
<5’de > 

www.bafrahabergazetesi.com ——— www.bafrahabergazetesi.com ——— www.bafrahabergazetesi.com ——— www.bafrahabergazetesi.com ——— www.bafrahabergazetesi.com ——— www.bafrahabergazetesi.com 

www.bafrahabergazetesi.com

Metin BOSTANCIOĞLUVural DİLMAÇ

<4’te > 

Hasan DAVRAN

<19’da > <4’te > <11’de > 

Duygu LADİKLİ Konca VURAL

<7’de> <13’de > 

<2’de > 

8’de > 

<15’de > 

<9’da > 

<3’de > 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bafra Belediye 
Başkanı olarak seçilen Cumhur İttifakı Adayı Hamit Kılıç 
mazbatasını aldı.

Canik Belediyesinin yeni başkanı İbrahim Sandıkçı 
düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. 
Bismillah diyerek kolları sıvayan Sandıkçı, “Üreten, değer 
katan, projelerle ilçemizi geliştiren anlayışla toplumun her 
kesimine hizmet edeceğiz” dedi.

<10’da > Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
Kutlu Olsun.

NİCE 100 
YILLARI 
KUTLAMAK 
DİLEĞİYLE

DÜNYANIN
TEK
ÇOCUK
BAYRAMI

TBMM’NİN 
AÇILIŞI VE 
23 NİSAN 
ÇOCUK 
BAYRAMI

KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARIN SEÇİLMESİ

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonu-
cunda Beşiktaş’ta %73’lük rekor bir oyla Belediye 
Başkanı seçilen Rıza Akpolat, görevi Tahir Doğaç’tan 
devraldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun daha önce KHK ile kamu 
görevinden çıkarılmış, ancak yerel genel seçimlerde 
belediye başkanı, il genel veya  belediye meclisi üyesi 
seçilmek için gerekli oy çoğunluğunu kazanmış olanlara 
Anayasa ve yasaların öngörmediği bir seçilme engeli 
yaratarak tutanaklarını vermemesi, hukuka aykırı bir 
işlemdir.

<17’de> 

<16’da> 

<16’da> 
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TEBRİKLER  
İMAMOĞLU... 

BAFRA’DA 23 NİSAN
COŞKUYLA KUTLANDI

Bafra’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 99.yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

BAFRA BELEDiYE BAŞKANI KILIÇ, MAZBATASINI ALDI VE

GÖREViNE BAŞLADI
SANDIKÇI 

“BiSMiLLAH” DEDi
BAŞKAN RIZA AKPOLAT 
GÖREVi DEVRALDI

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 
174. YILI BAFRA’DA KUTLANDI

Bafra Organize Sanayi Bölgesi 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’nda

1919 Fidan Toprakla Buluştu

‘GELiN KARDEŞ OLALIM’
PROJESi

OSMAN TOSUNER
GÜVEN TAZELEDi

BAFRA’DA BELEDiYE MECLiS ÜYELERi
MAZBATALARINI ALDI

ARNAVUTLUK-TÜRKiYE TiCARET 
VE SANAYi ODASI iLE ‘KARDEŞ 
ODA PROTOKOLÜ’ iMZALANDI

BAFRA KIZILAY YÖNETiMi
GÖREV TAKSiMi YAPTI

GÖKSEL BAŞAR “ECZACILIK 
FAKÜLTESi HAYIRLI OLSUN”
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K
aymakam Ahmet Adanur, Baf-
ra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut 
Türkmen, Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süley-

man Gökay Gökdoğan, daire amirleri, em-
niyet personeli, Şehit Ve Gazi Derneği Baş-
kanları ile emniyet çalışanlarının katıldığı 
törende İlçe Emniyet Müdürü Süleyman 

Gökay Gökdoğan, anıta çelenk bıraktı. İlçe 
Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdo-
ğan günün anlam ve önemine ilişkin yaptı-
ğı konuşmada, “Bugün asil Türk milletinin 
sevgi ve güvenine mazhar olmuş, demok-
ratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkı-
laplarının, laik Cumhuriyetin teminatı olan 
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldö-

nümünü sizlerle birlikte kutlamaktan mut-
luluk duyuyoruz. Polisin olayları önleye-
bilmesi ve suçluların yakalanarak adalete 
teslim edilmesinde halk desteğinin önemi 
tartışılmaz bir gerçektir. Emniyet Teşkilatı 
olarak bizler, toplumda huzuru ve düzeni 
sağlama, vatandaşın can ve mal güvenli-
ğini koruma gibi önemli ve hayati görevler 

üstlenmekteyiz. Kamu düzeni ve asayişin 
sağlanmasında halkımız polisine güven-
meli ve her zaman polisinin yanında oldu-
ğunu göstermelidir.” dedi.

Konuşmanın ardından program İlçe Emni-
yet Müdürlüğü binasında verilen kokteyl ile 
devam etti.

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 
174. YILI BAFRA’DA KUTLANDI
10 Nisan Polis Bayramı kutlamaları kapsamında  Bafra’da organize 
edilen kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı.

Sivili var, resmîsi var
Vatan için birisi var
Her yerde Türk Polisi var
Türk Polisi, Türk Polisi...

Kötü diyen, kötü niyet
Öder elbet buna diyet
Yaşar o hep ebediyet
Türk Polisi, Türk Polisi...

Adaletin öz simgesi
Güçlü Devlet’in dengesi
Ruhu desen, gül incesi

Türk Polisi, Türk Polisi..

Kucaklıyor milletini
Korur meslek iffetini
Anlamalı niyetini
Türk Polisi, Türk Polisi...

İki kere Yunûs adı
Ay-yıldızdan almış tadı
Neyse olsun tez muradı
Türk Polisi, Türk Polisi...

Siper etmiş hep göğsünü

Vatan yapmış ülküsünü
Söyler barış türküsünü
Türk Polisi, Türk Polisi...

Yüce Ata’mın izinde
Her zaman halkın gözünde
Güvenliktir yer-yüzünde
Türk Polisi, Türk Polisi...

Adı Erdal,Yûnus, Mehmet
Anla onu, sen bir zahmet
Şehitlere olsun rahmet
Türk Polisi, Türk Polisi...

TÜRK POLİSİ...

Oktay ZERRİN
BAFRA
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S
abah 09.30’da İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu 
tarafından 15 Temmuz Şehitler 
Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na 

çelenk konulmasıyla başlayan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasından sonra  15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı’nda devam etti.  
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde 1920’de Türk milletinin ba-
ğımsızlığı ve çağdaşlaşması yolunda 

atılan ilk adım olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl-
dönümü coşkuyla kutlandı.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğ-
lu’nun günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasında, “ Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal önderliğin-
de ve onun ‘Milletin bağımsızılığını yine 
milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.’ 
öngrüsü ile tutuşturulan ve 23 Nisan 

1920’de güneş halini alan bağımsızlık 
meşalesi 15 Temmuz akşamı olduğu gibi 
her hainliğe karşı kendisini tekrar göster-
miş ve 99 yıldır aynı heyecanla devam 
ettiğini hissettirmiştir. dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından 
TBMM’nin açılışının 99. yılı münase-
betiyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama 
programı şiirler, anasınıfı gösterisi, ödül 
töreni, ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısının 

söylenmesi, müzikli gösteri ve halk oyun-
ları gösterisi ile sona erdi. Programa 
Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Baf-
ra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra 
Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, 
Bafra İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat 
Öner, Bafra İlçe Jandarma Komutanı 
Serkan Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ali Katipoğlu, ilçe daire amirleri, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi 
parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaş-
lar katıldı.

BAFRA’DA 23 NİSAN
COŞKUYLA KUTLANDI

Bafra’da 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın 
99.yıl dönümü 
coşkuyla kutlandı.



L
ADİKLİ  :  Kaymakam Bey , yurdumuz-
daki bir çok vilayetten daha büyük olan  
ve sosyal yönü kuvvetli Bafra’da iki yıl 
görev yaptınız, Bafra’daki hizmetle-

rinizden bir kaçını bizimle paylaşabilirseniz 
seviniriz.

TÜRKEL :  Turizme açık Kızılırmak set bo-
yunda asayişle çok önemli çalışmalar yaptık, 
eğitim konusunda Bafra’da hayırsever Gül, 
Nusret ve Ersan KURAL maddi manevi orta-
okula destek verdiler bende bu önemli çalış-
malara öncülük etme imkanı buldum. Benim 
görüşüm Bafra’ya daha çok spor salonlarının 
açılması, ayrıca Musiki Cemiyeti’ne ait bir yer 
alınması ve müziğin daha çok icra edilmesi, 
çevre il ve ilçelerde konser verilmesinin temi-
ni, modern  bir hal yapılması önemli ihtiyaç-
lardan biridir. Yaşam ve kültür merkezlerinin 
çoğaltılması bunu defalarca dile getirmişim-
dir. Japonların 300 dönümlük yer kiralaması-

na vesile oldum bunun sonucu olan ‘’ FİDE ‘’ 
çalışmaları beni çok onurlandırmıştır.

LADİKLİ :  Türkiye’nin yıldız ilçesi sayılan  
Şişli’de Kaymakamsınız bu muhteşem ilçede 
yapılanların yanı sıra sizin yeni projeleriniz 
var mı? Son olarak Bafra’ya bir mesajınızı 

alabilir miyim?

TÜRKEL :  Şişli çok eski bir ilçe binalar çok 
iç içe kentsel dönüşüme geçilmesi gerekir. 
Burada da  spor alanlarının genişletilmesi 
önemli konuların başında gelmektedir. Bu-
rada daha yeni olduğumdan  Şişli’yi ve çev-
reyi tanımaya  çalışıyorum. Bafra benim için 
memuriyet hayatımın dönüm noktasıdır. Tüm 
Bafra ve Bafralıları en kalbi duygularımla se-
lamlıyor Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, 
yerel yöneticilere, siyasetçilere, bürokratlara 
ve Bafra halkına çok teşekkür ederim. Bütün 
Bafra’ya selamlarımı iletirseniz sevinirim. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-
nız Kutlu Olsun.

LADİKLİ :  Sayın Kaymakam’ım, verdiğiniz 
bilgiler ve ayırdığınız zamana çok çok teşek-
kür ediyorum.
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ALİ FUAT TÜRKEL “BAFRALILARA 
SONSUZ SEVGİLERİMLE” 

NİCE 100 YILLARI KUTLAMAK DİLEĞİYLE

Vural DİLMAÇ

DAMLA DAMLA

Partiler arası büyük  bir mücade-
leden sonra seçmenlerin sevgisini 
ve güvenini kazanan Sayın Ekrem 
İMAMOĞLU nihayet  Belediye 
Başkanlığı koltuğuna oturabildi.

 

Halk arasında bir kanaat vardır. 
“CEMAAT NE DERSE DESİN, 
İMAM BİLDİĞİNİ OKUR.” Sayın 
Ekrem İMAMOĞLU da aynı şeyi 
yaptı bildiğini okudu ve düşlediği 
makama oturdu. Bundan sonra  
İMAMOĞLU ‘nu ve ekibini sorum-
luluk taşıyan günler bekliyor. Zira 
her kesim kendisini ilgilendiren 
vaatlerin bir an önce gündeme 
gelmesini istiyor  hepsinin birden 
olmasına imkân bulunmadığına 
göre herhalde bir sıralama, öne-
mine göre yapılacaktır. Bizim dü-
şüncemize göre en önemli konu 
çalışan kadınlarımızın bir an önce 
kreşe kavuşmalarıdır. 

Kadınlarımızın çoğu çalıştığı işten 
ayrılmamak için  aldığı maaşın bü-
yük bir kısmını çocuğuna bakan 
bakıcıya vermektedir. Bir kısmı da 
elinde avucunda para kalmadığı 
için bakıcı hanıma vermektense 
işten ayrılmayı göze almaktadır. 
Kadınlarımız için  ‘’ KREŞ ‘’  bir 
cankurtaran formüldür.  Gerek ça-
lışan gerekse iş olmadığı için evle-
rinde oturan hanımlara bir ekmek 
kapısı açmak gerekir.

Sabahleyin çalışan hanımlar ço-
cuklarını kreşlere bırakacaklar, 
çocuklar sabah kahvaltısını yap-
tıktan sonra şarkılar söyleyecek-
ler, öğle yemeğinden sonra kısa 
da olsa öğlen uykusuna yatacak-
lardır. Akşam anne geldiğinde 
çocuğunu alıp huzur içinde evine 
dönecektir.  Burada dikkat edilme-
si gerekli önemli bir nokta vardır 
küçüklerle meşgul olacak hanım-
larımızın bir kaç günlük kurstan 
geçtikten sonra çalışmalara başla-
maları lüzumludur.

Ayrıca daha önce kurs görmüş ve 
sertifika almış, tecrübeli hanımlar 
da özellikle ilk önce tercih edilme-
lidir. Bizce bu konu diğer konuların 
önünde gelmektedir. Şahsi görü-
şümüz böyledir, diğer konulara 
gelince mutlaka komisyon bir gö-
rüş bildirecektir. 

Şimdiden tüm çalışanlara ve çalış-
tıranlara başarılar diliyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nız kutlu olsun.

C
umhuriyetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 
Mayıs’ta İstanbul’dan başlayan, 
büyük fedakârlık ve mücadeleler 

sonunda 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşan 
yolculuğunun 100. yılını idrak edeceğimiz 
2019’un başta ilk adım şehri Samsun’u-
muz olmak üzere ülkemizin dört bir yanın-
da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bir yıl 

olacak. 19 Mayıs 1919 büyük ATA’MIZIN 
Türk gençliğine  bağışladığı heyecan dolu 
bir gündü. Gençler kendilerine hediye edi-
len o gün kendi aralarında yarışmalar tertip 
ederler, piramitler kurarlar kendi aralarında 
yarışmalar tertip  ettikleri eğlencelere ka-
tılırlar.  19 Mayıs 1919 Türk gençliğinin 
canlanması yurt sathında kutlanması gere-
ken bir gündür. Büyük ATA’MIZ  19 Mayıs 

1919 ‘ u  Türk gençliğine  armağan etmek-
le kalmamış , 23 Nisan 1920’ de  Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını da Türk 
çocuklarına armağan etmiştir, yani 2019 
yılında çifte bayramı beraber yaşayacağız.
Dünyada eşi ve  emsali görülmeyen Türk 
gençliğine ve çocuklarına hediye edilen bu 
bayramlar dünyada tek ve örnektir bu da 
büyük Ata’mızın ne büyük deha olduğunu 
göstermektedir. 
100 yıl önce 1919 yılında Türk gençliğine 
armağan edilen 19 Mayıs 1919 Atatürk ‘ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yı-
lını hep birlikte yurt çapında kutlayacağız. 
Bafra Haber  Gazetesi’nin ofisinde Baf-
ra Haber Gazetesi Sahibi Vural Dilmaç’ın 
87. yaş gününü kutlamak üzere bir araya 
gelen yazarımız Duygu LADİKLİ ,İbrahim 
BOŞNAK , Sefai AÇIKGÖZ aynı heye-
canla gençliğe 100 yıl önce hediye edilen 
önemli bu önemli günü birlikte kutlamanın 
keyfini yaşadılar.

Türkiye  Cumhuriyeti  ilelebet 19 Mayısları 
ve 23 Nisanları  yaşayacak ve yaşattıra-
caktır.

TEBRİKLER  
İMAMOĞLU... 

MART/NİSAN 2019

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü
VURAL DİLMAÇ

Genel Yayın Yönetmeni
HASAN DAVRAN

Bafra Temsilcisi
(0362) 542 88 73
Gsm: (0532) 795 43 96

Sayı: 119
MART/NİSAN 2019
Aylık Gazete

İdare Merkezi
Barbaros Bvl. Muhtarı Evvel 
Sk. 5/5
Beşiktaş / İSTANBUL
Gsm: (0535) 893 91 19
www.bafrahabergazetesi.com
e-mail: davranbafra@mynet.com
hasandavran@hotmail.com

Grafik Tasarım
SOYLUGRAFİK · 0362 333 3 345

Baskı Tarihi: 24 Nisan 2019

Bafra Eski Kaymakamı Ali Fuat TÜRKEL şu anda İstanbul’un  Yıldız ilçesi  
Şişli Kaymakamlığı görevini başarıyla yürütmektedir. Kaymakam Ali Fuat 
TÜRKEL‘i makamında ziyaret edip kendisine Bafra ve İstanbul’un yıldız
ilçesi Şişli hakkında görüş ve düşüncelerini sordum.

