması hâllerinde siyasî 
krizden çıkış için yeniden seçmen oyuna 
başvurulmasından farklı olarak− artık her-
hangi bir koşula bağlı olmaksızın TBMM 
seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir. 
Bunu dengeleyen tek şey, Cumhurbaş-
kanlığı seçiminin de birlikte yapılmasıdır. 
600 üyeli TBMM’nin seçimlerin yenilen-
mesine karar verebilmesi ise, üye tamsa-
yısının beşte üç çoğunluğuyla (360 oyla) 
olabilir. Eğer bu karar Cumhurbaşkanının 
ikinci döneminde verilirse,  normal olarak 
5 + 5 yıllık iki dönem için bu göreve seçilen 
Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir 
(AY m. 77/I, 101/II, 116/I-III); böylece top-
lam görev süresi, 15 yılı bulabilir. 

Üye sayısı, 1961 Anayasası döneminin 
Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu’nun 
seçilmiş üyeleri sayısının toplamı (450 
+ 150) olarak 550’den  600’e çıkarılan 
TBMM’nin yasama ve denetim yetkileri za-
yıflatılmıştır. Anayasa’nın 7. maddesinde 
Türk Milleti adına TBMM’nin olduğu belirti-
len, “devredilemez” nitelikteki yasama yet-
kisinin “yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” yoluyla 
Cumhurbaşkanınca kullanılması bir yana 
(m. 104/XVI); TBMM’nin kabul ettiği bir 
kanunun yayımlanmasını Cumhurbaşkanı 
“kısmen veya tamamen uygun bulmadığı” 
ve gerekçesi ile birlikte Meclis’e geri gön-
derdiği takdirde, böyle bir kanunun “aynen 
kabul” edilerek Cumhurbaşkanınca yayım-
lanması  için öngörülen yetersayı TBMM 
“üye tam sayısının salt çoğunluğu” olan 
301 oydur (m. 89/II-III). Anayasa’nın daha 
önceki metninde bulunmayan bu yetersa-
yı, yasama sürecinde Cumhurbaşkanına 
veto yetkisi tanınması demektir(3). Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi hakkında hiç-
bir söz hakkı tanınmayan Meclis’in kendi 
metninde ısrar edebilmesi için böyle bir 
yetersayısı aranması, yasama ve yürütme 
yetkileri arasında denge gözetilmediğini 
gösteren örneklerden biridir.

600 üyeli TBMM’nin bilgi edinme ve de-
netim yetkileri daraltılmış, kullanılmaları 
zor koşullara bağlanmış,  bazıları ortadan 
kaldırılmıştır. Daha önce her milletvekili 
tarafından verilebilen  sözlü soru, siyasî 
parti grupları veya en az 20 millet-vekili 
tarafından verilebilen gensoru, TBMM üye 
tamsayısının onda biri (55 millet-vekili)  ta-
rafından verilebilen Meclis soruşturması 
önergeleri, TBMM üye tamsayısının salt 
çoğunlunun (276 milletvekilinin) gizli oyuy-
la verilen Yüce Divana sevk kararı  ile ilgili 

hükümler kaldırılmıştır (6771 sayılı Kanun 
m. 6/I, 16).  Daha önce yalnız “vatana iha-
netten dolayı” TBMM üye tamsayısının en 
az üçte birinin  (184 milletvekilinin) teklifi 
üzerine,  üye tamsayısının en az  dörtte 
üçünün, yani 138 x 3 = 414 milletvekilinin 
vereceği kararla suçlandırılabilen Cum-
hurbaş-kanının cezaî sorumluluğu  hak-
kında 6771  sayılı Kanun’la kapsamı ge-
nişletilerek yapılan düzenleme şöyledir: 
Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği 
iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt ço-
ğunluğunun (301 milletvekilinin) vereceği 
önergeyle soruşturma açılması istenebilir. 
Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görü-
şerek üye tamsayısının beşte üçünün (360 
milletvekilinin) gizli oyuyla soruşturma açıl-
masına karar  verebilir; Meclisteki siyasî 
partilerin güçleri oranında üye sayısıyla 
temsil edilecekleri 15 kişilik soruşturma ko-
misyonunun raporuna göre Yüce Divana  
sevk kararı verilebilmesi  için TBMM  üye 
tamsayısının üçte ikisinin (400 milletvekili-
nin) gizli oyu gereklidir (AY m. 105/I-III)(4).  

 Benzeri bir düzenleme uyarınca Cumhur-
başkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 
görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla 
TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu-
nun (301 üyenin) vereceği önerge ile so-
ruşturma açılması istenebilir. Meclis, öner-
geyi en geç bir ay içinde görüşerek üye 
tamsayısının beşte üçünün (360 milletve-
kilinin) gizli oyuyla soruşturma açılmasına 
karar  verebilir; Meclisteki siyasî partilerin 
güçleri oranında üye sayısıyla temsil edi-
lecekleri 15 kişilik soruşturma komisyo-
nunun raporuna göre Yüce Divana sevk 
için üye tamsayısının üçte ikisinin (400 
milletvekilinin) gizli oyu gereklidir (AY m. 
106/V-VII).  

Burada bazı örnekleriyle anlatılmaya çalı-
şıldığı gibi; 6771 sayılı Kanun’la Türkiye, 
1876’da Kanun-i Esasî’nin ilânı ile Osman-
lı hanedanının elindeki mutlak monarşiden 
Meşrutiyete geçişle başlayan ve bugün 
143 yıla ulaşan bir sürecin sonunda Cum-
huriyet rejimi içinde seçilmiş, fakat yürüt-
meyi tek başına elinde tutan, yasamaya 
ortak olan, yargıyı etkileyen yetkileriyle 
fiilen Meşrutiyet öncesinin Padişahı konu-
munda bir tek adam yönetimine geçmiş 
durumdadır. Benzeri başka hiçbir ülke-
de bulunmayan, ne ABD’deki başkanlık, 
ne Fransa’daki yarı başkanlık sistemi ile 
herhangi bir benzerliği olmayan; sadece 
hareket noktası olarak gösterilen kuvvet-
ler ayrımı, −bütçe ve kesin hesap kanun  
tekliflerinin Cumhurbaşkanınca Meclise 
sunulması (AY m. 161/III, IX) dışında − ka-
nun tekliflerinin sadece milletvekillerince 
verilebilmesi (AY m. 88), aynı kişinin aynı 
zamanda milletvekili ve Cumhurbaşkanı 
yardımcısı veya bakan olamaması ile  sı-
nırlı kalan bir kendine özgü kuvvetler birliği 
sistemine dönüşmüştür (krş. AY m. 106/
IV). Böyle bir sistem,  kısa süre içindeki 
uygulama sonuçlarının da gösterdiği gibi, 
21 yüzyıl Türkiye’sini esenlikle ileriye taşı-
yabilecek bir rejim değildir. 

Kamu hukukunda her yetkinin karşılığı, 
onu yerine getirme görevidir. 6771 sayılı 
Kanun’la Cumhurbaşkanına verilen yetki 
ve görevlerin tek kişi tarafından gerektiği 
gibi yerine getirilmesi zordur. Parlâmenter 

sistem ve başkanlık veya yarı başkanlık 
sistemlerinde diğer organlarla erkler ara-
sı dengeler içinde paylaşılan yetki ve gö-
revler, hâlen Türkiye’de uygulanan Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sisteminde fiilen 
siyasî hiçbir sorumluluğu olmayan danış-
man ve uzmanlardan yararlanılarak yürü-
tülmektedir.  

Bu sistemin aksayan yönlerinin düzeltilme-
si gereksinmesi, henüz bir sistem değişik-
liği ölçüsünde olmasa bile, iktidar çevrele-
rinde de duyulmaya başlamıştır. Sorunun 
tam çözümü için er veya geç, ama bir gün 
mutlaka başkanlık ve yarı başkanlık sis-
temlerinin dengelerinden yoksun olan şim-
diki alaturka başkanlık sisteminden vaz-
geçilerek, yeniden parlâmenter sisteme 
dönülmesi kaçınılmazdır. 

