
<3’de > 

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

www.bafrahabergazetesi.com

<9’da> < 9’da > 

Türkiye’nin en önemli karpuz ve kavun üretim alanla-
rından biri olan Bafra Ovası’ndaki üreticiler satış fiyat-
larından memnun değil.

Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Belediye Başkanlığının or-
ganizasyonuyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yılında Bafralı Kıbrıs Ga-
zilerine verilmek üzere gönderilen 63 berat ve madalyanın 
tevcih töreni gerçekleştirildi.

Bafra Ziraat Odası, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreterliğine atanan Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur’a 
Bafra Öğretmenevi’nde veda yemeği düzenledi.

<10’da > 

<19’da > 
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

“İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi’nin kurulmasıyla hem 
Türkiye’nin temel insan hak ve özgürlüklerinin  korunması-
na verdiği önem gösterilmiş; hem Anayasa Mahkemesi’nin 
kanunların Anayasa uygunluğunun denetimi, Yüce Divan 
yargılaması, Sayıştay’ın yardımıyla siyasî partilerin malî 
denetimi, kapatılmaları veya Devlet yardımından kısmen 
veya tamamen yoksun bırakılmaları hakkında karar verme 
konularındaki aslî görevlerini daha rahat yerine getirmesi 
sağlanmış olur.”

İNSAN HAKLARI YÜKSEK MAHKEMESİ KURULMALI

Bafra Belediyesince 24-28 Temmuz 
tarihleri arasında üçüncüsü düzen-
lenen III. Uluslararası Kapıkaya 

Fest Doğa Sporları Festivali’ne yurtiçi ve 

yurtdışından yüzlerce sporcu ve binlerce 
izleyici katıldı. Bafra Belediyesi tarafından 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Büyükşehir 
Belediyesi ve Samsun Valiliği tarafından 

desteklenen 3. Uluslararası Kapıkaya 
Doğa Sporları ve Kültür Festivali açılış tö-
reni 24 Temmuz günü gerçekleştirildi.

Metin BOSTANCIOĞLUVural DİLMAÇ

<4’te > 

Hasan DAVRAN

<8’de > <4’te > <12’de > 

Duygu LADİKLİ Konca VURAL
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Bafra'da III. Uluslararası Kapıkaya Fest Doğa Sporları

Festivali Coskulu Gecti

KIBRIS GAZiLERiNE BERAT VE 
MADALYALARI TEVCiH EDiLDi

Bafra Ziraat Odasından Kaymakam

Adanur’a Veda
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Konferansa konuşmacı olarak Milli 
Eğitim Eski Bakanı Metin Bostan-
cıoğlu,16. dönem Samsun Milletveki-

li Köy-Koop. Kurucu Genel Başkanı Ahmet 
Altun, Ziraat Yüksek Mühendisi Yalçın En-
giz,21. dönem Samsun Milletvekili Ahmet 
Aydın,19 Mayıs Eski Belediye Başkanı Yıl-
maz Erel, Boğaziçi Üniv. Siyasi Bilimler Si-
yasi Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
mezunu Hüseyin Erel katıldı.

Konferansın sunumunu ve açılış konuşma-
sını Oğuz Engiz yaptı. Engiz, Atatürk’ün 
Türk ulusunun dünyanın saygın ülkeleri 
içinde yer alması için başlattığı mücadele-
nin 100. yılını kutluyoruz. Samsun’da yaktı-
ğı meşalenin hiç sönmeyeceğini biliyoruz,-
bu mücadelenin çok meşakkatli olduğunun 
da farkındayız. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe-
sinde de bu zorluklar çok net belirtilmiştir.
Biz Atatürk’ün yolunda kararlılıkla yürüme-
ye devam edeceğiz . Türkiye Cumhuriyeti 
ve bu topraklarda yaşayan on milyonlarca 
vatandaşımız uygar dünyada hak ettikleri 
yeri er ya da geç alacaktır.

Bugün dünyamızda üç büyük insanlık ayıbı 
yaşanmaktadır. Bunlardan biri toprak ana-
ya ve yerküreye verdiğimiz zarardır. Bir di-
ğeri devam eden savaşlardır ve üçüncüsü 
de hala açlıktan insanların ölüyor olması-
dır. İşte bu üçüncü insanlık ayıbını kapa-
tacak olan akılcı tarım politikalarıdır. Bu 
politikaların en önemli bileşeni ise tarım 
ve hayvancılık kooperatifleridir. Bill Gates 
Vakfı son 10 yılda Afrika’daki birçok koo-
peratifçilik faaliyetini destekleyerek bu kritik 
konunun önemine dikkat çekti. Hindistan 
kırsal nüfusunun % 75’inde devlet katılı-
mıyla yönetilen kooperatifler hâkim.