Duygu LADİKLİ
RÖPORTAJ

Nur Meral AYDINER
Bafra Ticaret ve Sanayi
 Odası Meclis Başkanı

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve

Çocuk Bayram’nı 
büyük bir gurur

ve coşkuyla
 kutluyorum.
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3
1 Mart Mahalli İdareler Seçimle-
rinde Bafra Belediye Başkanlığı-
na Cumhur İttifakı Adayı olarak 
gösterilen Hamit Kılıç seçildi. Ha-

mit Kılıç Bafra Adliyesi’ne gelerek maz-
batasını Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Elif 
Akkaya` nın elinden aldı. 

Bafra Adliyesi’nde gerçekleşen törende 
Bafra İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı Elif Akkaya 
Bafra Belediye Başkanlığına seçilen Ha-
mit Kılıç’a başarılar diledi. Akkaya tören-
de Bafra Belediyesi Meclis Üyeliklerine 
yeni seçilen üyelere de mazbatalarını ve-
rerek başarılar diledi.

Bafra Adliyesi’nde mazbatasını alan baş-
kan ve beraberindeki üyeler yürüyerek 
Bafra Belediye Başkanlığı Binası’na gel-
diler. Burada konfeti ve çiçeklerle karşı-
lanan Başkan Kılıç’a sevgi gösterilerinde 
bulunuldu. Belediye önünde düzenlenen 
tören saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Bafra Müftüsü ta-

rafından yapılan duanın ardından törene 
katılan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan 
Aksu ve MHP Samsun İl Başkanı Abdul-
lah Karapıçak birer konuşma yaparak, 
seçimlerde katkı sağlayan tüm vatan-
daşlara teşekkür ettiler ve Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç’ın Bafra’da yapacağı 
projelere milletvekilleri ve teşkilatlarla her 
türlü desteği vereceklerini söyleyip başa-
rılar dilediler.

Bafra Belediye Başkanlığına seçilen Ha-
mit Kılıç da yaptığı konuşmada “Cumhur 
İttifakı açısından, teşkilatlarımız açısın-
dan yorucu ve uzun bir çalışma oldu ama 
bunun neticesini en güzel şekilde aldık. 
10 aylık bir süre içerisinde nasıl çalış-
mışsak bu önümüzdeki dönemde de 
hep beraber Cumhur İttifakımızın ruhuy-

la beraber milletvekillerimizle, sendika-
larımızla, oda başkanlarımızla, sivil top-
lum teşkilatlarımızla hep beraber ortak 
aklı ortaya çıkartarak Bafra’ya yapılması 
gereken neyse onu yapacağız.” dedi.

Başkan Kılıç konuşmaların ardından ma-
kama geçerek tebrikleri kabul etti.

Bafra Adliyesi’nde gerçekleşen mazbata 
töreni ve sonrasında Bafra Belediye Bi-
nası’nda gerçekleşen kutlamaya Sam-

sun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP 
İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP İlçe 
Başkanı Barbaros Turna, Ak Parti İlçe 
Başkanı İbrahim Semiz, meclis üyeleri, 
partililer ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bafra Belediye Başkanı olarak seçilen
Cumhur İttifakı Adayı Hamit Kılıç mazbatasını aldı.

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADINA

HAMİT KILIÇ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nızı en içten 

dileklerimle kutlarım.

BAFRA BELEDiYE BAŞKANI KILIÇ, MAZBATASINI ALDI VE

GÖREViNE BAŞLADI
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A
BD’de faaliyet gösteren ve her yıl  
“Yılın Uluslararası Endometriozis 
Kahraman”nı seçen Endometriozis 
Vakfı, bu yıl ödülü ilk kez yabancı 

bir hekime verdi. ABD’nin Newyork şehrinde 
düzenlenen ve bilim ile tıp camiasının yoğun 
ilgi gösterdiği törende ödülünü alan Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ci-
hat Ünlü, “Üreme çağındaki her 10 kadından 
birinde görülen ve giderek yaygınlaşan en-
dometriozis yaşam kalitesini ciddi boyutlarda 
düşürmesinin yanı sıra anne olmayı da ön-
leyebilen önemli bir sağlık problemi. Toplu-
mumuzu bu hastalığa karşı uyarmak için çok 
çaba sarf ediyoruz ki hastalığı erken teşhis 
edebilelim. Yaklaşık 30 yıldır endometriozis 
hastalığıyla ilgili toplumda farkındalık yarat-
mak için sosyal sorumluluk projeleri organi-
ze ediyor, meslektaşlarıma eğitim vermeye 

çalışıyorum. Uzun yıllardır gösterdiğim bu 
çabalardan dolayı bu ödülü almaktan büyük 
onur duydum” dedi. 
Histeriden endometriozise… 

Endometriozisin tarihi çok eskiye dayanıyor. 
Öyle ki eski Mısır ve Yunanlılarda endomet-
riozis hastalığına dair çok sayıda kanıtlar 
mevcut. Ancak şiddetli ağrı çeken kadınlar 
yüzyıllar boyunca  ‘histerik’ olmakla suç-
lanmışlar. Yine Ortaçağ ve öncesi dönem 
bulgularında, bu kadınların tedavi amacıyla 
ayaklarından asılıp, tepe üstü tutuldukla-
rı (hastalıklı kan rahimden akıp gitsin diye) 
benzer uygulamalar yapıldığı görülüyor. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. 
Dr. Cihat Ünlü günümüzde endometriozis 
tedavisinde yüz güldüren sonuçlar alındığı-
nı belirterek, “Elimizdeki tedavi imkanlarıyla 
artık kitle büyümesi önlenebiliyor, hastaların 
yaşam kaliteleri yükseltilebiliyor ve anne ol-
maları sağlanabiliyor. Tedaviden aldığımız 
sonuçlar bizi mutlu ediyor. Yeter ki hekime 
başvuruda gecikilmesin” diyor. 

İnfertilitenin en önemli sebeplerinden biri
Halk arasında ‘çikolata kisti’ olarak bilinen 
endometriozis rahmin iç tabakasında bulun-
ması gereken endometrium dokusunun ka-
rın boşluğu gibi rahim dışında yerleşmesi ve 
o bölgede hastalık oluşturması sonucu geli-
şiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Prof. Dr. Cihat Ünlü Newyork’ta düzenlenen 
ödül töreninde yaptığı konuşmasında, endo-
metriozisin başta şiddetli adet sancıları, aşırı 
kanama ve cinsel ilişkide ağrı gibi şikayet-
ler olmak üzere pek çok soruna yol açtığına 
dikkat çekerek, “Endometriozisin oluşturdu-
ğu bir başka önemli sorun ise kadınlarda 

doğurganlığı tehdit etmesi. Öyle ki infertilite 
kliniklerine başvuran 2 kadından birinde en-
dometriozis tespit ediliyor” dedi.  
 
Tanı konulması 5-10 yılı bulabiliyor
Endometriozis belirtileri ile şiddetinin, tümö-
rün yerleşmiş olduğu bölgeye ve yayılma 
durumuna göre farklılık gösterdiğini vurgula-
yan Prof. Dr. Cihat Ünlü, “En tipik belirtileri 
şiddetli adet sancıları, aşırı adet kanamaları 
ve cinsel ilişkide ağrıdır. Ancak adet döne-
mindeki ağrılar ve şiddetli kanamalar olağan 
kabul edildiği için maalesef hekime zama-
nında başvurulmuyor.” diye konuştu. 
Endometriozis tanısı konuluncaya dek 5-10 
yıl gibi uzun bir zaman kaybı yaşandığını be-
lirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Oysa erken tanı ko-
nulduğunda endometriozisin ciddi sorunlar 
oluşturması önlenebiliyor” diyerek sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu nedenle  her genç kız 
ilk adetinden  sonra jinekolojik muayenlerini 
yaptırmalı ve 20  yaşından itibaren de yıllık 
kontrollerini aksatmamalı. Ancak adet döne-
minde ağrı ve şiddetli kanama gibi sorunlar 
oluşursa, yakın zamanda rutin kontrol yapıl-
mış olsa bile zaman kaybetmeden hekime 

başvurulması, erken tanı için çok önemli”

Prof. Dr. Cihat Ünlü kimdir? 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. 
Dr. Cihat Ünlü 1979 yılında Ankara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Asistan-
lık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ile Hannover Üniversitesi Obstetrik ve Jine-
koloji Bölümü’nde 1986 yılında tamamladı. 
Prof. Dr. Cihat Ünlü Almanya’da özellikle IVF 
(tüp bebek) endoskopik cerrahi ve infertilite 
alanlarında eğitim gördü. Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’ni kuran 
ve uzun yıllar yöneten Prof. Dr. Cihat Ünlü, 
2005 yılından bu yana Acıbadem Bakırköy 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kli-
niği Direktörü olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda Türk Alman Jinekoloji Eğitim 
ve Araştırma Hizmet Vakfı’nın Başkanı olan 
Prof. Dr. Cihat Ünlü, 2007 yılında, Türkiye ve 
Alman tıbbına katkıları nedeniyle Federal Al-
manya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafın-
dan ‘Liyakat Nişanı’ ile onurlandırıldı. 2014 
yılında Alman Kadın Hastalıkları Derneği 
Onursal Üyeliği aldı.

Çok yaygın bir kadın hastalığı olan endometriozis alanındaki çalışmaları, Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve 
Doğum Kliniği Direktörü Prof. Dr. Cihat Ünlü’ye önemli bir ödül daha kazandırdı. ABD Endometriozis Vakfı, bu alanda yetiştirdiği hekim, toplum 
bilincini yükselten çalışmaları ve tedavi ettiği hastaları değerlendirerek Prof. Dr. Cihat Ünlü’yü “endohero” ödülüne layık buldu.  

PROF. DR. CİHAT ÜNLÜ’YE ULUSLARARASI “ENDOMETRİOZİS KAHRAMANI” ÖDÜLÜ

ilk kez bir Türk hekimine verildi!

MART/NİSAN 2019

Bafra Esnaf Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi,

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı,

Metin GENÇÇAKIR

Bugüne Anlam Katan Geleceğimizin Güvencesi 
Çocuklarımızın, Hemşehrilerimizin ve 

Tüm Milletimizin  “23 Nisan Ulusal Egemenlik
 ve Çocuk Bayramı”nı kutlarım.
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Canik Belediyesinin yeni başkanı İbrahim Sandıkçı düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. 
Bismillah diyerek kolları sıvayan Sandıkçı, “Üreten, değer katan, projelerle ilçemizi geliştiren anlayışla toplumun 
her kesimine hizmet edeceğiz” dedi.

G
eçtiğimiz 31 Mart’ta düzenlenen 
yerel seçimlerde Canik Belediye 
Başkanı seçilen İbrahim Sandık-
çı, mazbatasını almasının ardın-

dan belediye binasında düzenlenen törenle 
görevine başladı. AK Parti İl Başkanı Ersan 
Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı 
Abdullah Karapıçak, AK Parti Canik İlçe 
Başkanı Ercan Eler ile sivil toplum kuruluş-
larının temsilcilerinin de katıldığı törende 
görevine “Bismillah” diyerek başlayan San-
dıkçı, kendisine destek veren vatandaşlara 
teşekkür ederken, eşit ve şeffaf hizmet ve-
receği sözünü de verdi.

ŞEFFAF YÖNETİM SÖZÜ
Törende yaptığı konuşmasına “Bismillah” 
diyerek başlayan Başkan Sandıkçı, “Canikli 
hemşehrilerimin  tarafıma vermiş olduğu bu 
görevi dürüst, şeffaf ve adil bir şekilde sür-
düreceğimin sözünü veriyorum. Yerel se-
çimlerde, milletimize hizmet yolunda aday 
gösterilmemi sağlayan Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunu-
yorum. Ayrıca bu seçimin ne kadar önemli 
olduğunun farkına vararak, beka ve milleti-
mizin geleceği için Cumhur İttifakı’na gönül 

veren başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve tüm 
partililere de teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

BİRLİK MESAJI
Seçim süreci boyunca yanında olan AK 
Parti ve MHP teşkilatlarına da teşekkür 

eden Sandıkçı, “Kişiler her zaman gelip ge-
çicidir. Baki olan kurumlar ve devlettir. Bunu 
hiçbir zaman unutmamalıyız. Önemli olan 
hizmetlerin devam etmesidir. İnşallah, Ca-
nik’te hizmetler devam edecek, Samsun’un 
en gözde ilçesi olmak için çalışmalarımız 
sürecektir. Yapılan seçimler sonucunda, bu 
güzel ilçemizde sizlere layık olma ve en gü-
zel hizmetleri verme yolunda, Belediye Baş-
kanı olarak çalışmalarımızı ayrım gözetme-
den birlik içinde sürdüreceğimizi buradan 
ifade ediyorum.” diye konuştu.

CANİK’İ GELİŞTİRECEĞİZ

Gönül belediyeciliği ilkesini en iyi şekilde 
uygulayarak, ayrıştırıcı değil, birleştirici, mil-
li ve manevi değerlere sahip çıkarak yola 
devam edeceklerini ifade eden Sandıkçı, 
“Üreten, değer katan, projelerle ilçemizi ge-
liştiren, toplumun her kesimine hizmet eden 
ve bu hizmeti gönülden yapan bir hizmetkâr 
olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. 
Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimizin 
ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getir-
mesini Cenabı Hak’tan niyaz ederim.” şek-
linde konuştu.

BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUM
Konuşmasında Başkan Sandıkçı’yı tebrik 
eden ve başarı dileyen Milliyetçi Hareket 
Partisi İl Başkanı Abdullah Karapıçak  da, 
“Seçim süresince yoğun bir çalışma örneği 
göstererek önemli başarı sağlandı. Canik 

önemli bir yer. İbrahim Başkan’ımızın bugü-
ne kadar yapılan hizmetlerin daha fazlasını 
adaletli bir şekilde yapacağına inanıyorum. 
Ben kendisine güveniyorum. Bu seçimin 
kahramanları Canik halkıdır. İbrahim Baş-
kan’a ve meclis üyelerine, çalışanlarına ha-
yırlı uğurlu olsun. Ben değerli başkanımıza 
görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

GÜZEL HİZMETLER OLACAK
Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Canik’te güzel 
hizmetler yapacağına inandığını belirten AK 
Parti İl Başkanı Ersan Aksu, şunları söyledi: 
“Canik’te bu zamana kadar olduğu gibi 31 
Mart seçimlerinde de tercihlerini Cumhur İt-
tifakı’ndan yana koyarak İbrahim Sandıkçı 
Başkan’ımızı seçen Canik halkına teşekkür 
ediyorum. Değerli başkanımızı tebrik ediyo-
rum. Hakk’ın rızasını gözeterek hizmet ede-

ceğine yürekten inanıyorum. Kendisine ve 
meclis üyelerine başarılar diliyorum. Ayrıca 
seçim süresince görev yapan sandık görev-
lilerimize, teşkilat mensuplarımıza, resmi 
görevlilerimize,  halkımıza teşekkür ediyo-
rum.”

YILMAZ’DAN HAYIRLI
 OLSUN ZİYARETİ
Törenin ardından yeni görevine başlayan 
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 
kendisine hayırlı olsun ziyaretlerinde bu-
lunan misafirlerini de makamında ağırladı. 
Görevinin ilk gününde adeta ziyaretçi akı-
nına uğrayan Başkan Sandıkçı’ya AK Parti 
Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan 
Sandıkçı ile bir süre sohbet eden Milletvekili 
Yılmaz, yeni başkanı tebrik etti ve kendisine 
yeni görevinde başarı diledi.