4. Parlâmenter Sisteme Dönüş İçin En 
Kestirme Yoldan Anayasa Değişikliği

6771 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik-
lerden TBMM üye tamsayısı 600 ve mil-
letvekili seçilme yaşı 18 (AY m. 75, 76), 
kazanılmış siyasî haklar olarak korunabilir. 
Fakat genel olarak bu Kanun’la  getirilen 
sorunlar yumağının  çözüm yolu, onla-
rı bazı yasa ya da sistemi etkilemeyecek 
kısmî Anayasa değişiklikleriyle geçiştirile-
bilecek nitelikte değildir. Çıkış yolu, ancak 
en az 6771 sayılı Kanun boyutunda köklü 
bir Anayasa değişikliğindedir. Şüphesiz 
bunun için geniş katılımlı, geniş toplumsal 
mutabakata dayalı bir Anayasa çalışması 
yapılabilir, çok gecikmeden yapılmalıdır 
da. Böyle bir mutabakata ulaşıldığı takdir-
de Türkiye’nin önünde kısa zamanda so-
nuç verebilecek en pratik, en kestirme yol, 
6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa de-
ğişikliğini –kazanılmış siyasî haklar olarak 
TBMM üye tamsayısı ve milletvekili seçil-
me yaşı dışında− tersine çevirecek, daha 
önce 1987’den itibaren çeşitli kanunlarla 
yapılan Anayasa değişiklikleriyle ulaşılan 
demokratik hukuk devleti ilkelerine dayalı 
parlâmenter rejime dönülmesini  sağlaya-
cak iki maddelik bir Anayasa değişikliğine 
gitmektir. 

Önerilen yöntemin benzeri, 10.1.1945 ta-
rih ve 4695 sayılı Kanun’la Türkçeleştirilen 
Anayasa(5) dilinde o tarihten  önceki met-
ne dönüş amacıyla çıkarılan “491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Tekrar Me-
riyete Konulması Hakkında  Kanun” baş-
lıklı iki maddelik 24.12.1952 tarih ve 5997 
sayılı Kanun’la gerçekleştirilmişti(6). Bu 
Kanun’un 1. maddesi uyarınca −günümüz 
Türkçesiyle− “20 Nisan 1340 (1924) tarih 
ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 
4695 sayılı Kanunun kabul tarihine kadar 
yürürlükte bulunan değişiklikleriyle birlik-
te tekrar yürürlüğe konmuş ve bu Kanun 
yerine konulmuş olan 10/1/1945 tarihli ve 
4695 sayılı Anayasa yürürlükten kaldırıl-
mıştır.”; 2. maddesi uyarınca “Bu Kanun  
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”
Yöntem olarak bu Kanun’dan yararlana-
rak parlâmenter sisteme dönüş için yap-
tığımız,  Anayasa’nın 175. maddesindeki  
Anayasa değişikliği usulüne göre kabu-
lü ve gerektiğinde halkoyuna  sunulması 
gereken Anayasa değişikliği   önerimiz 
şöyledir: “MADDE 1 – 7.11.1982 tarih ve 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

sı, 16.4.2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanunun kabulü tarihine 
kadar yürürlükte bulunan değişiklikleriyle 
birlikte tekrar yürürlüğe konmuş ve 6771 
sayılı Kanunla yapılmış olan değişiklikler 
yürürlükten kaldırılmıştır.

6771 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle de-
ğişik 75 inci maddesindeki “altıyüz”  ve 3 
üncü maddesiyle değişik 76 ncı maddesin-
deki “Onsekiz” ibareleri, bu hükmün kap-
samı dışındadır. 

MADDE 2 – Bu Kanun, birlikte yapılacak 
ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını 
yaptığı ve aynı birleşimde Cumhurbaşka-
nının ant içerek göreve başladığı  tarihte 
yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması 
hâlinde tümüyle oylanır.”

Böyle bir Anayasa değişikliği, Kanun-i 
Esasî’nin ilânından bu yana geçen 143 yıl 
içinde verilen demokrasi ve hukuk devle-
ti mücadelesine, Cumhuriyetin değişmez 
niteliklerine uygun olduğu kadar (AY m. 
2, 4),  Türkiye’yi çağdaş bir anlayışla güç-
lendirilmiş, istikrarlı bir parlâmenter rejim 
içinde   daha ileriye götürecek Anayasa 
değişikliklerinin geniş bir toplumsal mu-
tabakatla yapılabileceği yeni bir dönemin 
başlangıcı da olabilir.
(22.10.2019)   

--------------------------------------------

(1) Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2017 
günü yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylama-
sı  kesin sonuçlarının tespit ve ilânına ilişkin 
27.4.2017 tarih ve K. 663 sayılı Kararı ve ekin-
deki çizelgeler  için bk.   T. C. Resmî Gazete, 
27.4.2017, S. 30050, s. 1-11.

(2) 21.1.2017 tarihinde TBMM tarafından,  16 
Nisan 2017 günü halkoylamasıyla kabul edilen 
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metni için 
bk. T. C. Resmî Gazete, 11.2.2017, S. 29976, 
s. 1-11.

(3)  Bu konuda bk.  Hikmet Sami Türk,  Ana-
yasa’ya Aykırı Anayasa Değişiklikleri, Ankara 
2018 (Yetkin Yayınları), s. 119.

(4) Bu konuda bk.  Türk, age (Anayasa’ya Ay-
kırı Anayasa Değişiklikleri), s. 122 vd.

(5) 10.1.1945 tarih ve 4695 sayılı Kanun’la 
Türkçeleştirilen Anayasa metni için bk. T. C. 
Resmî Gazete, 15.1.1945, S. 5905, s. 8178-
8181; Suna Kili/A. Şeref Gözübüyük, Sened-i 
İttifak’tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, 
2. baskı, İstanbul 2000 (Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları), s. 120-141;   Tarhan Erdem 
(Haz.), Anayasalar ve Belgeler 1876-2012, İs-
tanbul 2012 (Doğan Kitap), s. 103-113.

(6) 24.12.1952 tarih ve 5997 sayılı “491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Tekrar Meriyete 
Konulması Hakkında  Kanun”  ve  ekindeki “20 
Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı  Teşkilâtı Esa-
siye Kanunu metni için bk. T. C. Resmî Gazete, 
31.12.1952, S. 8297, s. 5217-5220 + (Tashih), 
5.1.1953, S. 8300, s. 5244; Kili/Gözübüyük,  
age, s. 142; Erdem (Haz.), age (Anayasalar ve 
Belgeler 1876-2012), s. 117.