İlk kez 1752 yılında ABD ‘de faaliyete ge-
çen çiftçi kooperatifleri Avrupa’da ilk kez 
1854’te Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu sınırlarında başlatılmıştır. Bugün 
ABD’de 2100 çiftçi kooperatifi var, bunlar 
yılda 6,5 milyar dolar kâr ediyor ve hepsi-
ni üyelerine dağıtıyor. Kooperatiflerin bağ-
lı olduğu Ulusal Çiftçi Kooperatifleri Birliği 
ABD’de çok etkili. Kızılcıktan peynire, ba-
demden üzüme yüzlerce ürün kooperatifle-
ri mevcuttur. Kooperatifçilik, serbest pazar 
ekonomilerinde zayıflıkları azaltarak çiftçi-

lerin ekonomik sistemde yer ve söz sahibi 
olabilmeleri bakımından denge sağlayıcı 
bir mekanizma sunmaktadır.Gelişmiş ülke-
lerde kooperatiflerin,sanayileşme ve küre-
selleşmeden pay alma düşüncesiyle yapı-
sal değişimlere uğradıkları gözlenmektedir.
Bu çerçevede dünyada kooperatifler için,-
kooperatif yapısını şirket değerleriyle bü-
tünleştiren yeni nesil kooperatifler ortaya 
çıkmaktadır.Bu kooperatif yapısı ortakları-
na daha fazla pazarlama gücü sunmanın 
yanı sıra üreticilere üretim ile beraber bu 
üretimi katma değeri yüksek ürünlere dö-
nüştürerek ek bir kâr imkanı sunmaktadır.
Türkiye’de tarımsal kooperatif ve ortak 
sayısı açısından azımsanmayacak sevi-
yelere ulaşılmasına rağmen, kooperatifle-
rin ürün ve girdi piyasalarında dünyadaki 
benzerleri kadar etkin olduğunu söylemek 
mümkün görünmemektedir.Bu planda koo-
peratifçiliğin öncelikli 7 ana sorun alanına 
yer verilmiştir.

Bu sorunlar: Devlet- kooperatif ilişkileri, 
mevzuat sorunu, yönetim sorunu, denetim 
sorunu, finansman ve sermaye sorunu, üst 
örgütlenme ve işbirliği sorunu ve eğitim ve 
araştırma sorunu olarak sınıflandırılabilir. 
Bu sorunların çözümü için Türkiye Cum-
huriyeti ve bu topraklarda yaşayan on mil-
yonlarca vatandaşımız uygar dünyada hak 
ettikleri yeri Atatürk’ün yolunda kararlılıkla 
yürüyerek er ya da geç alacaktır.” dedi.
 
Daha sonra söz alan Milli Eğitim Eski Ba-
kanı Metin Bostancıoğlu ÇAĞDAŞLAŞMA 
MÜCADELEMİZ TARIMDA KOOPERA-
TİFCİLİK başlıklı konuşmasında,

“Milli bir bayram olarak kutladığımız bugün, 
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mus-
tafa Kemal’in sadece Kurtuluş Savaşı’mıza 
giden yolunun başlangıcı değildir. Bu yol 
aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

ruluş ve çağdaşlaşma yoludur.  
Bu yolda Mustafa Kemal’in önderliğinde, 
bütün dünyaya örnek olan bir destan ya-
zılmıştır. 

Bir ülkenin, bir milletin çağdaş olup olma-
dığı, yaşadığı zamanın uygarlık düzeyinde 
olup olmadığı ile ölçülür. 
Özgür düşünce, eğitim, bilim, kültür, sanat, 
teknik, ekonomi ve çağın gerektirdiği ya-
şam tarzı çağdaş medeniyetin müşterekle-
ridir.

Çağdaşlığı böyle tanımlayıp, tarihe bir ba-
kacak olursak  :  Kurtuluş Savaşı’mızdan 
önceki zaman diliminde Osmanlı İmpara-
torluğu askerleri Avrupa’da, Afrika’da, bit-
mez tükenmez savaşlarla ganimet ve işgal 
edilecek devletlerden alınacak vergiler pe-
şinde koşarken;  Avrupa Devletleri daha 15 
ve 16. yüzyıldan başlayarak eğitim, kültür, 
bilim ve sanatla çağdaş bir medeniyet ya-
ratmışlardır. 