SANDIKÇI “BİSMİLLAH” DEDİ
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Programın açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Göksel Başar, “Bu gün fidan dikim 
etkinliğimizi gerçekleştirecek olduğumuz 

alan çöp ve inşaat artıklarının döküldüğü bir alan-
dı. Buraya fidan dikerek ilerde insanlarımızın kul-
lanabileceği ve burada piknik yapabilecekleri bir 
alan haline getirmek için çaba sarf ettik. Burayı 
ağaçlandırıp yeşillendireceğiz. İnşallah bu alan 
gelecek yıllarda bakımı da yapılarak çok güzel 
bir alan haline gelecektir. Destek olan herkese ve 
öncelikle programımıza katılan Sayın Vali’mize 
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel 
Başar’ın açılış konuşmasının ardından Bafra Be-
lediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Kaymakamı 
Ahmet Adanur da birer konuşma yaparak emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 

Samsun’a Milli Mücadele’yi başlatmak üzere çı-
kışlarının 100. Yılı çerçevesinde ilimizde çok ciddi 
ve çok geniş kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını ifade 
eden Vali Osman Kaymak, “Bu çalışmaları Sayın 
Cumhurbaşkanı’mıza ilettik. Sayın Cumhurbaş-
kanı’mız da himayelerinde yapılması konusunda 
bir genelge yayımlayarak bunu bütün Türkiye’ye 
duyurdu. Bu etkinliklerin Samsun merkezli olmak 
üzere Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara başta ol-
mak üzere bütün illerde kutlanmasını ve bu etkin-
liklerin 2023 yılına kadar devam edeceğini emir 
buyurdular. Bizlerde çalışmalarımızı bu yönde 
programlıyoruz. Bu programlarda kalıcı eserler 
ortaya koymak çok önemli. Bu etkinlikler çer-
çevesinde spor, sanat etkinlikleri ve çok sayıda 
programlar var. Ama bu etkinliklerin temel amacı 
milli mücadele ruhunu diri tutmaktır. Çünkü ülke-
mizin bağımsızlık savaşı halen daha devam edi-
yor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi. 
Uluslararası güçlerin ülkemizi ortadan kaldırmak 
ve zayıf düşürmek için uğraşları ve çabaları de-

vam ediyor. Onun için bizlerin birlik ve beraberlik 
içinde olmamız lazım. Bu milli mücadele ruhunun 
diri tutulması lazım.” şeklinde konuştu. Bu çerçe-
vede kalıcı eserlerin ortaya konulması gerektiğini 
söyleyen Vali Osman Kaymak,“Birinci hedefimiz 
öncelikle gençlere bu şuurun verilmesidir. Sam-
sun zaten bu şuurda bir kent. Samsun’un milli-
yetçi bir ruhu vardır. Bu ruhun kalıcı olacağına 
da inancımız tamdır. İnşallah bu milli mücadele 
ruhunun buradan bütün ülkeye yayılmasını isti-
yoruz. Samsun’da bu çerçevede yapılan etkin-
liklerle bu ruhu canlı tutmak istiyoruz.” dedi. Bu 
anlamda kalıcı eserleri çok önemsediklerini ifade 
eden Vali Osman Kaymak, “Bu çerçevede geçen 
hafta biliyorsunuz, Atakum ilçemizdeki bir bölge-
de 80 ilden getirilen topraklarla “100 Yıl Kurtuluş 
Ormanı” nı oluşturduk. Bunun devamı olarak bu 
gün burada Bafra OSB 100. Yıl Kurtuluş Ormanı 
fidan dikim etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Buradan 
geçen gençlerin buraya baktıklarında bu milli mü-
cadele ruhunu hatırlamaları lazım. Ben tekrar bu 

alanın oluşturulmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak Baf-
ra OSB Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 55 bin 
metrekarelik alana 1919 fidanla oluşturulan 100. 
Yıl Kurtuluş Ormanı’nda protokol üyeleriyle birlik-
te fidanları toprakla buluşturup can suyunu verdi.

Fidan dikim töreninin ardından Vali Osman Kay-
mak, Bafra Orman İşletme Müdürlüğünün ‘Beşik-
ten Mezara’ isimli standını ziyaret ederek emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Programa ayrıca, İlçe Emniyet Müdürü Süley-
man Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Serkan Erbaş, Bafra Orman İşletme Mü-
dürü Ercüment Sarıca, Bafra OSB Müdürü Recai 
Akçer, daire amirleri ve sivil toplum kuruluş tem-
silcileri katıldı.

MART/NİSAN 2019

Samsun Valisi Osman Kaymak, 27.03.2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği kapsamında yürütülen Bafra OSB 100. Yıl Kurtuluş Ormanı fidan dikim törenine katıldı.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’nda

1919 Fidan Toprakla Buluştu
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Genel Kurul Divan Başkanlığına 
Erden Çalışkan, Başkan Vekilli-
ğine Orhan Şener, Katip Üyelik-
lerine Hamza Bayrak ve Kadir 

Türkmen seçildiler. Kongrenin gündemini 
ve sunumunu Bafra Ziraat Odası Genel 
Sekreteri Alper Çelebi yaptı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra 
gündeme geçildi. Gündemdeki 11 madde 
okunarak genel kurul tarafından ibra edildi.
Çalışma raporu Şükrü Derebey tarafından 
okundu ve müzakeresi yapıldı. Dört yıl için 
hazırlanan tahmini bütçe ve çalışma prog-
ramı müzakere edildi ve kabulü yapıldı. Di-

vana Başkanlığı tarafından adaylar Osman 
Tosuner ve Sait Karagöl’ün listeleri genel 
kurula okundu. Gündem Maddeleri ve Baş-
kanlık için söz alan Osman Tosuner ve Sait 
Karagöl Bafra Ziraat Odasının Bafra tarımı-
nın gelişmesindeki önemini anlattılar. 

Sait Karagöl ve Osman Tosuner delegeler-
den kendi listelerine oy isteyerek kongrenin 
Bafra’mıza hayırlı olmasını temennisinde 
bulundular. Bafra Ziraat Odasına kayıt-
lı 119 delegenin oy kullanacağı seçimle-
re geçildi. Bafra Ziraat Odası 24. Olağan 
Genel Kurulu’nda 119 delegeden 119’u oy 

kullandı.Kullanılan oy 119, geçerli oy 119 
olurken, Osman Tosuner’in listesi 63 oy, 
Sait Karagöl’ün listesi 56 oy aldı. Bu so-
nuçlar sonrasında mevcut başkan Osman 
Tosuner tekrar Bafra Ziraat Odası Başka-
nı oldu. Yeni seçilen Bafra Ziraat Odası 
Meclis Üyeleri’nin listesi şu şekilde oluştu 
:  Osman Tosuner (Başkan), Erden Çalış-
kan, İsmail Çelebi, Abdulmuttalip Hacıoğlu, 
Güngör Yurttaş, Mecit Aytek, Burhan Ünye-
li, Hamza Bayrak, Halil Uçar, Kenan Seç-
kin, Şükrü Derebey, Mustafa Yıldız, Hasan 
Özcan, Fuat Aykaç, Ahmet Teber, Turan 
Türk, Mustafa Kağıt, Yaşar Sürmeli, Kazım 

Düzgün, İsmail Dursun, Ahmet Çubukçu. 
Diğer başkan adayı Sait Karagöl’ün liste-
si şu isimlerden oluşuyordu : Sait Karagöl, 
Orhan Şener, Yaşar Akkurt, İdris Güngör, 
İslam Bülbül, Hasan Ayaksız, Ali Kale, Me-
tin Erken, İbrahim Mutuk, Remzi Çelik, Yu-
suf Çalışkan, Murat Erdoğan, Şevket Esen, 
Hikmet Şener, Şükrü Topuz, Fahri Bozok, 
İlyas Önel, Duha Öner, Ünal Bayraktar, Le-
vent Ermiş, Nasuh Kurt.

Bafra Haber Gazetesi olarak yeni seçilen 
Başkan ve yönetimine başarılar diler, Bafra 
için hayırlı olmasını temenni ederiz.

OSMAN TOSUNER GÜVEN TAZELEDi
MART/NİSAN 2019

Turgut ŞAHİNOL
Turgut Kuyumcu

Resai YILMAZ
Bafra Fenerbahçeliler Derneği

Başkanı

Erdal DOĞAN
Samsun ve İlçeleri

Kırmızı Et Üreticileri Başkanı

“Sizler hepiniz geleceğin 
bir gülü, yıldızı, bir 

mutluluk parıltısısınız! 
Memleketi asıl aydınlığa 

boğacak sizsiniz”

 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınızı En içten 

Dileklerimle Kutlarım.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramınızı En 
içten Dileklerimle 

Kutlarım.

Özgürlüğün de, Eşitliğin 
de, Adaletin de Dayanağı 

Ulusal Egemenliktir. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınızı En 

içten Dileklerimle Kutlarım.

Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

“Özgürlüğün de, eşitliğin 
de adaletin de dayanağı 
ulusal egemenliktir.”

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınızı En içten 

Dileklerimle Kutlarım.

Bafra Ziraat Odasının 24. Genel Kurul Toplantısı Bafra Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı.
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1. Giriş
31 Mart  2019 yerel genel seçimleri bitti; 
ama Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’-nun 
bu seçimlerin sonuçlarına ters düşen 
bazı uygulamaları hakkındaki  tartış-
malar devam ediyor. Tartışmalar, kanun 
hükmünde kararname (KHK) ile kamu 
görevinden çıkarılmış olanlardan, 31 
Mart  2019 yerel genel seçimlerinde be-
lediye başkanı, belediye veya il genel 
meclisi üyesi seçilen adaylara tutanak-
larının (mazbatalarının) verilmeyeceği-
ne, bu adaylardan sonra sıradaki en çok 
oy alan adayların seçilmiş sayılacağına 
ilişkin YSK kararlarından kaynaklanıyor.
15-16 Temmuz 2016 gecesi yaşanan 
askerî darbe girişimi, Türk Silâhlı Kuv-
vet-lerinin Cumhuriyete bağlı büyük 
bölümünün bu girişimin  karşısında 
yer alması, o saatlerde toplanabilen 
üyeleriyle TBMM’nin, Cumhurbaşka-
nı ve  Hükümetin kararlı tutumu,  bü-
tün siyasî partilerin ve darbecilere ge-
çit vermemek için meydanlara koşan 
Türk halkının demokratik rejime sahip 
çıkmasıyla önlendi. Darbe girişiminden 
sonra Cumhurbaşkanının başkanlığın-
da toplanan Bakanlar Kurulunun kararı 
ve TBMM’nsek Seçim Kuruluin onayı ile 
21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 90 
gün süreyle yurt genelinde olağanüs-
tü hâl ilân edildi. Aynı usulle 3’er aylık 
sürelerle 7 kez uzatılan olağanüstü hâl, 
20 Temmuz 2018’e kadar iki yıl devam 
devam etti.

2. Olağanüstü Hâl KHK’leri 
Bu süre içinde Anayasa’nın o tarihte 
yürürlükte olan 121. maddesi ile Ola-
ğanüstü Hâl Kanunu’nun 4. maddesine 
göre, Cumhurbaşkanının başkanlığın-
da toplanan Bakanlar Kurulunca KH-
K/667-KHK/701 sayılı 35 KHK çıkarıldı. 
Anayasa’nın 121. maddesinin III. fık-
rasına göre “olağanüstü hâlin gerekli 
kıldığı konularda” kalması gereken bu 
KHK’lerle anılan  sınırı aşan düzenleme-
ler yapıldı; 13. maddesinde genel olarak 
belirtilen “ölçülülük ilkesi” dışına çıkan, 
15. maddesinin I. fıkrasında olağanüstü 
hâl için ayrıca vurgulanan “durumun ge-
rektirdiği ölçüde” kalmayan önlemlerle 
temel hak ve özgürlükleri özellikle belirli 
kişiler açısından kaldıran hükümler ge-
tirildi. Olağanüstü hâl KHK’leri, TBMM 
tarafından  aynen veya bazı değişiklik-
lerle kabul edilerek yasalaştı. 

Söz konusu 35 KHK arasında bulu-
nan  18 KHK ile alınan önlemler ara-
sında mahkemelerce verilmiş herhangi 
bir mahkûmiyet kararı aranmaksızın, 
FETÖ/PDY Terör Örgütüne “aidiyeti, il-
tisakı veya irtibatı” olduğu gerekçesiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı’ndan her rütbeden subay ve 
astsubayların, Emniyet Genel Müdürlü-

ğü Teşkilâtı’ndan her rütbeden güvenlik 
personeli ile çeşitli kamu görevlerinden 
sivil personelin Resmî Gazete’de sayfa-
larca yer tutan listelerle bu görevlerin-
den çıkarılması da vardır(1).

3. KHK ile Kamu Görevinden Çıkarılma-
nın Gerekçesi ve Sonuçları 

Bu KHK’lere ekli listelerle 100.000’den 
fazla kişi,  “kamu görevinden başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın” çıka-
rılmıştır. KHK’lerde bu kişilerin asker, 
polis veya sivil memur olarak yaptıkları 
görevlere göre ifade farklılıkları göste-
ren cümlelerle kamu görevinden çıka-
rılmalarının sonuçları da belirtilmiştir.  
Örneğin  2.1.2017 tarih ve KHK/679 sa-
yılı KHK(2) ve onu aynen yasalaştıran  
6.2.2018 tarih ve 7084 sayılı Kanun(3) ile 
“(1) Terör örgütlerine veya Millî Güven-
lik Kurulunca Devletin millî güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar veri-
len yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlar-
la irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede 
yer alan kişiler kamu görevinden başka  
hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıl-
mıştır.” (m. 1/1).

 Bu işlemin en önemli ilk sonucu, izle-
yen fıkrada gösterilmiştir:  

“(2) Birinci fıkra gereğince kamu gö-
revinden çıkarılan kişilerin, mahkûmi-
yet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya 
memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev 
yaptıkları teşkilâta yeniden kabul edile-
mezler; bir daha kamu hizmetinde istih-
dam edilemezler, doğrudan veya dolay-
lı olarak görevlendirilemezler; bunların 
uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli 
heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, 
denetim kurulu, tasfiye kurulu ve sair 
görevleri de sona ermiş sayılır. ...” (m. 
2). Olağanüstü hâl KHK’leri ile konulan,  
üstelik yalnız olağanüstü hâl döneminde 
uygulanan bir önlem olarak kalmayan, 
–Anayasa’nın 15. maddesinin I. fıkra-
sındaki ifade ile– “durumun gerektirdiği 
ölçüde” de kalmayan;  yargı önünde ka-
nıtlanmamış bir iddia ile işten çıkarılan 
kamu personelinin tüm yaşamı boyun-
ca devamı öngörülen böyle bir yaptırım, 
Anayasa’nın 2. maddesindeki “hukuk 
devleti” ilkesi ile 13. maddesinde belir-
tilen “ölçülülük” ilkesine aykırı olduğu 
gibi; 129. maddesinin II. fıkrasına da 
aykırıdır.  Bu fıkraya göre “Memurlar ve 
diğer kamu görevlileri ile kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşları mensuplarına 
savunma hakkı tanınmadıkça disiplin 
cezası verilemez.”

 Olağanüstü hâl KHK’leri ile çıkarılan 
kamu görevlilerinden bir bölümü, daha 
sonra aynı yöntemle görevine iade edil-
miştir. Ancak bu konudaki KHK hüküm 
ve listeleri,  çok sınırlı ölçüde birer dü-
zeltme olmanın ötesine geçmemiştir. 

4. Son Yerel Genel Seçimlerden 
Sonraki Uygulama    
31 Mart 2019 yerel genel seçimlerin-
den sonra YSK’nun tutanaklarını ver-
mediği belediye başkanı veya beledi-
ye meclisi üyeleri adayları, söz konusu 
KHK’lere ekli listelerde adları bulunan 
kişilerdendir. Basında yer alan haberle 
göre YSK, Erzurum-Tekman, Diyarba-
kır-Bağlar, Kars-Digor-Dağpınar, Van-İ-

pekyolu, Van-Tuşba, Van-Çaldıran ve 
Van-Edremit’te belediye başkanı seçi-
lenlere daha önce “KHK ile kamudan 
ihraç edildikleri” gerekçesiyle mazbata 
vermeme, ikinci sırada en çok oyu alan  
ve hakkında KHK ile kamu görevinden 
çıkarılma kararı bulunmayan  adaylara 
mazbata verme  kararı aldı. Bazı gaze-
telerdeki habere göre; Diyarbakır-Lice, 
Siirt-Gökbaş belediye başkanı seçimle-
rinde de aynı uygulama yapılmıştır.. 