Prof. Dr.
Hikmet Sami TÜRK

1. 16 Nisan 2017 Halkoylaması

1
982 Anayasası’nın 70 maddesinde 
yapılan en kapsamlı değişikliklerin 
üzerinden iki buçuk yıla yakın bir 
süre geçti. Bazen Anayasa’nın bir 

maddesinin tümünü veya bir fıkrasını, bir 
cümlesini, bir ibaresini, hatta bir kelimesi-
ni  değiştirmek, ya da yeni bir madde, bir 
fıkra, bir ibare eklemek veya var olanları 
yürürlükten kaldırmak, başka bir deyişle, 
ilga etmek suretiyle yapılan bu değişiklik-
ler, üç aşamada yürürlüğe girdi. 21 Ocak 
2017 günü TBBM tarafından 339 oyla zo-
runlu halkoylaması aralığında, 16 Nisan 
2017 günü 58.291.898 kayıtlı seçmenden 
% 85.43’ünün katılımıyla yapılan halkoyla-
masında  geçerli oy  kullanan 48.936.604 
seçmenden % 48.59’unun “Hayır” oyuna 
karşılık % 51.41’inin “Evet” oyu ile kabul 
edilen(1) 6771 sayılı Kanun’la Anayasa’da 
yapılan değişiklikler(2),  18. maddesi uya-
rınca sondan başlayan tersine bir sıralama 
ile aşağıda gösterilen tarihlerde yürürlüğe 
girdi: 

a) Değiştirilen maddelerin büyük bölümü, 
24 Haziran 2018 günü birlikte yapılan 27. 
yasama dönemi milletvekili genel seçimi 
ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının göreve  başladığı tarih-
te (9 Temmuz 2018);

 b) TBMM’nin kuruluşu, TBMM ve Cumhur-
başkanının seçim dönemi, Cumhurbaşka-
nının adaylık ve seçimi ile ilgili olan, −so-
nuncusu 102. maddenin  ilgası hakkında 
olmak üzere (m. 16/E)− 4 maddesinde ya-
pılan değişiklikler, bu seçimlere ilişkin tak-
vimin başladığı tarihte (30 Nisan 2018); 
c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101. mad-
denin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaş-
kanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesi-
lir” cümlesinin ilgası bakımından “yayımı” 
tarihinde, (TBMM’deki kabul oyları 339’da 
kaldığı için 16 Nisan 2017 günü yapılan 
zorunlu halkoylaması sonucunun Yüksek 
Seçim Kurulu’nca Resmî Gazete ile ilân 
edildiği 27 Nisan 2017 tarihinde) yürürlüğe 
girdi.

Kronolojik sırayla ifade edilirse Türkiye, 
1982 Anayasası’nın daha önce 18  kanun-
la, son olarak 2.5 yıla  yakın bir süre ile 
1.5 yıl ve 1 yıl 3 ayı aşkın iki süre arasın-
da değişen bir zamandan beri  6771 sayılı 
Kanun’la değişik hükümlerine göre yöneti-
liyor. Bu Anayasa’nın 7 Kasım 1982 günü 
yapılan halkoylamasında % 91.27 oranın-
da katılım ve % 91.37 oranında “Evet” oyu 
ile kabul edilen ilk metni ve 1987’den itiba-
ren  yapılan değişikliklerin sonuncusu dahil 
bir bölümü,  halkoyu ile kabul edilmiştir. 16 
Nisan 2017 günü yapılan son halkoyla-
masında “Hayır” oylarının % 2.82 üstünde 
bir farkla % 51.41 oranında “Evet” oyu ile 
kabul edilen 6771 sayılı Kanun, 12 Eylül 
1980 öncesine tepki niteliğindeki siyasî ya-
saklarla ilgili geçici 4. maddenin yürürlük-
ten kaldırılması için 6 Eylül 1987 günü  % 
93.64 oranında en yüksek katılımla yapılan 
halkoylamasında % 50.16 olarak verilen en 

düşük oranlı  “Evet” oyundan sonra ikinci 
sırada en düşük oranlı bıçak sırtı bir ço-
ğunlukla  kabul edilen Anayasa değişikliği 
oldu.

2. Önceki Anayasa Değişiklikleri

177 madde ve 21’e ulaşan geçici madde ile 
toplam 198 maddeden oluşan Anayasa’da 
1987’den bu yana yapılan değişiklikler so-
nucunda Başlangıç’taki ilk fıkrası ile 119 
maddesi ve 5 geçici maddesi, toplam 124 
maddesi, oransal olarak % 62.62’si, yakla-
şık % 70’i değişmiştir. Bu arada 2007’den 
itibaren Anayasa’ya 5 yeni geçici madde, 
21 maddesine yeni fıkralar, 3 maddesine 
yeni cümleler eklenmiş;  25 maddesinin 
tümü, 13 maddesinin  bazı fıkraları, 5 mad-
desinin   bazı  cümleleri yürürlükten kaldı-
rılmış, başka bir deyişle, ilga edilmiş bulun-
maktadır. Böylece 1982 Anayasası, madde 
numaralarının % 12.62’sinin,  yaklaşık %  
13’ünün karşısında, 13 maddesinin bazı 
fıkraları ile 5 maddesinin bazı cümlelerinin 
yerinde “mülga” yazılı bir anayasa durumu-
na gelmiştir.

Bu nedenlerle 1982 Anayasası, artık baş-
langıçta temel hak ve özgürlükleri çok sı-
nırlandırdığı ya da sınırlandırmaya açık hü-
kümler getirdiği için çok eleştirilen anayasa 
değildir. 2010 yılında yapılan değişikliklere 
kadar birçok konuda getirilen ilk metnin-
den oldukça farklı yeni  hükümlerle temel 
hak ve özgürlükler konusunda Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi doğrultusunda  bir 
Anayasa metnine ulaşılmıştır. Bu konuda 
özellikle 1995’te DYP-CHP Koalisyon Hü-
kümeti zamanında Başlangıç ve 14 mad-
deyi kapsayan, 2001’de DSP-MHP-ANAP 
Koalisyon Hükümeti zamanında Başlangıç 
ve 32 maddeyi kapsayan ve her ikisi de 
Meclis’te  4121 ve 4709 sayılı Kanunlarda 
ifadesini bulan geniş uzlaşmalarla yapılan,  
2010’da AKP iktidarı zamanında 5982 sa-
yılı Kanun’la yapılan ve 26 maddeyi kapsa-
yan değişiklikler büyük önem taşımaktadır. 
Fakat bütün bu Anayasa değişikliklerinde 
TBMM üye sayısının 1987’de ANAP iktida-
rı zamanında 3361 sayılı Kanun’la 400’den 
450’ye (m. 2 ile değişik AY m. 75), 1995’te 
DYP-CHP Koalisyon Hükümeti zamanında   
4121 sayılı Kanun’la 450’den 550’ye çıka-
rılması (m. 8 ile değişik AY m. 75) dışında 
ne yasama, ne yürütme  organının kurulu-
şu ve yetkileri ile ilgili bir değişiklik yapılma-
mış; Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı-
nın tarafsızlığı ilkesi korunmuş, Başbakan 
ve bakanlardan kurulu,  Meclis’in güveniy-
le çalışan, bu güven devam etiği sürece 
görevde kalan; soru, Meclis araştırması, 
gensoru ve Meclis soruşturmasıyla bilgi 
edinme ve denetim yollarını etkili biçimde 
kullanabilecek konumda bulunan Meclis 
önünde siyasî sorumluluğu olan Bakanlar 
Kurulunun konumunda bir değişiklik yapıl-
mamış; bu ilkelere dayalı parlâ-menter sis-
teme dokunulmamıştı. 2010’da  Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı 5982 
sayılı Kanun’la değiştirilmekle birlikte (m. 
22 ile değişik AY m. 159),  yargı bağımsız-
lığı  önemli ölçüde korunmuştu.

3. 6771 sayılı Kanun’la Yapılan 
Anayasa Değişikliği
Fakat 16 Nisan 2017 günü halkoylamasıyla 
kabul edilen  6771 sayılı Kanun’la getirilen 

yeni hükümlerle bu tablo köklü bir değişik-
liğe uğramıştır. 1982 Anayasası döneminin 
ilk halkoylaması olarak 6 Eylül 1987 günü, 
11 Eylül 1980 tarihinde iktidar ve anamu-
halefet partileri durumunda bulunan siyasî 
partilerin yöneticileri, TBMM üyeleri hak-
kında on ve beş yıllık siyasî yasaklar ko-
yan geçici 4. maddenin yürürlükten kaldı-
rılmasını öngören 3361 sayılı Kanun’un 4. 
maddesi; 21 Ekim  2007 günü TBMM’nin 
dört yıllık seçim dönemi, TBMM’nin toplantı 
ve karar yetersayısı ve Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi ile ilgili hükümler 
getiren 5678 sayılı Kanun; 12 Eylül 2010 
günü   Anayasa’nın 23 maddesi ile 1 geçici 
maddesini değiştiren ve 2 yeni geçici mad-
de ekleyen 5982 sayılı Kanun  için yapılan  
halkoylamasından 16 Nisan 2017 günü 
6771 sayılı Kanun için yapılan  halkoyla-
masına gelinceye kadar geçen yaklaşık 30 
yıl içinde yapılan 3 halkoylamasının ortak 
doğrultusu,  temel hak ve özgürlüklerin 
güçlendirilmesi ve daha demokratik bir si-
yasal yaşamın gerçekleştiril-mesi yolunda 
adımlar atılmasıydı. 6771 sayılı Kanun’la 
yapılan değişiklikler ise, aslında 1876’da 
ilk yazılı anayasamız  Kanun-i Esasî’nin 
ilânıyla başlayan ve zaman zaman kesinti-
lerle de olsa devam eden  141 yıllık demok-
ratik parlâmenter sistemden tam bir geriye 
dönüş veya rejim değişikliği boyutunda bir 
sapma niteliğindedir.     