Avrupa’da Rönesans ile birlikte 

*Özgür düşünce ve akla dayalı yeni bir eği-
tim, üretim ve sanat anlayışı benimsediler.

*Matbaanın etkisi ile yeni buluşlar ve dü-
şünceler kolayca yayıldı.
* İncil ve Tevrat çok sayıda basıldı, milli dil-
lere çevrildi. Avrupalılar bu kutsal kitapla-
rını aracısız, kendi dilleri ile okumaya baş-
ladılar ve öğrendiler.  Kutsal kitaplarında   
yazılanlarla, din adamlarının söylem ve 
uygulamalarının ayrımına vardılar. Yaşam 
ve devlet işlerine müdahale eden kiliseye 
tepki duymaya başladılar ve bu tepki so-
nucunda 

* Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, 
okullar kiliseden alınarak  laik eğitim siste-
mi kuruldu.

* Yeni bir ortak uygarlık düzeyi oluştu. 
Aynı çağda yaşayan Osmanlı Sarayı bu 
yenilenmeye kayıtsız kalmıştır. Osmanlı 
tebaasının ise bunlardan haberi bile yoktu. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna gelindi-
ğinde Osmanlı,  Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’daki topraklarını kaybetmiş; Sevr 
Anlaşması ile ordusu dağıtılmış; silahları 
düşmana teslim edilmiş; ülke Yunanlılar, 
İngilizler, Fransızlar ve  İtalyanlarca  pay-
laşılmış ve işgal edilmiştir.  Halkımız bitkin-
lik ve yoksulluk içindedir.  Bütün umutların 
tükendiği bu noktada umudunu yitirmeyen 
bir Mustafa Kemal vardır. Kurtuluşu Anado-
lu’da ve Türk insanında gören bir Mustafa 
Kemal .

Mustafa Kemal’e göre Türk Kurtuluş Sa-
vaşı sırf askeri bir savaş değildir. Askeri 
alanda kazanılacak zafer, milli kurtuluşun 
ilk şartıdır. Askeri zaferden sonra yapılacak 
işler bağımsızlık savaşı kadar önemlidir. 
Bu işlerin başında da eğitim ve ekonomik 

özgürlük gelmektedir.

Nitekim,  Mustafa Kemal daha Kurtuluş 
Savaşı başlamadan , 1921’ de  Ankara’da 
Maarif Kongresi’ni 1923 ‘de İzmir İktisat 
Kongresi’ni toplamıştır. Bunlar, ekonomik 
bağımsızlık savaşını da kazanarak Kurtu-
luş Savaşı’nı taçlandırmak isteyen Mustafa 
Kemal’in çok önemli birer adımıdır.

Tarımda Kooperatifçilik

Burada  üzülerek belirtmeliyim ki, bizim ta-
rih eğitimimiz savaşlar tarihi eğitimidir. Bu 
savaşların, sosyal kültürel ve ekonomik ne-
denleri ve sonuçları göz ardı edilmiştir.
 Biz Atatürk’ümüzü asker Atatürk ve devlet 
adamı Atatürk olarak öğrendik ve öğrettik 
çocuklarımıza… Oysaki,  Atatürk’ün bilim 
ve aklın aydınlığında felsefe, iktisat, sosyal 
ve kültürel dehası bütün mazlum devletlere 
örnek olmuştur. Atatürk’ün eksik anlattığı-
mız yönlerinden biri de ‘Tarımda Koopera-
tifçilik’tir. Bizde kooperatifi ilk kuran Mithat 
Paşa’dır sözü yanlıştır. Mithat Paşa’nın 
‘Memleket Sandıkları’ adı altında kurduğu 
Sandık 1888 yılında kaldırılarak yerine Zi-
raat Bankası kurulmuştur. Memleket san-
dıkları, Menafi sandıkları ve nihayet Ziraat 
Bankası birer kooperatif değildir. 
Türk Kooperatifçiliğinin Kurucusu Ata-
türk’tür.

Bu toplantının kısa süresi içinde söz et-
mem gerekirse özetle şunları söylemek 
istiyorum.

“Türkiye gibi büyük sermayelerden yok-
sun, ulusal ekonomiyi korumaya zorunlu 
bulunan bir memlekette kooperatiflerin ku-
rulması kesinlikle ulusal bir ihtiyaçtır.” diyen 
Atatürk Türk kooperatifçiliğinin kurucusu-
dur.