YSK, son kararlarında olağanüstü hâl 
KHK’lerindeki “Bu şekilde görevine 
son verilenler bir daha kamu hizmetin-
de istihdam edilemez, kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev alamaz” hükmüne 
dayanmaktadır. Ayrıca YSK, Danıştay 8. 
Dairesi’nin 2017 yılında “KHK ile ihraç 
edilenlerin belediye meclisi üyeliğinin 
düşürülmesine” karar verdiğini de dik-
kate almıştır.  Bu  uygulama ile seçim 
tutanakları, daha çok oy alıp seçilen  
HDP’li adaylara değil, ikinci sırada daha 
az oy alan AKP’li adaylara verildi(4). 
HDP’nin bu konuda yaptığı olağanüstü 
itiraz reddedildi(5).

YSK’nun 31 Mart 2019 yerel genel se-
çimlerindeki bu yeni uygulaması, daha 
önceki kararlarıyla çelişmektedir. Çün-
kü 24 Haziran 2018 milletvekili genel 
seçiminde CHP, SP ve HDP listelerinde 
yer alan 5 aday hakkında KHK ile kamu 
görevinden çıkarıldıkları gerekçesiyle 
adaylıklarının iptali yolunda yapılan iti-
razları reddetmişti. YSK, o kararlarının 
gerekçesinde, KHK’de yer alan “kamu 
hizmetlerinde istihdam edilemezler” 
kuralının, kamu hizmetinden kısıtlılık 
yönünde ek bir mahkeme kararı bulun-
madıkça milletvekili seçilmeye engel ol-
madığını belirtmişti(6). 

YSK’nun oyçokluğuyla verdiği son ka-
rarlarla gerçekleştirdiği yeni uygulama, 
hukukçuların eleştirisine uğramıştır(7).  
5. Değerlendirme 

Aslında tutanakları verilmeyen kişiler, 
daha önce 2972 sayılı Mahallî İdareler 
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He-
yetleri Seçimi Kanunu’nun 14-16. mad-
delerinde öngörülen adaylara karşı iti-
raz, adayların incelenmesi sürecinden 
geçmiş ve adaylıkları kesinleşerek ilân 
edilmiş olan insanlardır. Bu adaylardan 
belediye başkanı seçilmeleri için gerekli 
oy çoğunluğunu kazananlardan olağa-
nüstü hâl KHK’si ile kamu görevinden 
çıkarılmış olanlara YSK’nun  tutanakla-
rını vermemesi, hukuka aykırı bir uygu-
lamadır.

2972 sayılı Kanun’un “Seçilme yeterli-
ği” ile ilgili 9. maddesi uyarınca “2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 
inci maddesinde belirtilen sakıncaları 
taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dol-
duran her Türk vatandaşı belediye baş-
kanlığına, il genel meclisi ve belediye 
meclisi üyeliğine seçilebilir.”

2839 sayılı Kanun’un “Milletvekili se-
çilemeyecek olanlar” kenar başlıklı 11. 
maddesi ile onun temelindeki Anaya-
sa’nın “Milletvekili seçilme yeterliği” 
kenar başlıklı 76. maddesinde KHK 

ile kamu görevinden çıkarılanların mil-
letvekili seçilemeyeceklerine dair bir 
hüküm yoktur. Dolayısıyla 2972 sayılı 
Kanun’un belediye başkanı, il genel ve 
belediye meclisi üyesi seçilme yeterli-
ğini bu hükümlere yollama yaparak be-
lirleyen 9. maddesine göre de;  KHK ile 
kamu görevinden çıkarılmış olma, bele-
diye başkanı, belediye veya il genel ve 
meclisi üyesi seçilmeye engel değildir.
Anayasa’nın 67. maddesine göre; ‘Va-
tandaşlar, kanunda gösterilen şartlara 
uygun olarak, seçme, seçilme … hakkı-
na sahiptir.’ 76. maddeye göre ‘On se-
kiz yaşını dolduran her Türk milletvekili 
seçilebilir.’ 

Bu hükümler, belediye başkanı, il genel 
ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde 
de uygulanır. YSK’nun anılan hükümleri 
yok sayarak, bu görevlere seçilmek için 
gerekli oy çoğunluğunu almış olanlara 
Anayasa ve yasaların öngörmediği bir 
seçilme engeli yaratarak tutanakları-
nı vermemesi, açıkça hukuka aykırı bir 
işlemdir.  Yalnız seçimi kazanmaya ye-
terli oy çoğunluğunu alanların seçilme 
hakkının değil, onlara oy verenlerin seç-
me hakkının da  çiğnenmesi ve mağdur 
edilmesi anlamına gelen bu işlem, aynı 
zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 257. 
maddesi kapsamında bir “Görevi kötü-
ye kullanma” suçunun unsurlarını taşı-
maktadır.

6. Sonuç
Hakkında bir yargı kararına dayanma-
yan, Anayasa’ya aykırı bir yaptırım uy-
gulanmış kişilerin seçimle kazandıkları 
görevlere gelmesine engel olmak, başlı 
başına Anayasa’nın 67. maddesi ile  gü-
vence altına alınan  “seçilme”  hakkına, 
2972 sayılı Kanun’un 9. maddesi yolla-
ması Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. 
ve onun temelindeki Anayasa’nın 76. 
maddesi hükümlerine aykırı bir uygu-
lamadır. YSK, daha önceki kararlarıyla 
çelişen   böyle bir duruma meydan ver-
memelidir.

(1) Bu konuda bk. Hikmet Sami Türk, Anayasa’ya Aykırı 
Anayasa Değişiklikleri, Ankara 2018 (Yetkin Yayınları), s. 
320.
(2) 2.1.2017 tarih ve KHK/679 sayılı Olağanüstü Hâl 
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve ekindeki 7 liste için bk. T. C. 
Resmî Gazete, 6.1.2017, S. 29940 Mük., s. 1-3 (KHK), 4- 
229 (Listeler).
(3) 6.2.2018 tarih ve 7084  sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamın-
da Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ve ekinde-
ki 7 liste için bk.  T. C. Resmî Gazete, 6.1.2017, S. 29940 
Mük., s. 1824-1827 (KHK), 1828-2053 (Listeler). 
(4) Bu konudaki gazete haberleri için  bk. Cumhuriyet, 
11.4.2019, s. 1 “KHK’lilere mazbata  yok. YSK’den halkın 
iradesine gasp”, 9 “Yüksek Seçim Kurulu, milletvekilliği 
seçiminde reddettiği başvuruyu yerel seçimde kabul 
etti. KHK’liye  mazbata yok”; Hürriyet, 12.4.2019, s. 12 
“KHK’lı Başkan Tartışması – Oya Armutçu). 
 (5) Bu konudaki haber için bk. Cumhuriyet, “HDP’nin 
Başvurusu. YSK’den ‘olağanüstü’ ret”.
 (6) Daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılan üç ayrı 
siyasî partiden  5 kişi (CHP’den İbrahim Kaboğlu, SP’den 
Cihangir İslâm, HDP’den Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezai 
Temelli  ve Erol Katırcıoğlu), 24 Haziran 2018 milletvekili 
genel seçimi ile Meclis’e girmiştir. Bu konudaki haber için 
bk. Sözcü, 12.4.2019, s. 10 “YSK’nın KHK’lılara ilişkin 
kararı ortalığı karıştırdı – 5 KHK’lı vekil Meclis’te”. 
(7) Bu konudaki haber için bk. Cumhuriyet, 12.4.2019, 
s. 1 “YSK’nin KHK’liler Kararına Sert Tepki”, 5 “Bazı 
belediye başkanlarının mazbatalarının verilmemesini 
hukukçular yorumladı: KHK engel değil”.

MART/NİSAN 2019

KHK iLE KAMU GÖREViNDEN ÇIKARILANLARIN 
SEÇiLMESi
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TBMM’NİN AÇILIŞI VE 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920’de TBMM’nin 
açılışı ile milli egemenliğe da-
yalı yeni bir devlet kurulmuş-
tu. Ancak Kurtuluş Savaşı 

devam ederken, milli birlik ve bera-
berliğin bozulmaması için rejimin adı 
konulmamıştı.

Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan 
Antlaşması’nın ardından TBMM’de 
en çok tartışılan konulardan biri, yeni 
devletin niteliği sorunuydu. Hüküme-
tin dayandığı prensipler demokratikti 
ama bir taraftan da adı “Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Hükümeti” idi.

Çocuk Bayramı adı

23 Nisan’ın Çocuk Bayramı oluşu yine 
TBMM’nin açılışıyla ilişkili olmasına 
rağmen, tamamen ayrı bir bayram 
olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar 
da öyle devam etmiştir. Bu Bayram 
23 Nisan 1927’de Himaye-i Etfal Ce-
miyeti’nin (günümüz Çocuk Esirgeme 
Kurumunun) o günü “Çocuk Bayra-
mı” olarak duyurmasıyla başlamış 
kabul edilir. Aslında Himaye-i Etfal 
Cemiyetinin 23 Nisan’la ilgili çalış-
maları daha önceki yıllarda vardır ve 
hatta çocuklardan da söz edilmiştir. 
Kurum, 23 Nisan 1923’te millî bay-
ram için pullar bastırmış ve satmıştır. 
23 Nisan 1924’te Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesinde “Bu gün Yavruların Ro-
zet Bayramıdır” ibaresi yer almış, 23 

Nisan 1926’da da yine aynı gazetede 
“23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür” 
başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve 
bu yazıda cemiyetin bu günü çocuk 
günü yapmaya çalışarak doğru yolda 
olduğu ve para kazanan herkesin bu 
gün cemiyete çocuklar için bağışta 
bulunması gerektiği vurgulanmıştır. 
Nihayet 23 Nisan 1927’de Himaye-i 
Etfal Cemiyeti o günü Çocuk Bayramı 
olarak şöyle duyurmuştur:

“Millet Meclisimizle millî devletimizin 
Ankara’da ilk teşkile günü olan Millî 
bayram Cemiyetimizce çocuk günü 
olarak tespit edilmiştir. Bize yeni bir 
vatan ve yeni bir tarih yaratıp bırakan 
mübarek şehitlerle fedakâr gazilerin 
yavruları fakir ve ıstırabın evlatları ve 
nihayet alelıtlak bütün muhtac-ı hima-
ye-i vatan çocukları namına milletin 
şevkatli ve alicenab hissiyatına mü-
racaat ediyoruz. Kadın, erkek, genç, 
ihtiyar hatta vakti ve hali müsait ço-
cuklardan mini mini vatandaşlar için 
yardım bekliyoruz. Her sayfası başka 
bir şan ve muvaffakiyetle temevvüç 
eden milletimizin, yarın azami dere-
cede muavenet göstermekle beraber, 
çocuk gününün layık-ı vechiyle neşeli 
ve parlak geçirilmesi için aynı dere-
cede alaka ve müzaheret gösterece-
ğinden emin olan Himaye-i Etfal Ce-
miyeti, şimdiden arz-ı şükran eder.”

Bu tarihten itibaren bu üç kavram, 

aynı gün üzerinde birleşecek ve ço-
cuk bayramı olma konusunda bir 
kanunla belirlenmişlik olmaksızın 
kutlanmaya başlanacaktır. Cemiyeti 
buna iten neden ise cemiyetin yetim 
çocukları için gelir kaydetme anlayı-
şıdır. Böylece çocuk bayramı ortaya 
çıkmıştır. Çocuk bayramı adı daha 
resmiyet kazanmamış olsa da, bun-
dan sonra 23 Nisan “Millî Hâkimiyet 
Bayramı”nın yanı sıra “Çocuk Bayra-
mı” olarak da kutlanacaktı.

1927’de ilk kez kutlanan çocuk bay-
ramı, başta kaynak oluşturma olmak 
üzere, çocuklara neşeli bir gün geçirt-
meyi hedeflerinde bulunduruyordu. 
23 Nisan 1927’deki ilk bayram Türki-
ye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu 
ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Paşa himayesinde gerçekleş-
tirilmiş, etkinlikler için Atatürk araba-
larından birini çocuklara tahsis etmiş 
ve Cumhurbaşkanlığı Bandosunun 
konser vermesini sağlamıştır. O yıl 
cemiyetin Ankara’daki binalarından 
birine Çocuk Sarayı adı verilmiş ve 
burada düzenlenen çocuk balosuna 
İsmet (İnönü) Bey’in çocukları da ka-
tılmıştır.

1929’da çocuklara ilgi daha da art-
mış ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 
23-30 Nisan haftası “Çocuk Haftası” 
olarak kutlanmıştır. Daha sonraları, 
70’li yıllara kadar ulusal boyutta ün-

lenerek ve katılımı artırarak ilerleyen 
23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları-
na 1975’te Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu da katılmış ve bir hafta çocuk 
programları yayımlamıştır. 1978’de 
Meclis Başkanlığının izniyle meclis-
teki törenlere çocukların da katılması 
sağlandı. 1979’da bu uygulama An-
kara ilkokullarından gelen çocuklarla 
düzenli olarak başlatıldı, 1980’de de 
bütün illerden gelen çocuklarla “Ço-
cuk Parlamentosu” oluşturuldu. 1979 
yılının UNESCO tarafından Dünya 
Çocuk Yılı olarak duyurulması üze-
rine, TRT tarafından dünyanın bütün 
çocuklarını kucaklamayı amaçlayan 
bir proje hazırlandı ve 1979 yılından 
itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan 
Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya 
kondu.

Bayramın en son şeklini alışı ise 
1981’de gerçekleşmiştir. Darbe dö-
neminde Milli Güvenlik Konseyi bay-
ramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptı-
ğı değişiklikle o güne kadar kanunen 
adı konmamış bir şekilde kutlanan 
bayrama “23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” adını vermiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınız Kutlu Olsun

SEVGİ VE 
SAĞLICAKLA KALIN

Konca VURAL

MART/NİSAN 2019

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”
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BAFRA’DA BELEDiYE MECLiS ÜYELERi
MAZBATALARINI ALDI
Bafra Belediyesinde partilerin meclis üye sayıları belli oldu. AK Parti 3’ü kontenjan 28, 
İYİ Parti 3, CHP ise 1 meclis üyesi gönderdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’nde Bafra Belediyesi Meclis 
üyeliğine seçilen üyeler Bafra Ad-

liyesinde düzenlenen törenle mazbata-
larını aldılar.

Meclis Üyeleri Cumhur
İttifakı Kontenjan
Murat Cevahir, Soner Taş, 
Yahya Cömert
Cumhur İttifakı Meclis üyeleri
Ahmet Tokgöz, Kübra Ülkü Can, Eyüp 
Sabri Şahin, Hasan Yavuz Ataseven, 
Emin Usta, Erhan Özkan, Özden Yiğit, 
Nazife Soruklu, Metin Şişman, İbrahim 
Ak, Şaban Deniz, Yasin Türken, Recep 
Kaplan, Dursun Aygün, Hakan Aytünür, 
Bünyamin Kurt, Nazlı Sezgin, Remzi 
Turan, Ali Oğuz, Mustafa Tuğrul Erdo-
ğan, Cemil Musaoğlu, Mustafa Özkök, 
Naci Sürmeli, Yüksel Bozkurt

İYİ Parti
Fatih Önder Şenol, Recep Mutlu, 
İsmail Bekar
CHP
Erhan Akbulut

B
afra Belediye Başkanı Hamit Kılıç meclis toplantısın-
da, “Yeni dönem meclis üyelerimiz ve ilk toplantımız 
Bafra’mıza hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte daha 
güzel bir Bafra yapmak için el birliği ile çalışacağız. 