Sözde kuvvetler ayrımını güçlendirmek 
adına yapılan şey, tek bir erkin, tek kişi-
lik yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanının 
elinde dengesiz ve kontrolsüz bir şekilde 
toplanmasıdır. Devletin başı da, yürüt-
me organı da odur (AY m. 8, 104/I). Artık 
Meclis’in güveniyle görev yapan, Meclis’e 
karşı sorumlu  bir Başbakan ve Bakanlar 
Kurulu yok. Cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve artık ortak sorumluluk taşıyan bir kurul 
oluşturmayan bakanlar, Cumhurbaşkanın-
ca atanır ve görevden alınırlar; Ona karşı 
sorumludurlar (AY m. 104/VIII, 106/I, IV-
V). Kamuya yapılan açıklamalarda siste-
min “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” 
olarak adlandırılmasının nedeni, Devlet 
yetkilerinin çoğunun bu hükümlerle Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla tek kişinin elinde top-
lanmasıdır. 

Anayasa’nın 7. maddesinde Türk Milleti 
adına TBMM’nin olduğu, devredile-meye-
ceği belirtilen yasama yetkisi, 104. mad-
denin XVI. fıkrasına göre, kuvvetler ayrılığı 
ilkesine aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanı 
ile paylaşılmaktadır. Çünkü “Cumhurbaş-
kanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.” 
Fakat Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerindeki temel haklar, kişi hak-
ları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer 
alan siyasî haklar ve ödevler, Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyece-
ği gibi, Anayasa’da yalnız kanunla düzen-
leneceği belirtilen ya da kanunda açıkça 
düzenlenen konularda da Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Üçüncü 
Bölümdeki sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevler ise, bu sınırlama kapsamında de-
ğildir.  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, 
daha önceki kanun hükmünde kararna-
menin yerini almaktadır. Fakat kanun hük-
münde kararname çıkarılması usulünden 
farklı olarak, Meclis’in Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi için yetki kanunu çıkarmasına 
gerek olmadığı gibi; çıkarılan Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesinin Meclis’in onayına 
sunulmasına da gerek yoktur. Tek denge 
unsuru, çıkarılan Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi hakkında Anayasaya uygunluk de-
netimi yolunun açık olmasıdır (AY m. 148/I, 
152/I).

Cumhurbaşkanı, yargı erkini de etkile-
mek olanağına sahiptir:  15 üyeden kuru-
lu olan, 3 üyesi TBMM tarafından seçilen 
Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesi (AY m. 
146/I-III); Yargıtay Genel Kurulunun kendi 
üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği 
beşer aday arasından Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Başsavcı Vekili (AY m. 154/
IV); nitelikleri kanunda belirtilen görevliler 
arasından Danıştay üyelerinin dörtte biri 
(AY m. 155/III);  13 üyeden oluşan, Ada-
let Bakanının Başkan, Müsteşarının tabiî 
üye olduğu, 7 üyesini TBMM’nin seçtiği, 
artık “Yüksek” sıfatı kalmayan  Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu’nun 4 üyesi Cumhurbaşka-
nı tarafından seçilir (m.159/III).   
   
Cumhurbaşkanının Anayasa’da öngörülen 
diğer atama yetkileri şunlardır: Üst kademe 
kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine 
son vermek, bunların atanmalarına ilişkin 
usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı karar-
namesiyle düzenlemek (AY m. 104/IX),  
Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üye-
lerini atamak, Kurulun işleyişini, üyelerinin 
görev süresi ve özlük işlerini Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle düzenlemek  (AY 
m. 108/III-IV),  üniversitelerin rektörlerini 
atamak (AY m. 130/VI).

Cumhurbaşkanının millî güvenlik ve sa-
vunma konularında da önemli yetkileri 
vardır: Cumhurbaşkanı, millî güvenlik po-
litikalarını belirler ve gerekli önlemleri alır, 
TBMM adına Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
Başkomutanlığını temsil eder, gerektiğin-
de Silâhlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar 
verir; millî güvenliğin sağlanmasından ve 
Silâhlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazır-
lanmasından TBMM’ne karşı sorumludur. 
Fakat Silâhlı Kuvvetlerin komutanı, Cum-
hurbaşkanınca atanan Genelkurmay Baş-
kanıdır; savaşta Başkomutanlık görevlerini 
de Cumhurbaşkanı adına O yerine getirir  
(AY m. 104/XIII-XV, 117/III). Millî  Güvenlik 
Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında 
toplanır (AY m. 118). 

Cumhurbaşkanı, daha önce Anayasa’da 
olağanüstü hâl, sıkıyönetim, seferber-lik ve 
savaş hâli ilânı için öngörülen durumlarda 
–artık Millî Güvenlik Kurulu’nun görüşünü 
almaya gerek olmaksızın− yurdun tama-
mında veya bir bölgesinde süresi altı ayı 
geçmemek üzere, tek başına olağanüstü 
hâl ilân etmek, olağanüstü hâlin gerekli 
kıldığın konularda –olağan durumlar için 
öngörülen sınırlamalara tâbi olmaksızın− 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak; 
bu karar ve kararnameleri Meclis’in onayı-
na sunmak yetkilerine de sahiptir (m. 119).
6771 sayılı Kanun’da öngörülen statüsü iti-
bariyle aynı zamanda bir siyasî partinin ge-
nel başkanı olabilen, bugün de TBMM’de 
en çok üyesi olan AKP’nin Genel Başka-
nı olan Cumhurbaşkanı,  milletvekilleri-
nin adaylıklarını ve sonraki kararlarını da 
etkileyebilecek konumdadır. Bu durum, 

Hâlen Türkiye’de uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi-
nin aksayan yönlerinin düzeltilmesi gereksinmesi, henüz bir sistem 
değişikliği ölçüsünde olmasa bile, iktidar çevrelerinde de duyulma-
ya başlamıştır. Sorunun tam çözümü için er veya geç, ama bir gün 
mutlaka başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin dengelerinden 
yoksun olan şimdiki alaturka başkanlık sisteminden vazgeçilerek, 
yeniden parlâmenter sisteme dönülmesi kaçınılmazdır.



Törenin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren hayırsever İsmet 
Nusret Kural, okul yapımında 

emeği geçenlere teşekkür etti.