Ona göre “Ziraat Müdür ve memurları ile 
Ziraat Ve  Ticaret Ve Sanayi Odaları ve tüm 
öğretmenler kooperatiflerin kurulması hu-
susunda yardım etmek ve bu konuda ge-
rekli bilgilerle donatmakla yükümlüdürler. 
Bunu yerine getirmeyen memurlar ve öğ-
retmenler görevlerini yapmamış sayılırlar.
Kooperatifçilikte işe “kooperatifçilik eğitimi” 
ile başlamak istediğini görürüz. Önce eğiti-
mi hedeflemesi ve kooperatifçiliği herkese 
öğretmek ve yaygınlaştırmak isteğindendir.
Atatürk kooperatifçilik konusunda yasal 
düzenlemelere öncülük etmekle kalmamış, 
biri tüketim diğeri tarım amaçlı iki koopera-
tifi bizzat kurarak bu kooperatiflerin bir nu-
maralı kurucu ortağı olmuştur.  1925 yılın-
da Ankara’da “Ankara Memurlar Tüketim 
Kooperatifi”ni kurmuştur.  Bu kooperatifin 1 
no.lu ortağı Mustafa Kemal 2 no.lu ortağı 
İsmet İnönü’dür. Mustafa Kemal’in kurucu-
su ve 1 no.lu üyesi olduğu ikinci kooperatif 
İçel’in Tekir Köyü’nde bölgenin köy halkı ile 
birlikte kurduğu Tekir Tarım Kredi Koope-
ratifidir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100.yılı etkinlikleri kapsamında 
yer alan ‘Atatürk’ün Himayesinde 100.Yıl, Çağdaşlaşma Mücadelemiz ve Tarımda Kooperatifçilik’ konulu 
konferans Ziraat Yüksek Mühendisi Yalçın Engiz Organik Tarım Müzesi’nde yapıldı.

ÇAĞDAŞLAŞMA MÜCADELEMiZ VE TARIMDA KOOPERATiFÇiLiK
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Bafra ekonomisinin etkin kaynak-
larından biri olan karpuz-kavun, 
Bafra Ovası’nda bu yıl 12 bin 

dekar alanda 700 çiftçi ailenin ekimini 
yaptığı bir ürün. Ancak karpuz-kavun 
üreticisi alıcının olmadığını, fiyatların 
düşük olduğunu ve nakliyede de sıkıntı 
çektiklerini belirtiyorlar.

Türkiye’de kaliteli karpuz, kavun üreti-
minde önemli yeri olan Bafra’da marka 
değerini arttıracak, pazar ağını genişle-
tecek etkin önlemler alındı. Bafra kar-
puzunun prestij kaybına neden olan er-
ken hasadın önüne geçmek amacıyla 

Bafra Kaymakam Vekili Fikret Zaman 
başkanlığında Bafra Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç, Bafra İlçe Tarım ve Or-
man Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Zi-
raat Odası Başkanı Osman Tosuner, 
Bafra Hal Müdürü Ethem Öner, Bafra 
Sebze Üreticileri Birlik Başkanı Süley-
man Tulum ve Bafra Sebze ve Meyve 
Komisyoncuları Dernek Başkanı Murat 
Şahin’in yer aldığı komisyon oluşturul-
du. Komisyon tarafından alınan önleme 
ilişkin kararlara karpuz, kavun hasadı 
yapan üreticiler uydular. Tarlalarda ve 
Bafra Belediyesi iletişim noktalarında 
alınacak tedbirler üreticiye aktarıldı. 
Böylelikle ilçedeki erken karpuz hasa-
dının önüne geçilmiş oldu ve bu durum 
hem üretici hem de tüketici tarafından 
olumlu karşılandı.

Bafra’da karpuz, kavun üretimi yapan 
Koşu Mahallesi, Karpuzlu Mahallesi, 
Osmanbeyli Mahallesi, Sarıköy Mahal-
lesi, Türbe Mahallesi, Karıncak Mahal-
lesi üreticileri Bafra Hali’ne getirdikleri 
ürünleri satamadıklarını, alıcının olma-
dığını, nakliyede sıkıntı çektiklerini bu 
yıl ilgililerin aldığı önlemlerle aromasıy-
la, rengiyle kaliteli ürün yetiştirdiklerini 
ancak fiyata gelince, sabah saat yedide 

hale gelmelerine rağmen karpuza 15 
kuruş, kavuna 20 kuruştan alıcı olmadı-
ğını ifade ettiler. Üreticiler,  “ Ürünümü-
zü maliyetinin altında satıyoruz. Geçen 
seneye göre fide, gübre, mazot, ilaç, 
işçi yevmiyesi %100 artmış, girdilerimiz 
çok yüksek. Biz istemez miyiz tüketici-
miz ucuz karpuz, kavun yesin. Bunun 
tek çaresi devletimizin girdi maliyetle-
rine gelen zam oranında bize destek 
vermesi. Girdi maliyeti azalınca fiyatla-
ra yansır ve halkın her kesimi bundan 
faydalanmış olur. Bu sorunlarımıza 