Bafra için muhalefet olsun iktidar olsun kimin bir önerisi var-
sa, ister bireysel olsun ister mecliste olsun, o önerilere her 
zaman açık olacağız.” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıda yapılan konuşmaların ardından Bafra 
Belediye Meclis Toplantısı’nın gündemine geçildi.  Bafra 
Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen toplantıda görev dağılımı da belli oldu.
Bafra Belediyesi Meclisi görev dağılımı belli oldu.
Bafra Belediyesi Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili : 1- Eyüp 

Sabri Şahin, 2- Naci Sürmeli
Asıl Meclis Kâtipleri : 1- Cemil Musaoğlu, 2- Yasin Türken
Yedek Meclis Kâtipleri : 1- Nazlı Şahin, 2- Erhan Özkan
Belediye Encümeni : 1- Yahya Cömert, 2- Dursun Aygün, 3- 
Naci Sürmeli (MHP)
Plan ve Bütçe Komisyonu : 1- Yüksel Bozkurt, 2- Mustafa 
Özkök, 3- Mustafa Tuğrul Erdoğan
Tarife Komisyonu : 1- Ali Oğuz, 2- Nazife Soruklu, 3- İbrahim Ak 
İmar Komisyonu : 1- Soner Taş, 2- Hasan Yavuz Ataseven, 
3- Hakan Aytünür,  
Hukuk Komisyonu : 1- Metin Şişman, 2- Nazlı Sezgin, 3- 
Kübra Ülkü Can 
Medikal Karma İhtisas OSB Asıl Üye : 1- Hamit Kılıç, 2- Mu-
rat Cevahir, 3- Erhan Özkan
4- Bünyamin Kurt, 5- Remzi Turan

Medikal Karma İhtisas OSB Asıl Üyesi (Yedek üye) : 1- Ce-
mil Musaoğlu, 2- Yasin Türken 3- Nazife Soruklu 
Samsun Belediyeler Birliği (Belediye Başkanı Doğal Üye): 
Asıl Üye - Dursun Aygün,Yedek Üye - Şaban Deniz
Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği : Asıl 
Üye 1- Bünyamin Kurt
2- Mustafa Özkök, 3- Özden Yiğit, Yedek Üye 1- Erhan Öz-
kan, 2- Cemil Musaoğlu
Tarihi Kentler Birliği  (Belediye Başkanı Doğal Üye : Asil Üye 
- Cemil Musaoğlu Yedek Üye - Metin Şişman
Sera OSB Asıl Üye : 1- Şaban Deniz, 2- Ali Oğuz, Yedek 
Üye 1- Eyüp Sabri Şahin, 2- Mustafa Özkök
Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği : Be-
lediye Başkanı doğal üye, Asıl Üye - Yüksel Bozkurt

BAFRA BELEDiYE MECLiSiNDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Bafra Belediyesi yeni dönem Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısını 
Bafra Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
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B
eşiktaş Belediyesi Levent Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirilen devir 
teslim törenine; Beşiktaş Belediye 
Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş 

Belediyesi eski Başkan Vekili Tahir Do-
ğaç, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydın-
lık, CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili 
Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel 
Başkanı Fatma Köse, CHP Beşiktaş İlçe 
Başkanı Gözde Fil, partililer, meclis üyeleri, 
başkan yardımcıları, muhtarlar, müdürler 
ve belediye personeli katıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 3 
Nisan Çarşamba günü asıl ve yedek mec-
lis üyeleriyle birlikte mazbatasını almıştı. 
Rıza Akpolat, devir teslim töreninden sonra 
çalışanlarla tanışarak göreve başladı. Eski 
Başkan Vekili Tahir Doğaç da Rıza Akpo-
lat’ı tebrik ederek çiçek takdim etti. 

Devir teslim töreninde konuşan Tahir Do-
ğaç, “Beşiktaş’ımız Türkiye’nin en güzide 
ilçesidir. Kulübüyle, çarşısıyla, halkıyla ve 
siyasetiyle bir bütündür. Bugün 15 aylık gö-
rev sürem sonunda gençlik kollarından ge-
len genç arkadaşıma görevi teslim ettiğim 
için gururlu, onurlu ve mutluyum. Hayırlı 
olmasını diliyor, kendisine ve tüm çalışma 
arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Rıza Akpolat ise, “Gençlik kollarında baş-
ladığım siyasi hayatıma; ilçe yöneticisi, ilçe 
başkanı ve il başkan vekili olarak devam 
ettim. Doğduğumdan beri siyasetin için-
deyim. Sokak siyasetinin ve mücadelenin 

içinden geliyorum. Bu çok önemli bir görev, 
Beşiktaş’ı yönetmek büyük bir sorumluluk. 
Bu önemli sorumluluğu bana veren parti-
me ve genel başkanıma, Beşiktaş’ı rekor 
bir oyla kazanmamızı sağlayan Beşiktaşlı 
hemşehrilerime, yol arkadaşlarıma ve ça-

lışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür 
ediyorum. Beşiktaş Belediyesi çok zor bir 
dönem geçirdi. Böyle dönemlerde irade 
boşluğunu taşımak zordur. Sayın Başkan 
Vekilim Tahir Doğaç çok önemli bir sorum-
luluğu yerine getirdi ve o zor şartların en iyi 
şekilde atlatılmasına yardım etti. Kendisine 
ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ede-
rim.” dedi.

Akpolat sözlerine şöyle devam etti: “İki kıta-
nın birleştiği Beşiktaş’ı Avrupa’da konuşu-
lur hale getireceğiz. Beşiktaş halkın beledi-
yesi olacak. Beşiktaş’ta yaşayan herkesin 
muhatap bulduğu, mutlu duygularla ayrıldı-
ğı bir yönetim anlayışını arkadaşlarımızla 
birlikte hayata geçireceğiz. İletişim kanalla-
rı açık, şeffaf ve denetlenebilir bir belediye 
ve yönetim anlayışını ortaya koyacağız. 
Halkın iradesinin olmadığı hiçbir kararın 
altına imza atmayacağız. Kent konseyleri 
oluşturacağız ve katılımcı yönetim anlayı-
şını benimseyeceğiz. Seçim döneminde 
konuştuklarımızı mutlaka hayata geçirece-
ğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Sosyal de-
mokrasinin evrensel ilkeleriyle, Beşiktaş’ı 
hak ettiği değerlerle yöneteceğiz. Bir kent 
anayasası oluşturacağız ve Beşiktaş’ı kent 
anayasasıyla yöneteceğiz. Kentin dokusu-
nu ve tarihini bozmadan, çağdaş, modern 
ve Atatürkçü değerleri yükselterek yöne-
teceğiz. Yönetimimizin merkezinde bu de-
ğerler olacak ve bu önceliklerimizden asla 
taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Kaymakam Ahmet Adanur; “Kay-
makamlığımız, belediyemiz ve di-
ğer bütün kurumlarımız arasındaki 

uyum ve iş birliği bu güne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da devam edecektir.  
Vatandaşlarımıza en iyi hizmetin veril-
mesi ve sorunlarının çözümü için devle-
timizin ilçemizdeki temsilcileri olarak her 
zaman hazırız. Tekrar Bafra Belediye 
Başkanlığına seçilmiş olmalarından do-
layı da  Belediye Başkanı’mıza görevinin 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
Başkanlık makamında gerçekleşen bu-

luşmada nazik ziyaretlerinden dolayı Baf-
ra Kaymakamı Ahmet Adanur’a teşek-
kürlerini ileten Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, belediye ve kaymakamlık kurum-
ları olarak Bafra için birçok ortak projeye 
imza atacaklarını söyledi. Bafra’nın yeni 
dönemde daha büyük hizmetlere kavuşa-
cağına değinen Başkan Kılıç, “İlçemiz her 
geçen gün daha da büyüyor. Bunun bi-
lincinde olarak hareket edip yeni proje ve 
çalışmalarımızı sırasıyla istişare halinde 
halkımızın hizmetine sunacağız. Vatan-
daşımızın bizlere vermiş olduğu bu ema-
nete en iyi şekilde sahip çıkacağız.” dedi.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT 
GÖREVi DEVRALDI

KAYMAKAM ADANUR, 
BAŞKAN KILIÇ’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE 
BULUNDU

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda 
Beşiktaş’ta %73’lük rekor bir oyla Belediye Başkanı seçilen 
Rıza Akpolat, görevi Tahir Doğaç’tan devraldı.

Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, 31 Mart Yerel Seçimlerini 
kazanarak tekrar Bafra Belediye Başkanı olarak seçilen 
Başkan Hamit Kılıç’ı makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini iletti.

Bafra Belediyesinde partilerin meclis üye sayıları belli oldu. AK Parti 3’ü kontenjan 28, 
İYİ Parti 3, CHP ise 1 meclis üyesi gönderdi.

Geziye katılan öğretmen, öğrenci 
ve veliler Anıtkabir ve Meclis’ i de 
ziyaret ettiler. Öğretmen, öğrenci 

ve velileri; Ankara Nate Vega Akvaryu-
mu’ nu, Ankara Doğa ve Tabiat Müzesi’ni, 
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Evi’ni 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin 
atıldığı İlk Meclis’ i ziyaret ederek yetki-
lilerden bilgi aldılar. Öğrencilere rehberlik 
eden öğretmenler ile öğrenci velileri, ço-
cuklara tarihimiz ile ilgili bilgiler verdiler.

Ayrıca İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy Evi’ni de ziyaret eden öğrenci, öğ-
retmen ve öğrenci aileleri, çocuklara Milli 
Şair Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilgiler de 
verdiler.

Bafra İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Şe-
rafettin Şahin, Ankara gezisi ne katılan 
öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerine 
teşekkür etti. 
Haber: Oktay ZERRİN

Bafra’nın köklü ve güzide okullarından birisi olan; Bafra İsmet 
İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve öğrenci 
velileri, Başkent Ankara’ ya bir gezi gerçekleştirdiler.

İSMET İNÖNÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ
ANITKABiR VE MECLiS’ TE 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Kutlu Olsun..

MART/NİSAN 2019

 “Bu proje ilçeye nefes aldıracak”

B
aşkan Kılıç, Söz konusu proje 
üzerinde Haziran 2018 tarihin-
den itibaren hassasiyetle çalışı-
yoruz. Bu alanda uzmanlığı olan 

pek çok kişiden görüş aldık. Amacımız, 
işletmelerimizin, mahalle aralarında ya 
da merdiven altlarında değil de çalışma-
larını daha sağlıklı ortamlarda yapabi-
leceği, istihdam sayılarını artırabileceği 
yerler oluşturmak adına başlattığımız 
çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. 
Bu proje Bafra’mızın yüz akı olacak, il-
çeye nefes aldıracak” dedi. 

 

“Hiçbir esnafımız mağdur olmayacak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
“Günümüz şartlarından yola çıkarak, 
şehir merkezinde imalat yaparken zor-
lanan fakat organize sanayiye kadar da 
gidemeyecek kadar da büyüyemeyen 
esnaflarımızın orta ölçekli bir imalat böl-
gesinde olması için bu projeyi oluştur-
duk. İçeriğinde sosyal alanlar, endüstri 
okul alanı, belediye hizmet alanı, oto-
parkı ve benzin istasyonu yer alan geniş 
kapsamlı proje olacak. Şehir planlamacı 
ve haritacı arkadaşlarımız uzun süre-

dir bu proje üzerinde çalışıyor. Ebetteki 
orası hazırlandığında mevcut alanın ka-
panacağı doğru değil. Hiçbir esnafımızı 
mağdur etmeden şehir merkezini birçok 
alanda rahatlatmak istiyoruz.” dedi.

“Şehrin ekonomik etkinliği için önemli”
Şehirlerde ekonomik etkinliği sağlamak, 
altyapı ve hizmet kalitesini artırmak dü-
şüncesinde olduklarını ifade eden Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç: “Çevresel 
maliyetleri azaltmak amacıyla yapılan 
yatırım ve düzenlemeler, katma değeri 
yüksek yeni sektörlerin gelişmesine im-
kân vermekte, bu gelişme, şehirleşme 
sürecini büyüme ve kalkınma politikala-
rıyla bütünleştirebilen ülkeler için önemli 
fırsatlar sunmaktadır.” dedi.

“Bafralılar adına teşekkür ediyorum”

Projenin Ankara nezdinde de oldukça 
büyük karşılık gördüğünü ifade eden 
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Bölge Milletvekillerimiz ve Büyükşehir 
Belediyemiz, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 
projemizi en az bizim kadar önemseyip 
sahiplenerek destek oldular, kendileri-
ne Bafralılar adına teşekkür ediyorum.” 
dedi.

H
alk Et Döner`in açılışına Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Bafra Milliyetçi Hareket Parti-
si İlçe Başkanı Barbaros Turna, 

Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Samsun 
Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Erdal 
Doğan, Bafra Ziraat Odası Başkanı Os-
man Tosuner, İlçe Emniyet Müdürü Sü-
leyman Gökay Gökdoğan, Ak Parti Kadın 
Kolları Başkanı Nazife  Soruklu, daire mü-

dürleri, sicil toplum kuruluşları temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Halk Et Döner` in açılış kurdelesi ise Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Milli-
yetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barba-
ros Turna, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar 
tarafından kesildi. Açılışın ardından katı-
lımcılara ikramlarda bulunuldu.

HALK ET DÖNER 
SALONU AÇILDI 

ORTA ÖLÇEKLi SANAYi 
SiTESi PROJESi
BAFRA’YA NEFES 
ALDIRACAK!
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ekim ayından itibaren 
üzerinde titizlikle çalıştıkları ve Ankara temaslarında 
oldukça büyük övgü ve destek bulan Orta Ölçekli Sanayi 
Sitesi Projesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Samsun Kırmızı Et Üreticiler Birliğinin kontrolü ve güvencesi 
ile kurulan Halk Et Döner Salonu Cumhuriyet Caddesi 
Denizbank karşısında açıldı. 



B
afra’da Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve Bafra İlçe Tarım 
Müdürlüğü arasında imzalanan 
“Gelin kardeş Olalım” projesinin 

tanıtım toplantısı yapıldı. 

Bafra Öğretmenevi’nde yapılan proje ta-
nıtım toplantısında özellikle yaş sebze 
ve meyve üretiminde ülkenin lider konu-
munda olan Antalya’da, üretim aşama-
larındaki bilgi, teknoloji ve deneyimlerini 

ülkenin değişik yerlerinde uygun ekolo-
jiye sahip ilçelere aktarmak ve tarımsal 
üretim potansiyelini arttırılmasına katkı 
sağlamak ve ortak projelerin hazırlanma-
sı için Antalya İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğünce başlatılan “Gelin kardeş Olalım” 
projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Bafra Ovası’nın Karadeniz’in en büyük 
ovası olduğunu söyleyen Bafra İlçe Ta-

rım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, 
ova sayesinde Bafra halkının çoğunlu-
ğunun geçimini tarım ve tarıma dayalı 
sanayiden sağlamakta olduğunu, proje-
nin Bafra’ya katkı sağlayacağını söyledi. 
“Şüphesiz ki bu projenin Bafra’ya getiri-
leri olacaktır. Bafra’dan Antalya’ya mü-
hendis ve çiftçilerden oluşacak gruplar 
gönderilerek oradaki örtü altı yetiştiriciliği 
ve seracılık konusunun en ince detayla-
rı ve kullanılan teknolojiler yerinde gezi-
lip görülerek öğrenilecektir. Antalya’dan 
gelecek olan gruplar ile ilçemizin tarım 
alanları ve mevcut seraları gezilerek po-
tansiyeli belirlenecek ve ikinci yılın so-
nunda öğrenilen bu bilgiler ışığında ilçe-
miz için yararlı çalışmalar yapılacaktır.” 
dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail 
Kırmacı, “Antalya Akdeniz Bölgesi’nin 
tarımsal potansiyeli büyük bir ili ise 
Samsun’da Karadeniz Bölgesi’nin çok 
üst düzeyde tarım kenti diye tanımladı-
ğımız, tarım potansiyeli çok büyük bir il. 
Bu birlikteliğin her iki ile de katkı sağla-
yacağını düşünüyorum. Zira siz birlikte 
hareket eder, birlikteliğimizi yayarsanız 
bu birliktelik size güç olarak geri döne-
cektir. Sizin Antalya’da yapmış olduğu-
nuz ticari bağlantılarınız sezonun bittiği 
dönemde bizim buraya aktarma şansına 
sahip olabilirsek bu bizim için çok büyük 

bir avantaj olacak. Bizim bu bölgemizde 
üretim problemimiz olmadığı, pazarla-
mada sıkıntı yaşadığımız söz konusu. 
Eğer bunu aşarsak bu birlikteliğin çok 
katkısı olacak. Bu projedeki beklentimiz 
belli alanlarda verimliği arttırmak. Özel-
likle örtü altı üretim konusunda Bafra’yı 
öne çıkartacak bir yaklaşım tarzıyla bu 
alandaki gelişmelerin sağlanacağını ümit 
ederek Antalya’da var olan bilgi birikimi-
ni özellikle teknolojiyi ve diğer hususla-
rı, bizim bilmediğimiz hususları Bafra’ya 
aktarmak. Gelin kardeş olalım projesini 
Antalya ile beraber yapmamız bize katkı 
sunacak. Bu alanda ilerlememizi sağla-
yacak diye düşünüyorum. Belki bizden 
de farklı alanlarda alacakları bir şeyler 

olabilir.Dolayısıyla güzel düşünülmüş bir 
proje.” diye konuştu.