Kural’ın konuşmasının ardından 
kürsüye çıkan Türk Silahlı Kuvvet-
leri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü 
Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, “Ön-
celikle 2 gün önce başlayan ve şu 
anda devam eden Barış Pınarı Ha-
rekâtına katılan kahramanlarımıza 
cani gönülden başarı diliyorum. Bu 
coğrafyada yaşamanın bedeli ağırdır. 
Bugün yaşıyoruz, yarın da yaşayaca-
ğız. Ama giden şehitlerimizin gözü ar-
kada kalmasın diye gazilerimiz sıkıntı 
yaşamasın diye Mehmetçik Vakfı ku-
rulmuş. Mehmetçik Vakfı şehit aileleri 
ve kahraman gazilerimize maddi ma-
nevi destek sağlar. Peki, gelir kaynağı 
nedir? İşte Nusret Bey ve ailesi gibi 
yurdumuzun yüce gönüllü bağışçı-
larıdır. Bugün bu mutlu günü gözleri 
parlayan, yüzü gülen öğrencilerimiz 
ve sizlerle bir arada olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Bu okulda emeği 
olan herkese canı gönülden teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, “Değerli hayırse-
verimize çok teşekkür ediyoruz. Baf-
ra’da bunların çok güzel örnekleri var. 

Bafra’da hem eğitim hem de diğer 
alanlarda güzel hizmetlerimiz açılmış 
olacak. Ben bizi burada bu vesileyle 
bir araya getiren aileye tekrar teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Kılıç’ın ardından konuşan Samsun 
Valisi Osman Kaymak, “Öncelikle 
Nusret Bey’e çok teşekkür ediyoruz. 
Samsun’da eğitim seferberliği devam 
ediyor. Hayırseverlerin bu tür yardım-
larına bazen ihtiyaç duyuluyor. Sayın 
Cumhurbaşkanı’mız bize bizzat şunu 
söyledi. ‘Her şeyin tasarrufu olur, fa-
kat eğitim tasarrufu olmaz’. Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla bu 
çalışmalar tüm ülkemizde devam 
ediyor. Eğitim çok ciddi bir iş. Değerli 
misafirler 100 yıl önce başlayan mil-
li mücadele hala devam ediyor. Bu 
yüzden çocuklarımızı iyi yetiştirece-
ğiz. Çok üretip güçlü olduğumuz za-
man dış güçler bizi farklı yöntemlerle 
uyaramayacaklar. Biliyorsunuz şu an 
devam eden operasyonda çok ciddi 
mücadele veriliyor. O mücadele yapıl-
mak zorundadır. Ben de 3 yıl Tunceli 
Valiliği yaptım. Bu PKK biliyorsunuz 
uluslararası güçlerin taşeronu ve Tür-
kiye’de bir Kürt devleti kurmak istiyor. 
Fakat PKK’ye karşı gelen Kürtleri hain 
diye ayırıyorlar. Bugün eğer o operas-
yon olmazsa Kandil denen yerin yeri-
ne şu anki Kobani denen yeri merkez 

yapacaklar. Ve Türkiye bununla 40 yıl 
daha mücadele etmek zorunda ka-
lacak. İnşallah ordumuz zaferle geri 
dönsün diyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurde-
lesi kesilerek hayırsever tarafından 
yaptırılan okul gezildi.

Açılışa Vali Osman KAYMAK, Kay-
makam Cevdet ERTÜRKMEN, Hayır-
sever İşadamı İsmet Nusret KURAL, 
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun ESEN, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali 
KATİPOĞLU ve şube müdürleri, dai-
re amirleri , STK temsilcileri katıldılar.  

Gül-Nusret KURAL Ortaokulunun
Resmi Açılışı Gerçekleştirildi
Bafra Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hayırsever İşadamı İsmet Nusret KURAL  tarafından 
yaptırılan Gül-Nusret Kural Ortaokulu açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı. Ardından okul öğretmenlerinden Pınar Yıldız yönetiminde hazırlanan 
halk oyunları gösterimi sunuldu.
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“CENNET ANNENİN AYAKLARI ALTINDADIR” DERLER, YA BABANIN?
HİÇ UNUTAMAM, 1945 YILINDA İLKOKUL 3.SINIFTA ZATÜRREE GEÇİRMİŞTİM.
O YIL YAZIN 40 GÜN KADAR AİLECE İSTANBUL’DA KALDIK. 

BİR APARTMANIN 5.KATINDA OTURUYORDUK. SIK SIK ASANSÖR BOZULURDU. 
YORULMAMAM VE TERLEMEMEM İÇİN BABAM BENİ 5 KAT SIRTINDA 
KALDIĞIMIZ DAİREYE ÇIKARIRDI.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
BÜYÜKLERiMiZ…    

E
vet, uzun bir aradan sonra tekrar 
beraberiz değerli okuyucularım. 
“Geçmişten Günümüze Büyükleri-
miz” köşemizde, bu ay benim çok 

değer verdiğim, saygı duyduğum AYDI-
NER ailesi üyelerinden Sn. Av. Turgut AY-
DINER’i ağırlayacağım.

18 Eylül 2019 Çarşamba, çok güzel bir 
sonbahar günü, sabah 10 uçağı ile Anka-
ra’ya gittim. Aydıner Holding’in Yeni Foça 
Sokak’taki ofisine gittiğimde öğle vakti ol-
muştu. Yemek vakti olduğundan önce ye-
meğe davet edildim ve bir üst kattaki ye-
mekhaneye çıktık. Bir iki dakika sonra Sn. 
Mehmet AYDINER de bize katıldı. Aydıner 
firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met AYDINER ve Başkan Yardımcısı Tur-
gut AYDINER. Ömer AYDINER, namı diğer 
Ömer (Usta)’nın çocukları ve ben. Diğer 
kardeşleri ile birlikte 7 kardeşler. Gerçek 
Bafralı bir aile. Neden öyle diyorum, çünkü 
nüfus kayıtları hala İlyaslı köyünde. Hiç al-
dırmamışlar ve bundan sonra da aldıracak-
larını hiç zannetmiyorum. 

Söyleşimize başlamadan önce kısaca ye-
mekte konuştuklarımızdan bahsetmek isti-
yorum. 

Çünkü yukarda babanın fedakârlığı ile 
başladık ve konu gene babalardı. Meh-
met abi ile fazla yakınlığım olmadı bu güne 
kadar ancak gıyabımda beni tanıdığını bi-
liyordum. Turgut abinin beni takdir eden 
sözleri sonunda benim nerelerden, hangi 
mücadelelerden geçerek bu günlere geldi-
ğim noktanın temelinde babanın yanında 
küçük yaşlarda çalışmanın, esnaf olmayı 
öğrenmenin, ne kadar önemli olduğu konu-
şuldu. Ticareti,  doğru ve dürüst olmayı o 
yaşlarda öğrenmenin bu günkü başarının 
en önemli temel taşları olduğundan konuş-
tuk. Zira onlar da aynı şekilde büyüdükle-
rini anlattılar. Bu minvalde konuşmalardan 
sonra yemeğimizi yedik ve aşağıya Turgut 
abinin ofisine indik.  

BA: Turgut abi her ne kadar yukarda kıs-
men başlamış olsak da bize lütfen ken-
dinizi tanıtır mısınız?

TA: Evet, ben Turgut AYDINER, Baf-
ra’da doğdum. Doğum tarihim kayıtlarda 
1.1.1935 olarak görünür ancak doğruluğu 
konusunda şüpheliyim dolayısıyla yaşım 
her ne kadar 84 ise de 83 de olabilir 85 de. 
Neden mi? Biraz sonra anlatacağım. İlk ve 
ortaokulu Bafra’da, liseyi Samsun Lisesin-
de (19 Mayıs Lisesi) okudum. Üniversiteyi 
de İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakülte-
sinde tamamladım ve Haziran 1959’ da 
mezun oldum. Bizim zamanımızda Hukuk 
Fakültesine girişte imtihan yoktu. O sene 
biz 1800 kişi Hukuk Fakültesine kayıt yap-
tırmıştık. Bu 1800 kişiden ekime kalmadan 
4 Haziran’da mezun olan sadece 6 kişi 
idik. Lisede fen bölümünden mezun olmuş-
tum. Hukuk Fakültesindeki başarımın sırrı 
matematik biliyor olmamdı. Zira her bilim 
dalında olduğu gibi hukukta da matema-
tik bilgisi iyi olan hukukçular daha başarı-

lı olurlar. Matematik bilgisi olmayanlar için 
aynı şeyi söyleyemem.  Yaş konusuna geri 
dönersek, babam 1940’lı yıllarda kaydımı-
zı yaptırmış. O yıllarda II. Dünya Savaşı 
başlamış dış ticaret kesilmişti. Dolayısıyla 
eldeki stokları vatandaşa sağlıklı dağıtabil-
mek için başta ekmek olmak üzere karne 
ile dağıtılıyordu. Babam karne alabilmemiz 
için nüfus kaydımızın yapılması gerektiğini 
düşünüyor ve Nüfus İdaresine giderek ben 
ve kardeşlerimin kaydını 1.1.1935 olarak 
yaptırıyor ve böylece bizim için de karne ile 
ekmek alınabiliyordu. 