çare bulunmazsa gelecek yıl zarar et-
tiğimiz ürünleri yetiştirmekten vazgeçe-
ceğiz.” diye dert yandılar. Bafra Ziraat 
Odası Başkanı Osman Tosuner Bafra 
Ovası’nda yetişen karpuz, kavun çift-

çimizin önemli geçim kaynağı. Bu yıl 
Bafra Kaymakamı’nın başkanlığında 
kurduğumuz komisyonla erken kesim 
hasadının önüne geçtik. Aroması, ren-
gi, kokusu en kaliteli ürünü tüketiciye 
sunduk. Ziraat Odası olarak üreticinin 
her zaman yanında olup toprak tahlil 
laboratuarıyla hem kalite hem de ürün 
artışını yakaladık. Biz çiftçimizin yanın-
da olurken devletimizden de diğer tarım 
ürünlerinde olduğu gibi kavun ve karpu-
za da destek vermesini bekliyoruz. Bu 
girdi maliyetleri düşürülmezse üreticile-
rimiz maliyetini karşılayamaz ve mah-
sulünü ekemez duruma düşer. Bundan 
hem ülke ekonomisi hem de üreticimiz 
zarar görür. Umarız bu önlemler biran 
önce alınır ve çiftçilerimiz ile tüketici-
lerimizin birlikte kazanacağı bir sistem 
oluşturulur.     

Türkiye’nin en önemli karpuz 
ve kavun üretim alanlarından 
biri olan Bafra Ovası’ndaki 
üreticiler satış fiyatlarından 
memnun değil.

Bafra’da Karpuz ve
Kavun Üreticileri Dertli 

ÇAĞDAŞLAŞMA MÜCADELEMiZ VE TARIMDA KOOPERATiFÇiLiK
1936 yılında Tekir Tarım Kredi Kooperati-
finin kuruluş başvuru dilekçesinin altında 
Kemal Atatürk ve köylü 35 kurucu orta-
ğın imzası vardır. Bu anlamlı 100. yılda, 
bayram coşkusu içinde değiliz Ata’m. Di-
ğer alanlarda olduğu gibi istediğin şekilde 
‘Tarımda Kooperatifçiliği’ de yaygınlaştırıp 
geliştiremedik. Bu konuda da mirasına ve 
eserlerine sahip çıkamadık.  Ancak, gös-
terdiğin aydınlık yoldan, senden ve senin 
eserlerinden vazgeçmeyeceğiz. 

Biliyoruz, her şey çok güzel olacak.
Daha sonra söz alan Köy-Koop Kurucu 
Genel Başkanı Ahmet Altun, kooperatifçi-
liğin tarımda önemini belirterek Türkiye’de 
Köy-Koop’un  Kurucu Genel Başkanı ola-
rak görev aldığını kooperatiflerin amacı 
ortaklarına girdi temin ederken, kalite ve 
ucuzluk sağlayarak ürününü pazarda sü-
rekli olarak değerinden tüketiciye ulaş-
tırarak buradan elde ettiği kazançla da 
ortaklarının faydalanmasını sağlamaktır. 
Kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman 
içerisinde kooperatifçiliğin gereği kadar ül-

kemizde gelişemediğini belirterek sorunları 
geniş şekilde katılımcılara anlattı.
Ziraat Yüksek Mühendisi Yalçın Engiz, 
Türk tarımının gelişmesinde kooperatifçili-
ğin ve organik tarımın çok önemli olduğunu 
bu düşünceyle çok sayıda makale ve kitap-
lar yazarak düşünce ve bilgilerini üreticiler-
le paylaştığını dile getirdikten sonra sözle-
rine şöyle devam etti. “Doğup büyüdüğüm 
ilçemde oğlum Oğuz Engiz, yaptığı maddi 
ve manevi katkılarla Yalçın Engiz Tarım 
Müzesi’nde bugün bu konferansı burada 
düzenleyerek bizleri bir araya getirmenin 
mutluluğunu bana yaşattı. Katılımlarınız-
dan ve katkılarınızdan dolayı hepinize te-
şekkür ederim.” dedi.  