Antalya’da yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Antalya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağ-
lığı Şube Müdürü Mehmet Şen, “Tarım 
sektörü insanımız için hayati, ülkemiz 
içinde stratejik bir sektördür. Çünkü tarım 

besin ihtiyacının karşılanması yanında 
milli gelire, ihracata, istihdama ve kırsal 
kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı 
önemli bir sektördür. İşte bu kapsamda 
Antalya ilimizin coğrafi konumu ve uygun 
ekonomisi sayesinde 4 mevsim tarım 
yapılmaktadır. İlimizde örtü altı sebze ve 
meyveyi ön plana çıkartarak, bölgemizde 
yapılan örtü altı tarıma verilen önemdir. 
Yeni teknolojilerin ve pilot uygulamaların 
kullanımı Antalya’yı ön plana çıkartmıştır. 
Bu örtü altı birikimimizi ve teknoloji kul-
lanımını sadece Antalya değil tüm ülke 
çapına yayarak, ülkemizin tarımsal üre-
timine katkı sağlamak, ülkemizin 2023’e 
ulaşmayı hedefleyerek bugün biz Antal-
ya olarak geliştirmiş olduğumuz “Gelin 
Kardeş Olalım Projesi” ile teklife çıktığı-
mızda 40 ilden 67 müracaat oldu. Maale-
sef 18 ilçeyle kardeş olabildik. Bu 18 ilçe 
içerisinde biz Bafra olarak sizlerle kardeş 

olduk. Bundan mutluluk duyuyoruz. 30 
Kasım 2018 tarihinde İlçe Kaymakamları 
ve İlçe Tarım Ve Orman Müdürlükleri ile 
protokol imzalanarak 3 yıl sürecek olan 
proje başladı. Bu birikimimizi sizlerle 
paylaşacağımız için heyecanlanıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bafra ve Antal-
ya’daki tarım alanlarındaki çalışmalar si-
nevizyon eşliğinde gösterilerek projenin 
tanıtımı yapıldı.
 
“Gelin Kardeş Olalım” projesi tanıtım top-
lantısına Bafra Kaymakamı Ahmet Ada-
nur, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü 
Nail Kırmacı,Bafra İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Ahmet Dursun, Antalya İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, 
Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, Ala-
çam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meh-
met Güreş, Ziraat Odası Başkanı Osman 
Tosuner, Bafra Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı Tarık Erol ve çok sayıda çiftçi 
katıldı.
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“Gelin Kardeş Olalım’ Projesi Nedir? Hangi amaçla hazırlanmıştır?
‘GELiN KARDES OLALIM’ PROJESi
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B
asın toplantısında açıklama yapan Baş-
kan Demircan,- “Hayatımda ve toplumda 
çok önemli yeri ve görevi olan siz değerli 
basın mensupları, sizlere yönetim kurulu 

adına hoş geldiniz diyor, saygı ile selamlıyorum. 
17.02.2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan 
Kongrede üyelerimizin çoğunluğunun teveccühü 
sonucunda Kızılay Ailesine, Türk Kızılay Bafra 
Şubesine Yönetim Kurulum ile beraber seçilmiş 
bulunuyoruz. 1868 yılında kurulmuş olan Türk Kı-
zılayın kuruluş ve amaçları bilinci içerisinde hare-
ketle, çok değerli katkıları olan bir önceki Yönetim 
Kurulundan aldığımız bayrağı her kesime taşıya-
rak daha fazla artı değer katmak için buradayız. 

Türk Kızılayı’nın kuruluş ve amaçları çerçevesin-
de Bafra’mızın sosyolojik, ekonomik ve kültürel 
yapısını bilen, Bafra’nın çocukları olarak çalışma-
larımızı bu çerçevede daha hızlı etkin ve verimli 
hale getirecek şekilde yapacağımızdan hiçbir ay-
rımcılığa meydan vermeden, Bafra’nın hayırse-
ver, yardım sever insanlarının vereceği her türlü, 
insan odaklı yardımların zamanında ve amacına 

uygun olarak yerine ulaştıracağımızdan hiç kim-
senin şüphesi olmasın. Yardımseverliği ilkemiz 
olarak kabul ediyor ve bunun için seçildiğimize 
inanıyorum. Bu çalışmalarda sizleri yanımızda 
görmek bizlere güç verecek ve motivasyonumu-
zu arttıracaktır. Bu bağlamda sizlere yeni yönetim 
kurulu olarak tekrar hoş geldiniz der, saygılarımı 
ve sevgilerimi sunarım. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.” dedi.

TÜRK KIZILAY BAFRA ŞUBE 
BAŞKANLIĞI YÖNETİMİ;
BAŞKAN; HALİM TUTKU DEMİRCAN (ECZACI)
BAŞKAN YARDIMCISI; ERHAN KORKMAZ 
(SOSYOLOG)
SEKRETER; ŞERAFETTİN ŞAHİN 
(OKUL MÜDÜRÜ)
MUHASİP; ÖMER YAYLI (EĞİTİMCİ)
VEZNEDAR; ABDURRAHMAN AKSOY 
(TÜRİZM ACENTA SAHİBİ)
DENETİCİ; FATİH TUNÇ (İŞ İNSANI)

Başar açıklamasında, 
“Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi 07.03.2019 

tarih ve 2019/73 sayılı Se-
nato kararı ile Bafra İşletme 
Fakültesine henüz öğrenci 
alımı yapılmamış olması, İş-
letme Fakültelerinin doluluk 
oranı düşük olması ve kamu 
kaynaklarını daha etkili ve 
verimli kullanılması amacıy-

la “Bafra İşletme Fakültesi-
nin” kapatılarak aynı fiziki 
alanda faaliyet göstermek 
üzere “Bafra Eczacılık Fa-
kültesi” kurulmasına ilişkin 
karar verilmiştir.

Bafra’nın üniversitelileşme 
sürecinde “Bafra Eczacılık 
Fakültesi” nin hayırlı olması-
nı temenni ediyorum.” dedi.

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 ”
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BAFRA KIZILAY YÖNETİMİ GÖREV TAKSİMİ YAPTI GÖKSEL BAŞAR 
“ECZACILIK 
FAKÜLTESi 
HAYIRLI OLSUN”

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel 
Başar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Bafra Eczacılık Fakültesi hakkında açıklamada 
bulundu.

Bafra Madeni Sanatkârlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Türk Kızılayı 
Bafra Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda başkan olarak seçilen Halim Tutku Demircan ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, Bafra’da basın mensupları ile bir araya geldi.
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Hüseyin EDİS
25. Dönem Samsun Milletvekili

Göksel BAŞAR
Bafra Ticaret ve Sanayi

 Odası Başkanı
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G
erçekleştirilen imza töreninde 
konuşan Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Göksel Başar,  “Hizmet alanımız 

içerisinde yer alan üyelerimiz, bölgemiz ve 
ülkemiz açısından döviz kazandırıcı faali-
yetlerin ne kadar önemli olduğunun ve bu 
kapsamda çalışmalarımızın devam ettiğini 
belirtmek isterim. Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak üyelerimizin uluslararası piya-
saları tanımaları, güncel üretim ve pazarla-
ma çalışmalarına farklı bakış açısı kazan-
dırmaları ve en önemli önceliklerimizden 
olan İhracatımızı geliştirme konusunda her 
yıl yurtdışı fuar ve İş gezisi organizasyonla-
rı tertip etmeye özen gösteriyoruz. 
Balkan coğrafyasına gerçekleştirdiğimiz iş 
gezisi ziyareti öncesi Arnavutluk-Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile isti-
şarelerde bulunduk. Arnavutluk ve Türkiye 
arasında geçmişten günümüze pozitif iliş-
kilerin bölgemiz açısından ticari anlamda 
ortak çalışmalar ile daha da güçlendirilme-
si adına Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İle 
Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Oda-
sı arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imza-
lamıştır. Bu protokol kapsamında iki ülke 
arasında milli pazarların güncel durumu ve 
gelişme perspektifleri, işletmelerin, kurum 
ve şirketlerin ithalat gereksinimleri ve ihra-
cat potansiyelleri, işbirliği ve ortak teşeb-
büse dayalı projelerin hazırlanması, odalar 
tarafından organize edilen veya odaların 
yer aldığı çeşitli aktivitelere ilişkin bilgilerin 
paylaşımı konusunda mutabık kalınmıştır. 
Başta bizleri çok samimi ve içten kabul 
eden Tiran Büyük Elçimiz Sayın Murat 
Ahmet Yörük’e, Tiran Ticaret Başmüşaviri 
Halis Kaya’ya, misafirperverliği ile bizleri 

ağırlayan Arnavutluk-Türkiye Ticaret Ve 
Sanayi Odası(ATTSO) nezdinde Başkan 
Vekili Fethi Kaya’ya, Türkiye-Arnavutluk 
Ticaret ve Sanayi Odası personellerine ve 
protokol imza törenine katılan herkese te-
şekkür ederim.” dedi.
Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkan Vekili Fethi Kaya yapmış olduğu 
konuşmada “ Türkiye ile ticari ilişkilerimi-
zi güçlendirmek amacıyla çalışmalarımız 
sürekli devam ettirmekteyiz. Bafra Ticaret 
ve Sanayi Odası ile imzalamış olduğumuz 
Kardeş Oda Protokolü ile ticari faaliyetleri-
mizin geliştirilmesi açısından iş görüşme-
leri, sempozyum ve ortak proje çalışmaları 
gibi birçok alanda birlikte çalışma fırsatı 
yakalayacağımıza inanıyorum. Bölgemizi 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder odalar 
arası diyaloğumuzun artarak devam etme-
sini temenni ederim.” dedi.
İmza törenine katılan Tiran Büyükelçisi 
Murat Ahmet Yörük konuşmalarında Türki-
ye ve Arnavutluk arasındaki ortak geçmişe 
dayanan ekonomik ve kültürel ilişkilerin ge-
liştirilmesi açısından “Kardeş Oda Protoko-
lü”nün olumlu katkılarının olacağını belirt-
ti. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Göksel Başar ve tüm katılımcılara ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür etti.
Gerçekleştirilen İmza törenine Tiran Bü-
yükelçisi Murat Ahmet Yörük, Bafra TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, 
Arnavutluk-Türkiye Ticaret Ve Sanayi 
Odası(ATTSO) Başkan Vekili Fethi Kaya, 
Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Arna-
vutluk-Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odası(AT-
TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yetkilileri 
ile Bafra TSO İş Gezisine katılan üyeleri 
katılım sağladılar.

G
irişimci Okulu İstihdam Proje-
si” kapsamında Bafra Ticaret 
ve Sanayi Odası ve İzgören 
Akademi Türkiye Uğur Böcek-

leri Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği 
“Kendi Hayatının Lideri Ol” konulu semi-
nerin sunumu Bafra Şehit Erkut Yılmaz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-
cilerine İzgören Eğitimcisi Oytun Yumşak 
tarafından yapıldı. 
Seminer öncesi Proje hakkında bilgiler 
verilerek “2018-2019 eğitim öğretim dö-
nemi başında Bafra TSO ile ortaklaşa 
hazırlanan proje kapsamında birçok et-
kinlik planladıkları ve plana göre bu et-
kinlikleri sırası geldikçe gerçekleştirdikle-
rini ifade ettiler.
Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Göksel Başar konuşmada ,“Bizim için 
eğitimde değerli olan konulardan birisi 
de çocuklarımızın okuldan almış oldu-
ğu eğitimin yanı sıra iş dünyasıyla ilgili 
karşılaşabilecekleri engeller ve bu engel-
lerle mücadele etme yollarının püf nok-
talarının bilinmesidir. İşte bu kapsamda 
köklü bir kurum haline gelmiş İzgören 
Akademisinin değerli eğitmenleri devre-
ye girmektedir. Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak okulumuzla gerçekleştirmiş 
olduğumuz proje kapsamında siz değerli 
öğrencilerimize bu imkânı sunmaya çalı-
şıyor, bu açığı bir nebze olsun kapatma-
ya gayret ediyoruz. Hepinize başarılar 
diliyor, sevgilerimi sunuyorum.” dedi.
Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Ka-
tipoğlu ise “Her saniyenin bir değeri var 

sevgili öğrenciler, sizlerden beklentimiz 
düşünce ve ufkunuzu genişletmek. Bu 
programda emeği geçen başta Ticaret 
ve Sanayi Odası ekibi olmak üzere, Baf-
ra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmenlerine teşekkür 
ediyorum.” dedi.

İzgören Akademi Eğitimcisi Oytun Yum-
şak sunumunda “Yurt Sevgisi, Girişim-
cilik, İş Kalitesi, Dürüstlük ve Hoşgörü” 
konularını yaşanmış hikâyelerle paylaştı. 
Yumşak, “ ’Kendi Hayatınızın Lideri Ol-
mak’ Kendi hayatının lideri olabilmeyi, 
hayatımızda karşılaştığımız olaylar kar-
şısındaki duruşumuz belirler. Yaşadığı-
mız olaylara bakış açımız,  yaşadığımız 
kültüre,  ülkeye olan inancımız ve bunları 
daha iyi bir gelecek için nasıl kullandığı-
mızdır.” dedi.
Seminer sonunda Eğitmen Oytun Yum-
şak’a Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesince günün anı-
sına hazırlanan plaketi Bafra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu 
takdim etti.

Eğitim Seminerine Bafra Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gök-
sel Başar, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Şehit Erkut 
Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü Halil Uncu, Bafra TSO Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Ayhan Avcı, okul 
öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

ARNAVUTLUK-TÜRKiYE TiCARET 
VE SANAYi ODASI iLE ‘KARDEŞ 
ODA PROTOKOLÜ’ iMZALANDI

ÖĞRENCİLERE “KENDİ HAYATININ 
LİDERİ OL” SEMİNERİ

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da 
Arnavutluk-Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odası(ATTSO) ile Kardeş 
Oda Protokolü imzaladı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile Şehit Erkut Yılmaz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile yürütülmekte olan 
“Girişimci Okul ve İstihdam için İşbirliği” projesi kapsamında 
‘Kendi Hayatının Lideri Ol” semineri gerçekleştirildi.
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Özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı 
ulusal egemenliktir. 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının
99. Yıldönümünü ve 

23 Nisan Ulusal Egemenlik
 ve Çocuk Bayram’nı 

büyük bir gurur ve 
coşkuyla

 kutluyorum.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, ül-
kemizin geleceği olarak gör-

düğü, saflığın ve masumluğun timsali 
olan Türk çocuklarına bayram olarak 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı, ülkemiz 
genelinde olduğu gibi Samsun’da da 
kutlanıyor.  Atatürk’ ün kurtuluş mü-
cadelesini başlatmak için 19 Mayıs 

1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında TRT 
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 
Samsun’da düzenlendi. Şenliğe 40 
ülkeden 800’e yakın çocuk katılıyor. 
Gelen çocuklar, her okuldan bir öğ-
renciyle kardeş yapılarak misafir edi-
liyor. Misafir çocuklar, 18-20 Nisan’a 
kadar kendi ülkelerinin folklor dansla-
rı, milli oyunlarını sergileyip konserler 

verecek. Türkiye’mizin ve Samsun’u-
muzun tanıtımında etkili olan bu or-
ganizasyon için başta Valimiz Osman 
Kaymak olmak üzere emeği geçen 
herkesi kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı organi-
zasyonları kutlamalara ayrı bir heye-
can, coşku ve renk kattı.                      