Maalesef 1939’da başlayan ve 1945’lerde 
sona eren II. Dünya Savaşı’nda 60 milyon 
insanın savaşlarda öldüğü ve kamplar-
da öldürüldüğü ve daha sonra hastalıktan 
ölenlerle toplam 80 milyonu bulduğu söy-
lenir. II. Dünya Savaşı dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de çok ciddi sorunlara sebep 
olmuştur. Ancak o dönemin Cumhurbaş-
kanı İnönü ve arkadaşları 1897 Yunan, 
1911 Trablusgarp, 1912-13 Balkan ve 
1914-18’deki I. Dünya Savaşlarını görmüş 
olduklarından ve savaşın bir ülkeye neler 
getirip neler götürdüğünü çok iyi bildikle-
rinden ülkeyi savaşa sokmamak için büyük 
mücadeleler vermişlerdir. Çok ciddi kıtlık 
yaşayan ülkemizde bir gün “Bizi çaysız, şe-
kersiz, ekmeksiz bıraktın” diyenlere  İnönü, 
“Ama babasız bırakmadım.” dediği kayıtla-
ra bile geçmiştir.

Babam 1928’de Kozağzı’nda bir çiftlik sa-
tın almış ve biz altı yedi yaşlarımızda çift-
likte işçileri idare ederek çalışma hayatına 
başladık. Daha önce de söylediğim gibi 
bizim kayıtlarımız İlyaslı Köyü’ndedir ve 
bizim kaydımız hala orada, hiç değiştirme-
dik. Ben avukat olduktan sonra bile çiftlikte 
çalışıyordum. Sabahları erken kalkar, tütün 
kırmaya giderdim. Sonra Bafra’ya gider da-
valarıma girerdim ve akşam geldiğimde de 
gene işlere tütün dizerek devam ederdim. 
Biz böyle çalıştık.

BA: Peki abi, politikayla da ilgili olduğu-
nu biliyorum, ne zaman ve nasıl başla-
dınız?  

TA: Politikaya 1950 yılında ilgim artmaya 
başladı. Ben daha ortaokuldayken gazete 
okumaya başlayan ender insanlardan biri-
yim. O zamanlar “Zafer” gazetesi okuyor-
dum. Enteresandır, Zafer gazetesi DP ta-
raftarı bir gazetedir ve ben iktidara karşı bir 
gazete okuyordum. Ancak 1950’de iktidara 
gelen DP’nin anti demokratik icraatları dik-
kat çekici olmaya başlamıştı. Öyle ki,1950 
senesi seçimlerinden sonra Zuhuri DANIŞ-
MAN diye bir tarihçi çıktı ve siyasi bir ka-
rarla tarih kitaplarından İnönü’nün ismini ve 
İnönü Savaşlarını çıkardı. 

BA: Abi gerçekten ezanı ve KK’i Türkçe-

leştirmek olağanüstü, devrim niteliğinde bir 
kararmış. Peki, daha sonra neler oldu?
TA: Ben seçimlerden 3-5 ay sonra ULUS 
gazetesi okumaya başladım. O zaman 
Ulus CHP’nin gazetesi. O günden sonra 
devamlı siyasetle ilgilendim ve bu güne 
kadar da isimler değişse de ben hep halk 
partili olarak kaldım, halen de devam edi-
yorum. 1950 yazında o zamanın Arapça 
okunmasının serbest bırakılması da dev-
rimlere inanmış biri olarak beni etkiledi.

BA: Abi ben bu günlerde 27 Mayıs’ın ne-
denleri isimli Prof. Dr. Ali Fuad BAŞGİL’in 
bir kitabını okuyorum. Orada İsmet İNÖNÜ 
kendisine “Milli Şef” denilmesinden hoşla-
nıyor.  Acaba dönemin Hitleri gibi, Mussoli-
ni gibi liderlerine bir özentisi olabilir miydi?
Yok. Ben öyle düşünmüyorum. Biliyorsun 
padişahlıktan Cumhuriyete döndük. Halk 
üzerinde biat etme alışkanlığı vardı. Pa-
dişahlık döneminden gelen bir alışkanlık.  
Halk birisine güvenir, yani bu bizi kurtarır 
diye biat etme alışkanlığı. Maalesef ülke-
mizde hala bu alışkanlık var. O dönemde 
Atatürk’e “Ebedi Şef” dendi. İnönü’ye de 
“Milli Şef”. O devrin kabulü bu. O devirde 
bir Şef’e, bir lidere ihtiyaç var. Padişahlık-
tan gelmişsin, Atatürk gibi bir kurucun var, 
devamlı itaat etmişsin. Atatürk’ünde itimat 
ettiği İnönü var, disiplinin muhafaza edilme-
si lazım. Cumhuriyet 1923’te kuruldu, Ata-
türk’ün ölümü 1938, böylece 15 yıl. Sonra 
İnönü ve II. Dünya Savaşı, bu disiplini ko-
rumak için Atatürk’e “Ebedi Şef” denilince 
İsmet İNÖNÜ’ ye de “Milli Şef” denmesi 
ihtiyacı doğmuştur. Kendisi istememiştir. 
Cumhurbaşkanlığı ayrı bir şey, şeflik ayrı 
bir şey... Savaş zamanı ihtiyaçtan doğmuş 
olabilir. Zaten şef peşinden gidilen adam 
demek değil midir?

BA: Ali Fuad Başgil hoca yazmış. Ayrıca 
Refik KORALTAN’ın kitabında da bu ko-
nudan bahsediliyor?

TA: Olabilir. Ali Fuad Başgil üniversitede 
benim hocamdı. Hocalığını takdir etmemek 
mümkün değil. Çok iyi bir hocaydı. Kendi-
si Çarşambalıdır, ayrıca iktidara yakın bir 
kişiydi. Ancak biz o zaman çoğunlukla mu-
halif olduğumuz için öğrencilerin fazla tas-
vip ettiği bir hoca değildi.

BA: O dönemde kendisi iktidara danışman-
lık yapmak üzere çok çağrıldığı, fikirleri 
alındığı olurmuş.

TA: Bizim o konulardan pek haberimiz ol-
mazdı. Biz ancak hocanın iktidarın icraat-
larını övdüğü veya yerdiği noktasında de-
ğerlendirirdik. Ayrıca şunu da söylemeden 
geçemeyeceğim. O yıllarda bizim okulda 
ve hatta mezunlar arasından çok az sayı-
da DP taraftarı çıkardı. Bunun sebebi Men-
deres ve Celal Bayar’ın anti demokratik 
tutumlarından kaynaklanıyordu. Çok kötü 
günlerdi o günler... 