Ahmet Aydın,  “Kooperatifçiliğin üreticilere 
sağladığı katkıları benden önceki konuş-
macılar geniş şekilde anlattılar. Uzun yıllar 
çiftçilik yapan bir ailenin ferdi olarak bende 
Bafra’da geliştirdiğim çiftlikte Organik Ta-
rım üretimi yaparak Türkiye genelinde hem 
ülkeme hem de bölgeme hizmet verdim. 
Organik Tarımın gelişmesi için çiftçilerimiz-

le bilgi ve tecrübelerimizi paylaştık.” dedi.
Yılmaz Erel de konuşmasında, “Belediye 
Başkanlığım döneminde çiftçilerimizin ko-
operatifleşmesinde elimden geldiği kadar 
onlara yardımcı olmaya çalıştım. Ben ve 
ailem çitçiliğin ne demek olduğunu çok iyi 
bilenlerdeniz. Oğlum Hüseyin Erel ve or-
taklarıyla beraber  Kaz Dağlarında ceviz 

çiftliği kurduk. Kurduğumuz bu çiftlik böl-
gedeki çiftçilere örnek oldu.Bizimle bilgi 
ve tecrübelerini paylaşan    Yalçın abimi-
ze teşekkür eder, saygılar sunarız.” dedi.
onuşmaların ardından sohbet edilerek fikir 
alışverişi yapıldı, sonrasında konferansa 
katılanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.
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23 Haziran Pazar akşamı saat 
19.15’te Sayın Binali YILDIRIM 
Bey’in mikrofonu eline alarak “ Bu 
seçimi Sayın Ekrem İMAMOĞLU 
kazanmıştır tebrik ederim. ”de-
mesiyle İstanbul halkı sokaklara 
dökülmüştür. Çılgınca eğlence 
başlamıştır, sabah 02.00’a kadar 
çığlık sesleri kesilmemiştir. Şar-
kılar, türküler arasında ıslıklar 
ve klakson sesleri geceye dam-
gasını vurmuştur. Ben 69 yıllık 
gazete sahibi olarak sayısız ge-
rek resmi, gerek dini bayramlara 
şahit oldum, fakat böylesine bir 
bayram gecesine rastlamadım.

Ertesi günü 6-7 kişi beraber bir 
akşam önceki hareketliliğin tar-
tışmasını yapıyorduk. Orada 
üslubu düzgün olan bir arkadaş  
“Bakınız Gazeteci Bey İstanbul 
halkı 17 yıldır baskı altında, bir 
insanın zevkine göre hareket 
etmekteydi” işte 23 Haziran ge-
cesi perde yırtıldı İstanbul seç-
meni hürriyetine demokratik, hak 
ve özgürlüğüne kavuşmuş oldu 
dedi. 

Bundan daha büyük bir bayram 
olabilir miydi? Birden hürriyeti-
ne sahip çıkacaksın, demokratik 
hak ve hürriyetinden azami istifa-
de edeceksin ve huzura kavuşa-
caksın. Bu dediklerimizin olması 
içinde İMAMOĞLU’ nun gayret 
göstermesi gerekmektedir ve de 
zaten gösteriyordu da.

Bundan sonra önümüzdeki Ge-
nel Seçimlerde İstanbul’da CHP 
dışında herhangi bir partinin 
aradığını bulacağına ihtimal ver-
miyoruz. Zira İstanbul seçmeni 
yakaladığı ve sahip çıktığı bu gü-
zellikleri ne derlerse desinler hiç-
bir şekilde harcamaz. Diyeceksi-
niz ki; İstanbul’un yeri ve tutumu 
belli olduğuna göre diğer parti-
ler ne yapacaklar. İstanbul Tür-
kiye’de bir noktadır. İstanbul’u 
unutup Anadolu’da çalışmalarını 
hızlandırıp milletvekili sayısını 
yükseltmek için çaba gösterme-
lidirler. Gerçi siyaset öylesine 
değişken bir oyundur ki! Bu gün 
alınan kararlar yarına uymayabi-
lir. Bu bakımdan biz diyoruz ki: 
Milletin ve devletin selameti ba-
kımından hayırlı ve uğurlu olsun. 

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Kurban Bayramınızı en içten 

dileklerimle kutlarım. 

BAYRAM
GECESİ..                                  