Ayrıca milli bayramlarımızdan, İstiklal 
Mücadele’mizin mihenk taşlarından 
biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. 
yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından Res-
mi Gazete ’de bir genelge yayınlandı. 
Bu genelgede, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan 
yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a 
ulaşmasıyla başlayan kurtuluş mü-
cadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919 
tarihinin 100. yılının başta Samsun 
olmak üzere tüm Türkiye’de yıl bo-
yunca spor müsabakaları, kamplar, 
turnuvalar, sportif faaliyetlerle kutlan-
ması kararı alınmış.

Bizi biz yapan değerlerimizin aşınma-
ması, değersizleştirilmemesi ve ay-
rışmalara meydan verilmemesi ge

rekir. Bu değerlere hep beraber sahip 
çıkmalıyız. Tarihimizin, ideallerimi-
zin bütünleştirici unsurlarını gelecek 
nesillere aktarabilmek için bayramlar 
toplumsal hayatta önemli yer tutar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 100.yılı vesilesiyle 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nın yıl boyunca kutlanılması ka-
rarını takdirle karşılıyorum. 

Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın 
bayramını en içten duygularımla kut-
luyor, bu vesileyle bu günleri bizlere 
armağan eden büyük önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-
daşlarının aziz hatırası önünde say-
gıyla eğiliyorum.

Hasan DAVRAN e-mail: hasandavran@hotmail.com

DÜNYANIN TEK 
ÇOCUK BAYRAMI
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Türkiye Radyo Televizyon Kuru-
mu’nun 41. Uluslararası 23 Nisan 
Çocuk Şenliği kapsamında Özbe-
kistan’dan Samsun’a gelen çocuk-

lar, Canik Belediye Başkanı İbrahim San-
dıkçı’nın misafiri oldu. Hasköy Ortaokulu 
Müdürü Hakan Özkan ve öğretmenlerle 
birlikte Başkan Sandıkçı’yı yerel kıyafetle-
riyle ziyaret eden Özbek misafir öğrenciler 
renkli görüntüler oluşturdu.

SAMSUN İÇİN ÖNEMLİ
Misafir çocuklarla yakından ilgilenen ve 
onlarla sohbet eden Başkan Sandıkçı, “23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nı dünya çocuklarına armağan eden 
tek ülkeyiz. Ayrıca bu etkinliklerin bu yıl 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve spor 
Bayramı’nın 100. yılını kutlamaya hazırlan-
dığımız şehrimizde düzenlenecek olması 
bunu daha anlamlı kılıyor. Dünyanın dört 

bir yanından şehrimize gelen çocuklarımız 
inşallah burada güzel dostluklar kuracak-
lardır. Bu tür etkinlikleri şehrimizin tanıtımı 
açısından da önemli buluyorum.” dedi.

ÇOCUKLAR ÖLMESİN
Samsun’un ‘Kurtuluş Şehri’ gibi önemli 
bir misyonu olduğunu da ifade eden Baş-
kan Sandıkçı, “İnanıyorum ki bu yıl 41.’si 
düzenlenecek olan Uluslararası 23 Nisan 

Çocuk Şenliği Samsun’da başarıyla ger-
çekleşecektir. Çocukların savaşlarda ya da 
açlıktan ölmediği bir dünya temennisiyle 
tüm dünya çocuklarının şimdiden 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kut-
luyorum.” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, hatıra fotoğrafı da çekin-
diği misafir Özbek çocuklara çeşitli hediye-
ler verdi.

BAŞKAN SANDIKÇI’NIN ÖZBEK MiSAFiRLERi
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri çerçevesinde Samsun’a gelen Özbek çocukları ağırladı.
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ALİ MERAL DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TUNCAY DAĞ DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAZIR AİLESİNİN ACI GÜNÜ

CENGiZ BAYGÜL DUALARLA 
TOPRAĞA VERiLDi

Bafra esnaflarından Meral Çiçek Evi sahibi 
Şenol Meral, Şule Keser ve Jale Akgül’ün 
babaları, Nur Meral Aydıner’in kayınpede-

ri emekli öğretmen Ali Meral (80) vefat etti.
Cenazesi 08.02.2019 Cuma günü Gençlik Cad-
desi’ndeki evinin önünde alınan helallik sonra-
sında Tabakhane Camii’ne getirildi. Tabakhane 
Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan 
cenaze namazı sonra Yakıntaş Mezarlığın’daki 
aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazesine Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, 25. Dönem Samsun Milletvekili Hüseyin 
Edis, Bafra Ticaret Odası Başkanı Göksel Ba-
şar, Bafra Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifi Başkanı Metin Genççakır, Aydıner 
İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Turgut Aydıner, AYBET Genel Müdürü Gün-
gör Prizenli, AYBET Genel Müdür Yardımcısı 
Hasan Bafra, 21. Dönem Samsun Milletvekili 
Ahmet Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, iş 
adamları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

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

Eski Tekel emeklisi merhum İsmail Dağ’ın 
eşi; Ruhet, Veysel ve Rasim Dağ’ın an-
neleri; eski Tekel emeklileri Haydar Yük-

sel Gün ve merhum Vedat Yüksel Gün’ün kar-
deşleri Tuncay Dağ (78) vefat etti. Cenazesi 
14.02.2019 Perşembe günü Tabakhane Mahal-
lesi Tataroğlu Sokak’taki evinin önünde helallik 
alınarak Tabakhane Camii’ne getirildi. Burada  
ikindi namazını müteakip kılınan cenaze na-

mazından sonra Bafra  Asri Mezarlığı’ndaki aile 
mezarlığına defnedildi. Cenazesine iş adamları, 
esnaflar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri, AYBET Beton A.Ş. Muhasebe Müdürü 
Bülent Kesimoğlu, AYBET çalışanları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhumeye Allah-
tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Merhum Fırıncı Hamdi Hazır’ın eşi, Akın, 
Ali ve Adnan Hazır’ın anneleri, Hacı 
Berati Turan, Sevim Özüer  ve Ragibe 

Turan’ın kardeşleri, Tekel Emeklisi Nurten Hazır 
vefat etti.

Cenazesi 10 Şubat 2019 Pazar günü Bafra Ga-
zipaşa Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki evini-
nin önünde helallik alındıktan sonra Gazipaşa 
Camii’ne getirildi. Burada öğle namazını müte-
akip kılınan cenaze namazının ardından Bafra 

Asri Mezarlık’taki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazesine Büyükşehir Belediye Başkanı Zih-
ni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri, daire müdürleri, muhtarlar, işadamları, ba-
sın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Bafra’mıza eğitim, kültür, sağlık hizmetle-
rinde maddi ve manevi katkı sağlayan 
Bafralı hayırsever işadamı Cengiz Baygül 

(90) İstanbul’da vefat etti.

Çarşamba eski hâkimi merhum Hasan Refik 
Baygül ve merhume Emine Baygül’ün oğulla-
rı;merhume Şaha Komutan’ın kardeşi; Fulsun 
ve Manolya Komutan’ın dayıları; Ebru Baygül, 
Didem Dilara Baygül Bayraktar ve Şaha Burcu 
Baygül Özpınar’ın  sevgili babaları; Caner Cem 
Bayraktar ve Alper Özpınar’ın kayınpederi; 
Gökbike Saka, Aybike Elif Bayraktar ve Cengiz-
han Efe Bayraktar’ın kıymetli paşa dedeleri Baf-
ralı hayırsever İşadamı Cengiz Baygül Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Cenazesi 26 Mart 2019 Salı 
günü Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle na-

mazını müteakip kılınan cenaze namazının ar-
dından, Samsun ili Çarşamba ilçesine getirildi.
27 Mart 2019 Çarşamba günü öğle namazını 
müteakip Göğçeli Mezarlığı’ndaki Aile Kabris-
tanı’na getirilerek helallik alındıktan sonra def-
nedildi.

Cenazesine Bafralılar, Sağlık Eğitim Vakfı Baş-
kanı Bülent Arslan, İstanbul’daki Bafralılar, Baf-
ra Türk Kızılay’ı eski Başkanı Osman Genç, 
işadamları, aile dostları, akrabaları ve sevenleri 
katıldı. 27 Mart 2019 Çarşamba gecesi akşam 
namazından sonra Bafra Büyükcamii’de Mev-
lid-i Şerif okundu. Bafra Haber Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sa-
bırlar dileriz.
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NAMIK ANARAT DUALARLA
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YALÇIN BALAKÇI DUALARLA 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MEMDUH AKSU DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

KÖSE AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Bafra İlçe Tarım Eski Müdürü, Samsun Top-
rak Mahsülleri Ofisi Emekli Müdürü, Bafra 
Musiki Cemiyeti Başkanı, Pakize Ana-

rat’ın eşi; Aslıhan ve Fatih Anarat’ ın babaları 
Namık Anarat (71) vefat etti.
Cenazesi 20.04.2019 Cumartesi günü İshaklı 
Mahallesi Gençlik Caddesi Yıldız Apartmanı’n-
daki evinin önünde alınan helallikten sonra, 
başkanlığını yaptığı Bafra Musiki Cemiyeti’nin 
önüne getirildi. Burada Bafra Musiki Cemiyeti 
Başkan Yardımcısı İdris Anarat yaptığı konuş-
mada, “Bafra’mızda sosyal, kültürel alanda 
büyük hizmetleri olan Başkan’ımız Namık Ana-
rat’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Ruhu şad olsun. Yönetim kurulumuz ve üyeleri-
miz seni hiçbir zaman unutmayacak, rahmet ve 
şükranla anacaklardır.” dedi. 

Daha sonra Bafra Büyükcamii’de öğle namazı-
nı müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında 
cenazesi Asri Mezarlık’taki aile kabristanlığına 
defnedildi.

Cenazesine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç, Samsun Büyükşehir eski Belediye Başka-
nı Zihni Şahin, 20. Dönem Samsun Milletvekili 
Adem Yıldız, 21. Dönem Samsun Milletvekili 
Ahmet Aydın, 21. Dönem Samsun Milletvekili 
Mehmet Çakar, siyasi parti temsilcileri, sivil top-
lum örgütü temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, 
kamu kuruluşlarının müdür ve personeli, çok 
sayıda vatandaş katıldı.
Bafra Haber Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.     

Merhum Halil-Hasime Aksu’nun oğl; Foto 
İbrahim Aksu, merhum Pakize Şen, Bel-
kıs Sağlam, Bedia Köksal’ın abileri; Halil 

Aksu, Binnur Taşkıran, Birgül Gülsu’nun baba-
ları, Bafra Eşraflarından Balkan Türkleri Derne-
ği Başkanı Memduh Aksu vefat etti. Cenazesi 
03.02.2019 Pazar günü Gazipaşa Camii’nde 
öğle namazına müteakip kılınan cenaze nama-
zından sonra Bafra Asri Mezarlığı’na defnedil-
di. Cenazesine, Samsun Büyükşehir Belediye 

Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Süley-
man Gökay Gökdoğan, kamu kurumu idareci-
leri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, işadamları, basın mensupları ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

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

Tabakhane Mahallesi’nden merhum İsmail 
Lokman’ın kızı; Tapu emeklisi Şükrü Kö-
se’nin eşi; Kutsal ve Kutsi Köse’nin anne-

leri; Vildan ve Gülşah Köse’nin kayınvalideleri; 
Necmiye, Nezahat, Coşkun, Nevzat, Cumhur, 
Soner, Emine, Ferit Lokman’ın ablaları Vildan 
Köse vefat etti.
Cenazesi 21.03.2019 Perşembe günü Tabak-
hane Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik 

alınarak Tabakhane Camii’ne getirildi. Burada 
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze nama-
zından sonra  Bafra Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenazesine işadamları, esnaflar, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Bafra Haber Gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dile-
riz.

Bafra eşraflarından merhum İlhami Balak-
çı’nın oğlu; merhum Yılmaz Balakçı, He-
lim Balakçı ve emekli öğretmen İlhan Ön-

baş’ın kardeşi; Hasan ve Hüseyin Balakçı’nın 
babaları; Ayşenur Balakçı’nın eşi, emekli Deniz 
Kıdemli Ast. Sb. Bş. Çavuş Yalçın Balakçı vefat 
etti. 
Cenazesi 21.03.2019 Perşembe günü Hacınabi 
Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınarak 
Büyükcami’ye getirildi.
Büyükcami’de öğle namazını müteakip kılınan 
cenaze namazından sonra Bafra Asri Mezarlı-

ğı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi. 
Cenazesine Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ti-
caret Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra Es-
naf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin 
Genççakır, Bafra Ziraat Odası Başkanı Metin 
Tosuner, siyasi parti başkan ve temsilcileri, işa-
damları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bafra Haber Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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BALAKÇI AİLESİNİN
ACI GÜNÜ

SEDAT GEZER VE iSMAiL KURT DUALARLA YAD EDiLDi

HACI NİGAR BAYRAK GÖZYAŞLARIYLA 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Ramazan ve merhume Feri-
de Uncu’ nun kızı; Helim Balakçı’nın 
eşi; Ertan, Serkan, Gürkan ve Esra 

Polat’ın anneleri; Feridun ve Fatih Uncu’nun 
ablaları Fatma Balakçı (65) vefat etti.

Cenazesi 17.04.2019  Salı günü Hacınabi 
Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alın-
dıktan sonra Tabakhane Camii’nde  ikindi na-
mazını müteakip kılınan cenaze namazından 
sonra  Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığına 
defnedildi.
Tabakhane Camii’nde kılınan cenaze nama-

zına Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kır-
calı, eski Samsun Büyükşehir  Belediye Baş-
kanı Zihni Şahin, İyi Parti Bafra İlçe Başkanı 
Aydoğan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi 
İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Baş-
kanı Vahit Perçin, siyasi parti temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri, iş adamları, Samsun spor 
camiası, okul müdürleri, öğretmenler, daire 
amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet ailesine sabırlar dileriz.

B
afra Belediyesi Asri Mezarlığı’nda Bafra Belediye spor Kaleci Antrenörü İsmail 
Kurt’un mezarı başında yapılan anmada, merhum Gezer ve Kurt için Kur’an-ı Kerim 
okundu, dualar edildi, Kurt’un mezarına karanfiller bırakıldı.  Bafra Belediye Başkan 
Adayı Hamit Kılıç, “11 yıl önce tüm Bafra’yı hüzne sevk eden saldırı sonucu hayat-

larını kaybeden iki başarılı spor adamını unutmayacak, unutturmayacağız. Ailelerine tekrar 
başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi. Anma törenine, İsmail Kurt’un eşi, Leyla Kurt ve Oğlu 
Alican Kurt’un yanı sıra Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, Bafraspor’un eski futbolcuları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Bafra’da 11 yıl önce Bafra Belediye Spor Tesisleri’ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden, Teknik Direktör Sedat 
Gezer ve Kaleci Antrenörü İsmail Kurt dualarla anıldı.

Rahmetli Hilmi Bayrak’ın eşi, Ahmet 
Bayrak, Mahmut Bayrak, Yalçın 
Bayrak, Emine Süleymanoğlu, Ülker 

Bekar ve Nurhan Genç’in anneleri, Ziya 
Süleymanoğlu, Osman Genç ve Necmi 
Bekar’ın kayınvalideleri, Hacı Nigar Bayrak 
(82) vefat etti.

Cenazesi (12.03.2019) Salı günü Hilmi 
Bayrak Camii’nde öğle namazını müteakip 
kılınan cenaze namazından sonra Hilmi 
Bayrak Camii yanında ki Aile Kabristanlı-
ğına defnedildi.
Cenazeye Bafra Kaymakamı Ahmet Ada-
nur, Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur 
İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Ha-
mit Kılıç, 20. Dönem Samsun Milletvekili 

Adem Yıldız, Bafra İlçe Emniyet Müdürü 
Süleyman Gökay Gökdoğan, Bafra İlçe 
Müftüsü Necmettin Kayar, AK Parti Bafra 
İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP İlçe Baş-
kanı Vahit Perçin, MHP Bafra İlçe Başkanı 
Barbaros Turna, Saadet Partisi Bafra İlçe 
Başkanı Mustafa Öcal, CHP Bafra Beledi-
ye Başkan Adayı Kemal Bütüner, İYİ Parti 
Bafra Belediye Başkan Adayı Rızvan Ak-
soy, Saadet Partisi Bafra Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Harman, oda başkanları, 
işadamları, esnaflar ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

Bafra Haber Gazetesi olarak merhumeye 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağ-
lığı dileriz.