Şimdi 27 Mayıs öncesini hatırlıyorum da, 
27 Mayıs’tan önceki 18 Mayıs gecesi Sam-
sun’daki parti binasında toplandık. Siyasi 
faaliyetler yasak olduğu bir dönem. Çok 
da sıkı takip ediliyordu. Bafra’yı temsilen 
ben gittim. Biz o toplantıda, kapıya bekçi 
koyduk ve hatta toplantı yaptığımız odada 
ise tüm camlarda karartma uyguladık, top-
lantı yaptığımız anlaşılmasın diye. Yönetim 
kurulundaki arkadaşlarla aldığımız karar 
doğrultusunda 19 Mayıs günü Atatürk hey-
keline çelenk koymaya gidildi, maalesef 
hemen kaldırıldı ve tüm arkadaşlar adliye-
ye götürüldü. Bereket o zamanlar hâkimler 
vardı da hepsini serbest bıraktılar. Yani biz 
böyle bir devirden geldik. Dolayısıyla ihti-
lalin geleceği yüzde yüz belli de saati belli 
değildi.

BA: Evet bunu İnönü tahmin ediyor ve hatta 
uyarıyor da. Hem de tarihe geçen şu sözle-
ri söylüyor. “Sizleri öylesine acı bir son bek-
liyor ki, sizi ondan ben bile kurtaramam”.
TA: Tabi uyarıyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. 
İnönü’nün 27 Mayıs’tan önceki uyarısından 
başka idamların uygulanmasıyla mektubu 
var. İdam etmeyin, infaz yapmayın diye. 
İçerisinde şöyle de bir ifade vardır. “Siyasi 
suçlar bünyesinde hak tereddüdü taşır. Bu 
gün suç saydığınız şey yarın suç olmaktan 
çıkar”. Çünkü devrin demokratik gelişmele-
rine bağlı olarak kanunlar değişiyor. Nite-
kim böyle oldu. Çok suç idamlık olmaktan 
çıktı. Hatta idamı bile kaldırdılar. Bu söz 
Ceza Hukuku literatürüne girecek kadar 
önemli bir ifadedir. 

BA. Peki, abi Bafra’daki siyasi faaliyet-
ler ne zaman ve nasıl başladı?

TA: Ben 1959’da mezun oldum, geldim ve 
hemen CHP yönetimine girdim.  O zaman 
ilçe yönetimimiz şu anda bir hükümet kabi-
nesi kuracak kadar kuvvetliydi.

Başkanımız Dr. Fevzi CEYLAN, diğer 
yönetim kurulu üyeleri Av. Mahmut BAY-
RAKÇI, Av. Günaydın KORUR, Av. Şa-
kir BENGÜ, Ben, Mehmet UNCU, Habil 
DEMİRCAN, Yedek Parçacı arkadaşımız 
Nevzat. Böyle bir yönetim kurulu ile faali-
yetlerimizi sürdürdük. 1960’lı yıllarda yö-
netimde kaldım ama kaç sene hatırlaya-
mıyorum. Ondan sonra devam etmedim.

1965 seçimleri idi. Bafra’da İlçe başkanı-
mız yoktu. Sekreter olarak seçimleri ben 
idare etmek zorunda kaldım. Bu seçimler 
esnasında benim için çok değerli 2 arka-
daşımla ömür boyu görüşmeme kararı al-
dım. Yönetimlere girmememde etkili oldu.

BA: Peki bir mahsuru yoksa sebep ney-
di ve kimdi bu isimler, öğrenebilir mi-
yim?

TA: Tabi, sebep parti içi hizip. Ciddi bir 
hizipleşme söz konusu idi. Hizipler arası 
kırıcı konuşmalar oluyordu. İsimler bende 
saklı kalsın. Ondan sonra CHP Bafra yö-
netiminde hiç bulunmadım ancak o gün-
lerden beri hep halk partili olarak kaldım.  
Daha sonra 1992’de CHP tekrar açıldığın-
da Ankara il yönetiminde bulundum, buna 
da Sn. Baykal vesile olmuştu. Buradaki 
faaliyetlerim de SHP’nin CHP ile birleşene 
kadar devam etti. O zaman bizimde inşaat 
işlerimiz vardı. O dönemin bayındırlık ba-
kanı SHP’li idi, yani CHP’li olarak benim il 
yönetiminde bulunmamın doğru olmaya-
cağını düşünerek birleşmenin gerçekleşti-
ği gün istifa ettim.

BA: Şimdi gelelim iş hayatınıza, 
nasıl başladı?

TA: 1959’da mezun olduktan sonra 1960’ta 
avukatlık ruhsatımı aldım, 1963’te asker-
liğimi tamamladıktan sonra 1969’a kadar 
avukatlık yaptım. 1969-70’te abimle inşa-
at işlerine başladık. Avukatlığı bıraktım. 
Önce Samsun’daydık daha sonra 1972’ 
de Ankara’ya geldik. Önce kolektif şirket 
kurduk daha sonra anonim şirkete dönüş-
türdük ve bu günlere kadar geldik. Ayrıca 
Ankara’da Samsun 19 Mayıs Kültür ve Ta-
nıtma Derneği ve Samsun İli Kültür Tanıt-
ma ve Yardım Vakfı Başkanlığını yaptım.

BA: Tabi bu arada hatırı sayılır projeler 
bitirdiniz?

TA: Evet, ancak bunları burada sayma-
nın bir anlamı yok bence. Siyasetle ilgili 
başka bir değerlendirme aklıma geldi yine 
siyasetten bahsedelim biraz önce 1959-
1960’da Bafra ilçe CHP teşkilatındaki ar-
kadaşlarımızı saydım. Başkan hariç he-
pimiz Ramazan da oruç tutardık. Ancak o 
zamanki DP teşkilatındaki birkaç arkadaş 
hariç oruç bir yana şehir kulübünde içki 
içerlerdi. Daha ihtilal olmamıştı. Buna rağ-
men bizler onların, hatta halkın gözünde 
“gâvur”, kendileri Müslüman olarak konu-
şulurdu. Tabi bu tamamen propagandaya 
dayalı bir hadise idi. Devrimlerin getirdiği 

havayı istismar etmekle oldu. Halkın kafa-
sına uzun yıllar böyle nakşedilmişti. Benim 
için en hassas nokta bu oldu.

BA: Üniversite yıllarından anılarınız var 
mı, Mahmut abi ve Ahmet abinin(AHIS-
KALI) bir sürü anılarını dinledim ve yaz-
dım?

TA: Üniversiteden önce ortaokulu başa-
rı ile bitirdim ve Kabataş Lisesinde yatılı 
olarak devam etmek istedim. Ancak o yıl 
tadilat dolayısıyla yatılı öğrenci almadık-
larını öğrendim ve gidemedim. O zaman 
Şişli Terakki Lisesi vardı ve yatılı alıyordu 

ama ben tenezzül etmedim. Hâlbuki böyle 
köklü bir liseyi kabul etmemek doğru değil-
di. Çocukluk işte. Sonra Samsun Lisesine 
(Şimdiki 19 Mayıs Lisesi) geldik ve oradan 
mezun olduk.

Üniversitede okurken yurtta kalmadım hiç. 
Kadıköy’de, Çiftehavuzlar’da bir evde aile 
yanında kaldım. Abimde orada kalıyordu. 
3 senemi orada geçirdim ve daha sonra 
Kızıltoprak’ ta Yoğurtçu Parkı’nın orada 
gene bir aile yanında kaldım. Samsun’da 
okurken de aile yanındaydım. 

BA: Üniversitede okurken Bafra’ya na-
sıl gidip geliyordunuz, sizde gemi ile mi 
gidip geliyordunuz?

TA: Tabi. Evet, hep gemi ile gittik geldik.
BA: Gördüğüm kadarıyla evlilik yok. Ev-
lenmeyi hiç düşünmedin mi abi?