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: 120
TEMMUZ/AĞUSTOS 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

1953 yılı ile 1955 yılı arasında “ERZURUM 
3. ORDU KARARGAHINA “ bağlı 59. Tü-
men Merkez Şubesinde yazıcılık yapan 
Ahmet MEKİN arkadaşlarının ve yakın 
çevresinin çok sevdiği ve güvendiği bir in-
sandı. Yakın çevresi için her türlü mane-
vi sıkıntıya onların huzuru için çaba sarf 
ederdi. Hatta yakın dostları onun için bu 
delikanlı tezkere aldığında bunu boş bırak-
mazlar sivil hayatta da öncülük yapacağı-
na inanırlardı. Tahmin doğru çıktı. Ahmet 
MEKİN ayağının tozu ile film setlerinde 
görülmeye başladı. 

Her aldığı rolü yaşarcasına oynayan ve 
seyirciyi de  aynı duygulara sokan Ahmet 
MEKİN Anadolu’ da da kendini  kabul ettir-
miş  binlerce hayranı onun filmlerini ,  dizi-
lerini bekler  hale  gelmiştir.  Bazı sanatçı 
arkadaşları sırt üstü yatıp dinlenirken o 
inanılmaz bir enerji ile her türlü role dam-
gasını vurmuştur. Şu anda Ahmet MEKİN 
87 yaşında dinç  görünümlü, enerjik, halen 

film ve dizi çeviren değerli  ve unutulmaz 
bir oyuncudur. Bu arada ATV’ de yeni baş-
layan  (KİMSE  BİLMEZ) dizisinde AHMET 
MEKİN  “Tuğrul Baba” rolü ile dizilere tek-
rar başlamakta ve dizide ünlü ses sanat-
çısı ve oyuncusu Kerem Cem ile görüntü 
vermektedir. Kerem Cem bu dizideki oyna-
dığı rolü diğer oynadığı dizilerdeki rollerine 
göre çok değişik ve izleyiciyi ekran başına 
kilitleyen  bir karakteri canlandırmaktadır. 
Sahne duruşu ,  jest  ve mimiklerin role 
uyum sağlayan şekilde değerlendirilmesi 
Kerem Cem’e ayrı bir özellik vermektedir. 
Kerem Cem’de yavaş yavaş  Anadolu’yu 
sarmakta hayranlarının kitle sayısını her 
gün biraz daha arttırmaktadır. Kendisine 
ayrıca başarılar diliyoruz. 

Değerli oyuncu Erol TEZEREN sinemaya 
ve dizilere biraz ara verdikten sonra  ken-
disini yakında dizilerde mutlak görece-
ğiz.  Ayrıca bu dizide de görmek isteriz.  
Bu arada üstadın bir iki küçük zevkinden 

bahsetmek gerekir. Ahmet MEKİN’in en 
büyük zevklerinden biride sevgili torunuy-
la birlikte  yemek yerken sohbet etmek ve 
sonrada  devamlı  okuduğu kitaplarını tek-
rar ederek uykuya dalmasıdır.  Biz, bizler 
ölümsüz bir isim bırakan bu çok değerli üs-
tatlara aileleriyle birlikte nice güzel, sağlıklı  
günler  diler saygı ve sevgilerimizi sunarız.    

istanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başka-
nı Ekrem İmamoğlu, BJK Başkanı Fikret 
Orman ve kulüp yönetimini Saraçhane’de-

ki makam odasında kabul etti. İmamoğlu, 
BJK yönetimini kapıda karşıladı. İmamoğlu, 
Orman ve yönetim kurulu üyeleri keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu’nun, “Biraz 
dinlenmiş görüyorum’’ sözlerine Orman, “Al-
lah size de nasip etsin” diyerek esprili bir kar-
şılık verdi. İmamoğlu’nun bu sözlere yanıtı 
ise, “Bu gidişle biraz zor görünüyor ama…” 
oldu. Orman, İmamoğlu’na 34 sırt numaralı 
“Ekrem İmamoğlu” yazılı Beşiktaş formasını 
takdim ederken İBB Başkanı da BJK Başka-
nı’na, eski İstanbul fotoğraflarından oluşan 
bir albüm hediye etti. Formayı alan İma-
moğlu, “Uzun zamandır oluşturduğum farklı 
takımlardan forma koleksiyonum var. 100’e 
yakın formam var” dedi.