Bülent ARSLAN
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B
unu 1977 yılı yazında Amerika’daki 
bir spor kampında “Soccer Counse-
lor” olarak bulunduğum 3,5 aylık dö-
nemde, detaylarını bir önceki “Ameri-

ka’da Spor Kampları” yazımda paylaşmıştım. 
Burada en çok dikkatimi çeken daha ilk top-
lantılarda günlük, haftalık ve aylık program-
larda yapmamız gerekenler jimnastik aka-
demilerinde görev yapan akademisyenler 
tarafından sporu fiilen yapmış olan bizlere 
anlatılırken tenis ve yüzme sporlarının okul-
larında mecburi spor olduğunu ve bu spor-
ların yanında diğerlerinin ise seçmeli olarak 
verilen program dâhilinde antrene edilmesi 
gerektiği olmuştur. Yani bu ne demektir? 8 ve 
16 yaş grubundaki bu çocuklar okullarındaki 
spor derslerinde olduğu gibi aynı derslere bu 
kamplarda da devam ediyorlar ve aralıksız 
gelişmesini sağlıyorlardı. Bizde ise maalesef 
basit hareketlerin yapıldığı spor faaliyetlerin-
den öteye geçmemiştir.  

Eğitim, kişinin yaşadığı toplum içinde değerli 
olan yetenek, tutum ve diğer davranış biçim-
lerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Bulun-
duğu toplumun siyasal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel faktörlerinden etkilenerek biçim alır. 
Eğitici olan anne, baba, öğretmen ve insan 
eğitiminde rol alan herkesin eğitiminden ge-
rekli payı ve birikimi almış olması çok önem-
lidir. Günümüzde gelişmiş toplumlar sağlıklı 
kuşaklar yetiştirmek için sporu genel eğitimin 
ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 
görmektedirler. Onun için de olayı bir devlet 
politikası olarak benimseyip, insan hayatının 
her devresini kapsayacak biçimde yürütürler. 

Sporun fizyolojik ve psiko-sosyal yönlerden 
ferdin uyumlu ve dengeli gelişiminde büyük 
katkısı olduğu bilinmektedir. Spor eğitimi, ço-
cuğun uyumlu bir fert olmasında da rol oynar. 
Nitekim bu konuda bir örnek vermek gerekir-
se; beden eğitimi faaliyetlerine çok az yer ve-
ren Fransa’ daki alışıla gelmiş okul devresini 
bitiren çocuklara oranla, sabahtan genel kül-
türe, öğleden sonra spor ve el işleri faaliyetle-
rine ayıran okul devresinden geçenlerde çok 
önemli farklılıklar gözlenmiştir. İkinci tür eği-
tim uygulamasında çocukların daha hızlı bü-
yüdükleri, nabızlarının daha ağır attığı, beceri 
koordinasyon ve vücutsal gelişimlerinin daha 
iyi olduğu ve bu çocukların ortak hayat kural-
larına uymaya daha çok eğilim gösterdikleri, 
hareketli dengeli ve açık olmakla birlikte aile 
ve eğitim çevresiyle çok daha iyi kaynaşabil-
dikleri gözlenmiştir.

Günümüzde bir eğitim aracı olan spordan 
daha fazla verim elde edilebilmesi; ilk çağ-
lardan günümüze kadar gelen spor ahlakı 
ve felsefesi ilke ve kurallarına bağlı kalmak-
la mümkün olabilecektir. Spor kavramı içeri-
sinde öne çıkan, aslında bir ahlak kavramı 
ve eğitim ilkesi olarak kabul edilen fair-play; 
hoşgörü, centilmenlik, erdemlilik, haklara 
saygı, iyiyi ve güzeli takdir etme, dürüstlük ve 
eşitlik gibi insani özellikleri içeren ve sporun 
da özünü oluşturan bu kavramın, okul sporu 
aracılığıyla bireylere kazandırılması, sporun 
geleceği ve demokratik yaşam açısından da 
önem taşımaktadır. Demek ki anahtar keli-
meler: Fair-Play ve Okul Sporu. 

Fair-Play kavramı ise en başta insan onuru-
na gösterilen saygının ifadesi olarak ortaya 
çıkmış, sporun her aşamasında ve her tü-
ründe hakça ve dürüstçe oyun oynamanın 
evrensel bir ahlaki ilkesi olarak kendini kabul 
ettirmiştir. Aslında İngilizce bir deyim olan “fa-
ir-play”in; sporda centilmenlik anlamına gel-
diği, dünyanın bütün halkları tarafından bilin-
mektedir. İngilizcede Fair: Güzel, zarif, hoş, 
saf, lekesiz, şerefli, dürüst, doğru, adil anla-
mına gelmektedir. Bu kavram spora indirgen-
diğinde; hakça, dürüstçe bir oyun, kurallara 
bağlılık, rakibe saygı, haksız avantajdan ka-
çınma ve rakibin haksız dezavantajlarından 

yararlanmaya kalkışmama; rakibi yenmekten 
değil, rakiple beraber olmaktan zevk almayı; 
takımınızın attığı gol kadar, takımınıza atılan 
gölün de güzelliğini takdir etmeyi ilke olarak 
benimsemek anlamını ifade etmektedir. Fa-
ir-play kavramı sadece hakem-sporcu ya da 
iki sporcuyu ilgilendiren yeni bir iletişim biçimi 
değildir. Fair play, spor alanlarında seyirciden 
masöre, sporcudan antrenöre, yöneticiden 
hakeme kadar kısacası spora katılan her-
kesi doğrudan ilgilendiren yeni bir anlayıştır. 
“Takımınızı destekleyebilirsiniz ama karşı 
takıma hakaret etmek hakkınız yoktur” ilkesi 
kabul edilmelidir. En değerli, en kutsal yatırım 
insana ve onun eğitimine yapılan yatırımdır. 
Çünkü eğitim kalkınmanın temel taşıdır, sıç-
rama tahtasıdır. Bu nedenle, başta ulu önder 
Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlar, 
eğitimi hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de 
demokrasinin alt yapısı olarak kabul etmişler-
dir. Eğitim “ bireyler için yüksek bir yaşam dü-
zeyi elde etmenin, toplumlar için de gelişme 
ve ilerlemenin, çağdaş ülkeler arasında yer 
almanın başlıca yoludur. Eğitim kalkınmanın 
temelidir.”

1. Eğitimin temelini de iki önemli öğe oluştu-
rur: Öğrenci ve Öğretmen. Bu iki öğe önemli-
dir. Çünkü birisi ülkenin geleceğidir diğeri ge-
lecek kuşakların mimarıdır. Türk toplumunun 
çağın hızla gelişen ve değişen ortamına ce-
vap verebilecek nitelikte bir eğitime ve çağın 
gerektirdiği yeterliliklere sahip insanlar yetiş-
tirebilecek kapasitede, çok iyi eğitim almış 
öğretmenlere ihtiyacı vardır. Çünkü öğretmen 
eğitimin temel öğesidir ve bir ülkenin gücü, 
geleceği ve görünümü öğretmenin yeteneği-
ne ve başarısına bağlıdır 

2. Ülke geleceğini teslim alacak çocukların, 
hak ettikleri yarınlarla karşılaşmaları için ön-
celikle onlara şekil verecek olan öğretmen-
lerin etkin ve verimli olmaları sağlanmalıdır. 

Atatürk’ün şu sözlerinde öğretmende olması 
gereken özellikler açıklanmıştır. 

- Öğretmen eğitimin temel unsurudur. Yeri 
hiçbir şekilde doldurulamaz.
- Öğretmen insan mimarı, insan mühendisi-
dir.
- Her güzelde, doğruda, iyi ve büyük değerde 
öğretmenin emeği ve payı vardır.
- Akıl, bilgi, sevgi, saygı, hak, adalet gibi 
insanlığın en yüce değerleri öğretmenin  
karakteri ve niteliğidir.
- Öğretmen bilgiden de öte, gerçekte rehber, 
yol göstericidir. Öğretmen bilgi için olduğu 
gibi heyecan ve sevgi kaynağıdır da...
- Öğretmen erdemli insan modelidir.
- Öğretmen demokratik kişi örneğidir. Öğ-
renci ile arasında sevgi ve saygının esas  
ve iletişim kanallarının açık olduğu öğretmen 
davranışları, istenilir demokratik davranışlar-
dır. Sağlıklı davranışlardır.
- Teknoloji maddi güçtür. Bunun için eğitimde 
teknoloji kullanıldığı oranda öğretmen, ken-
disine daha fazla gereksinim duyulan kişidir.
- Öğretmen, sıradan biri değildir. Öğretmenlik 
bir uzmanlığı gerektirir.

Okul programlarında yer alan ders ve konu-
lar bir birinden ayrı görünse de genel amaç 
olarak yukarıda belirtilen değerleri çocuk ve 
gençlere kazandırmayı hedeflemektedir. Bu 
nedenle okullardaki beden eğitimi dersleri ve 
ders dışı sportif faaliyetlerin özel bir önemi ve 
anlamı bulunmaktadır. Çağdaş okul spor fa-
aliyetleri, çocuk ve gençleri bir yandan spor 
için eğitirken, diğer yandan da onları sporla 
eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle okul 
spor faaliyetleri beden eğitimi derslerinden 
ayrı olarak, çocuk ve gençler için daha ya-
şamsal ve toplumsal açıdan işlevsel bir ya-
pıya sahiptir. Çocuk ve gencin bireysel özel-
likleri ve ilgileri doğrultusunda etkinliklerde 
bulunması eğitbilimsel önemli bir ilkedir. 
Bundan dolayı Okul sporunda yüksek per-
formans gösterme temel bir ilke olmamalıdır. 
Bütün bu eğitsel bilgilendirmeden sonra eği-
timli bir sporcunun taşıdığı sorumluluğa en iyi 
örneğin bir TÜRK futbolcusu olduğunu bilir 
misiniz? Savaşı bırakıp at üstünde 26 saat 
yolculuktan sonra sahaya giren, sahada oyu-
nunu oynayıp gene aynı sürede at üstünde 
savaşa geri dönen dünyanın en ilginç futbol-
cusunun bir mühendis Türk olduğundan belki 
haberimiz bile  yok.  Asil ve çileli milletimiz 
aziz memleketimizi düşman taarruzundan 
kurtarmak için Çanakkale’de şanlı bir direniş 
gösterdiği günler.Köylü, şehirli, esnaf, me-
mur, doktor, öğrenci, öğretmen, herkes, gücü 
nispetinde memleket savunması için Çanak-
kale’ye koştu. Bunların içinde futbolcular da 
vardı. Şimdi olduğu gibi o zamanlarda da 
birbirleriyle rekabet içinde bulunan futbolcu-
lar, vatan müdafaası bahis mevzu olunca tek 
yürek olarak Çanakkale’ye gidip çarpıştılar. 
Fenerbahçe’den Nurettin, Halim, Zeki, Hüs-
nü, Arif; Galatasaray’dan Hasnun Galip, ka-
leci Hamdi, Neşet, Hasip, Cemil, Nazmi, Re-
fik, Mehmet Ali; Beşiktaş’tan Rıdvan, Salih, 
Hüseyin Hüsnü, Ali Tevfik ve kaptan Kazım, 
vatan için gencecik yaşta Çanakkale’de can-
larını verdiler. Sadece bunlar değildi elbette. 
İsimlerini bilemediğimiz kim bilir kimler var-
dı…1915’in sonları. Çanakkale’deki kapışma 

had safhada. Mülâzım-ı Evvel(üsteğmen)Arif 
de, bu amansız savaşta vatan müdafaası 
için var gücüyle mücadele ediyordu.Ancak, 
Mülâzım-ı Evvel Arif, sadece Çanakkale’de 
vatanını değil, İstanbul’da da Fenerbahçe’yi 
savunuyordu. Sarı lacivertli kulübün sağbe-
kiydi Arif. Savaş çıkıp cepheye gidince bile 
takımından ayrılamamıştı. Cepheye koşan 
tüm askerler için parola “önce vatan”dı. Ama 
Arif için durum biraz daha farklıydı. Arif, “önce 
vatan, ardından da Fenerbahçe” diyecek ka-
dar kulübünü seviyordu. Ve bu yüzden de 
birlik kumandanından izin alıyor, Cuma Ligi-
ne koşup maçını oynuyor, ardından yeniden 
cepheye dönüyordu. Yurtsever Türk futbolcu-
larının, gönüllü olarak cepheye koşunca, ku-
lüpleri, çok büyük ölçüde güç kaybına girdi. 
Bu üzücü gelişmeyi bir de “Türk sever” der-
gisinin, 1930 yılında yayınladığı 20 haftalık 
dizisinden okuyalım: “Harbin o acı, yürekleri 
yakıcı faaliyetleri başladı... Bunu anlıyoruz. 
İlk ağızda, Galatasaray’dan kaleci Hamdi, 
Hasnun Galip, ikinci takımdan Halit Çanak-
kale’de şehit düşmüştü. Beşiktaş’tan da Şair 
Kazım, Asım, Rıdvan Beylerin de, aynı cep-
hede şehit oldukları haberi geldi. Aşağı yu-
karı bütün spor kulüpleri boşalıyordu. Kafkas 
Cephesi’nde de Galatasaraylı futbolculardan 
Abdurrahman Robenson, Beşiktaşlı Doktor 
Ali, Doktor Mehmet, Muallim Sadi Beylerin 
öldüklerini duyduk. Bu ne felaketti!” Yukarıda 
yer alan şehitler listesindeki doktor, muallim 
sıfatlarına bakıp, bunların idareci olduklarını 
sanmayın... O dönemlerde, bütün futbolcu-
lar yüksek tahsilli, iyi meslekli ve lisan bilen 
insanlardı. Hafta sonundaki İdman Yurdu 
müsabakası oldukça önemliydi. Fenerbah-
çeli futbolcular bu maç için Arif’i bekliyordu. 
Arif gelecekti. Gelmeliydi de! Yöneticileri ve 
takım arkadaşları uzun bir süre beklediler. 
Ama heyhat! Kendisi yerine acı haberi geldi. 

Mülâzım-ı Evvel Arif, bir gün önce yapılan 
siper savaşında kalbine yediği bir kurşunla 
şehit olmuştu. Fenerbahçeliler bir anda ma-
teme boğuldular. Hüzün, dalga dalga İstan-
bul’a yayılmıştı. Ancak maç oynanacaktı ve 
oynandı da. Fenerbahçeli yöneticiler, santra 
çizgisinin başladığı yerdeki sahanın kenarına 
bir “sandalye” koydular ve üzerine de Arif’in 
2 numaralı formasını astılar. Takım sahaya 
10 kişi çıkmıştı ama sarı lacivertli ekip manen 
eksik değildi. Saha kenarındaki sandalyeye 
asılı duran formayla birlikte, Arif de sahaya 
sürülmüş gibiydi.. Rakibinin ataklarını sanki 
sağbek Arif durduruyordu. Sonuç: Fenerbah-
çeli futbolcular, Çanakkale kahramanı şehit 
arkadaşlarının aziz hatırasına binaen o dere-
ce coşkulu oynadılar ki, rakipleri İdman Yur-
du’nu 11-1 gibi çok farklı bir sonuçla yendiler. 
Evet değerli okuyucularım, Fenerbahçeli Arif-
ler; Beşiktaşlı Salihler; Galatasaraylı Nazmi-
ler… Hepsi birbirlerine benziyordu ve kader-
leri aynıydı. Onlar, imanlıydılar, tahsilliydiler. 
Vatan topraklarını korumak uğruna hiçbir zor-
luktan yılmadılar. Aslanlar gibi çarpıştılar. Ve 
vatanları için öldüler. Mekânları cennet olsun.

Kaynaklar : Fenerbahçeli ARİF- ÇANAKKALE GEÇİLMEZ...
Fenerbahçeli Kahraman Arif’in Çanakkale Destanı BİLGE, 
N. Türkiye’ de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi. 
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Türk Milli Eğitiminde, şimdiye kadar yapmış olduğumuz, tespitler göstermiştir ki, ilköğretim ve orta öğretimde, Beden 
Eğitimi ve Spor dersleri uygulaması adeta olsa da olur, olmasa da şeklinde düşünülen bir ders olmaktan öteye geçememiştir. 
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