TA: Yok hiç düşünmedim. Evliliği düşün-
düğümü hiç hatırlamıyorum. Bekârlığın 
getirdiği özel bir yapı olduğundan da kay-
naklanmıyor. Aile içerisinde, hep anamla 
kaldım, kardeşlerimle kaldım. Bana bekâr-
lığımı hiç hissettirmediler. Artık böyle geldi 
böyle gider, 84 yaşından sonra da evlilik, 
söz konusu olmaz herhalde. En önemli 
konu sağlık tabi… Hiç unutmuyorum. İl-
kokul 3. 4. ve 5. sınıfta zatürre olmuştum. 
İkinci devrelerde rahatsızlığım dolayısıyla 
çok az okula gidebildim. Ama buna rağ-
men gene sınıfın en başarılı öğrencilerin-
dendim. Onu da söyleyeyim. Babama karşı 
medyun olduğum konular var. 1945 sene-

sinde babam hava değişikliği olur düşün-
cesiyle bizi ailecek İstanbul’a götürdü ve 
Beyoğlu’nda bir apartman dairesi kiraladı. 
Dışarıdan geldiğimizde bazen asansörün 
çalışmadığı durumlarda terlememem için 
babam beni beş kat sırtında taşırdı. Unu-
tamam babamın yaptıklarını.

Şunları da söylemek istiyorum. Üniversite 
yıllarında yaz tatilinde Bafra’da gene siya-
si faaliyetlerime devam ettim. İlyaslı, Türk-
köyü gibi yakın köylere yürüyerek gider, 
cami önlerinde cemaatin namazdan çık-
masını bekler ve onlara konuşma yapar-
dım. Özellikle Cuma günleri giderdim. Ben 
çiftlikte olurdum, arkadaşlarım Bafra’dan 
gelir, beraberce köylere gider konuşmalar 
yapardık. Babam o dönemde DP’ li ve hat-
ta ilçe yönetiminde olmasına rağmen bi-
zim faaliyetlerimize hiç karışmazdı, üstelik 
çiftliğe geldiklerinde bizlere yani Halk Parti 
yönetimine kahvaltı hazırlar, ikram eder ve 
biz ondan sonra köylere giderdik. Babam 
çok demokrat bir insandı. Mahmut BAY-
RAKÇI bunu her zaman anlatır.
§
Mahmut Bayrakçı anısında yazmış onları. 
Ayrıca onunla da bir hikâyemiz var. 1964-
65 dönemiydi sanıyorum. Ben Ziraat Odası 
Başkanı, Mahmut Halk Parti İlçe Başkanı. 
Mubayaası yapılan tütünleri koyacak depo 
yok gerekçesiyle tütün alımı gecikiyor. O 
sıralar Mehmet YÜCELER Tekel Bakanı 
ve Adalet Parti’den ayrılmış fakat CHP’ye 
henüz geçmemiş. Kemal SATIR Başba-
kan Yardımcısı. Muhtarlarla beraber top-
landık Ankara’ya geldik. Meclis’te bir oda-
da oturduk, durumumuzu anlattık. Daha 
sonra Kemal Satır da bize katıldı. Olduğu-
muz yerden Samsun’a telefonlar edildi ve 
sorun çözüldü. Sonra Kemal Satır, “Bakın 
ne güzel demokratik bir çözüm bulundu 
ve sorun çözüldü.” dedi. Ben duramadım 
tabi, “Yüz karası” dedim. “Bu kadar insan 
sizin iki telefonla çözeceğiniz iş için bura-
ya kadar geldi.” Sonra Kemal Satır, “Böyle 
konuşmayın, Mehmet Bey bize geçecek.” 
dedi. Hani Mehmet Bey’i kırmayalım anla-
mında.
BA: Abi bu günlere dönersek, neler söy-
lersin? 

TA: Ülkemizde maalesef okuma alışkanlı-
ğı da yok. Ben lise yıllarında, Samsun’da 
tren istasyonuna kadar gider gazete bek-
lerdim. Samsun’a 3 günde bir gazete ge-
lirdi. Dört gözle trenin gelmesini beklerdim. 
Ben o zamanlar da Dünya gazetesi oku-
yordum. Hatta koleksiyonlarını bile yapar-
dım. Ayrıca AKİS dergisi çıkmaya başla-
mıştı. Onu da biriktirdim. Hala bir kısmını 
kütüphanemde bulunduruyorum. 

Kıyafet konusunu da bahsetmek isterim. 
Atatürk’ün bence en önemli devrimlerin-
den birisi de kıyafet devrimidir. Bu da bir 

başka medeniyet simgesi olmuştur ülke-
mizde. Bilhassa Bafra’mızda.

1940’lı 50’li ta ki 60’lı yıllara kadarki giyim-
leri biliyorsun.  Bir önemli konuya daha de-
ğineceğim. Bafra Ziraat Odasını kurdum 
ve ilk başkanı oldum. Burada da şöyle bir 
anım var. Ben Ziraat Odası Başkanlığını 
Habil Demircan’a devretmiştim. Yıl 1965 
veya 1966 olabilir, Samsun teşkilatından 
delege olarak Ankara’da Ziraat Odaları 
Birliği Genel Kurul Toplantılarına katılmış-
tım. Genel Kurul’da konuşmalar yapılıyor 
ve çiftçinin ne traktörü  ne biçerdöveri ol-
madığından bahsediliyordu. Ben köylerde 
gezmem ve gerçekleri bilmem dolayısıyla 
siz ne diyorsunuz beyler? Siz traktörden, 
biçerdöverden bahsediyorsunuz, köylü-
nün elinde öküzü yok, sabanı yok, öküz 
yerine sabana eşek koşan çiftçi gördüm 
ben diye çıktığımda beni “kominist” olmak-
la suçlamışlardı. Tabi bunu söyleyenler, üç 
kuruş maaşla çalışan devlet memurlarıydı. 
Ülkenin gerçek yüzünü maalesef bilmiyor-
lardı. Hatta daha sonraki yıllarda Adalet 
Parti iktidarda. Ahmet ŞENER Trabzon 
Milletvekili. Seçim gezilerinde Gümüşha-
ne civarında dolaşırken tarlasını süren bir 
çiftçinin yanına yaklaşıyor, çiftçi sabanının 
bir yanına eşek koşmuş diğerinde ise baş-
ka bir hayvan, çiftçiye soruyor niye bu ka-
dar sefalet içerisinde çift sürüyorsun, artık 
oyunuzu bize verirsiniz herhalde deyince, 
köylü sen bilmez misin beyim bizim her 
şey, herkes DP’lidir diye cevap veriyor. 
Bir başka hikâyede seçim gezisinde bir 

köye yaklaşırken yamacın başında bir 
kadını omzunda su taşırken gördüğünde 
ver bacım ben yardım edeyim sana di-
yerek suyunu taşımaya başlıyor, yamacı 
tırmanıp yukarıda evin önüne geldiklerin-
de su kabını yere bıraktıktan sonra kadın 
teşekkür ediyor ve soruyor, kimsiniz diye. 
Ahmet Şener’de kendisinin CHP’li millet-
vekili adayı olduğunu söyleyince birden, 
kadın desene bu su mundar oldu bunun-
la abdest bile alamayız deyip, suyu yere 
boca ediyor. Düşünebiliyor musun hangi 
dönemlerden geçtiğimizi?

BA: Evet. Turgut abi bana zaman ayırdığı-
nız ve bu güzel anıları bizimle paylaştığı-
nız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla 
kalın dedikten sonra ayrılıyorum yanından. 
Bir sonraki sayımızda “Geçmişten Günü-
müze Büyüklerimiz” köşemizde (E) Milli 
Eğitim Bakanımız Sn. Metin BOSTAN-
CIOĞLU büyüğümüzle beraber olacağız.
Bu vesile ile 96.’sını kutladığımız Cumhuri-
yetimizin, bu günlerde, geleceğe büyük bir 
ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve 
de kararlılığı dileğiyle. “Cumhuriyet Bayra-
mı’nız kutlu olsun.”  

Hoşça kalın, sağlıcakla kalın...

Bülent ARSLAN

Bülent ARSLAN
bulent.arslan@arskom.com.tr

22 Bafra Haber 23 Bafra HaberEKİM / KASIM 2019 EKİM / KASIM 2019 