İMAMOĞLU: “GÜZEL BİR 
YOLCULUK OLSUN”
Hediye takdimlerinin ardından söz alan İma-
moğlu, “Beşiktaş’ımız hoş geldi. Başkanımı-
za ve sizlere teşekkür ediyoruz. İstanbul’da 
insanın yönetici olduğunda kendini güçlü 
hissettiği kurumlar vardır. Bunların başında, 
bu şehrin 3 büyük kulübü var. Onu hissedi-
yoruz. Hem iş birliğine hem de beraber proje 
üretmeye ve bu şehrin markasını her yerde 
anlatmaya, tanıtmaya, onların da bizim loko-
motifimiz olmasını sağlamaya dönük bir yol 
haritamızın olmasını istiyoruz. Bu anlamda 
en hızlı hareket edeceğimiz kulüplerden biri 
olarak Beşiktaş geliyor. Hem Başkan’ımızla 
olan dostluğumuz yıllara dayalı hem de diğer 
kulüplerimize de belki motivasyonu buradan 
başlatırız. Güzel bir yolculuk olsun hem biz-
lerin adına hem de kulüplerimiz adına inşal-

lah. Bu sezon da başarılar diliyoruz’’ dedi. 

ORMAN: “AMACIMIZ HOŞ 
SEDA BIRAKMAK”

İmamoğlu’na teşekkür ederek sözlerine baş-
layan Orman da, “Bu şehrin en önemli mar-
kalarından birer tanesi de futbol kulüpleridir. 
Biz, dünyanın her tarafına gittiğimizde saha-
ya, ‘Beşiktaş İstanbul’ diye çıkıyoruz. Rakip-
lerimizin ismi de o şekilde geçiyor. Bunlar, 
şehrin ve ülkenin enerjisini yüksek tutan ku-
rumlar. Allah bir daha tekrarını nasip etme-
sin, bizim stadımızın yakınında terör olayları 
yaşadık. Şehrimize ve ülkemize büyük za-
rarlar verdi. Ama o sırada yapmış olduğu-
muz meşhur bir transfer, o güvenilmez şehir 
algısını bir anda tersine çevirebiliyor. Ailele-
riyle verdikleri pozlar, bu şehirde yaşadıkları 
zamanki mutluluğu gösteren programlar bü-
tün algıyı bir dakikada tersine çeviren şeyler. 
Spor, kitleleri çok çabuk harekete geçiren bir 
şey. Biz de netice itibariyle kamu yararına bir 
derneğiz. Amacımız da sizler gibi, bu işler 
gelip geçtikten sonra arkada hoş bir seda bı-
rakmak, insanlara mutluluk yaşatmak. Baş-
ka bir amacımız yok. İnşallah da Allah, be-
lediyemizle beraber insanlığa güzel projeler 
yapmayı nasip etsin’’ diye konuştu. 

“AHMET MEKiN”
TANINAN SANATÇILARLA BiRLiKTE  

Duygu LADİKLİ
RÖPORTAJ

Baskı Tarihi : 07 Ağustos 2019
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BJK Yönetiminden 
imamoğlu’na Tebrik Ziyareti

Galeri GOLD
Çok Değerli Müşterilerinin, yakın dost ve 
arkadaşlarının Kurban Bayramını en içten 

dilekleri ile kutlar,
sevgi ve saygılarını sunar.

GOLD KUYUMCULUK
Tel : 0212 258 73 02



Tüm hemşerilerimin ve aziz milletimizin, 
Kurban Bayramını Kutluyor, sağlık ve

mutluluklar diliyorum.

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADINA

HAMİT KILIÇ

Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2019 
Tarih ve 30850 sayısında, 1388 
Karar Sayısı ile yayımlanan ya-

zıda; “Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke 
Mahallesi sınırları içinde yer alan bazı 
alanların kentsel dönüşüm ve gelişim 
alanı ilan edilmesine ilişkin ekli kara-
rın yürürlüğe konulmasına,5393 sayı-
lı Belediye Kanunu’nun 73 .maddesi 
gereğince karar verilmiştir” ifadelerine 
yer verildi.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Başkan Kılıç’ın Bafra’ya kazandırılma-
sı için yoğun çaba sarf ettiği ve Ankara 
temaslarında üzerinde hassasiyetle 
yoğunlaştığı böylesi önemde bir pro-
jenin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası 
ile Resmi Gazete ‘de yayımlanması il-
çede sevinçle karşılandı.

Projenin hazırlanmasından, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına teslimine kadar 
her safhası ile bizzat ilgilenen Başkan 
Hamit Kılıç, gelinen aşamadan mutlu 
olduklarını ifade etti.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Başkan Kılıç, “Orta Ölçekli Sanayi 
Projemizin gerçek manada Bafra’mız-
da bugün ve yarınlara yapılmış ciddi 
bir yatırım ve hizmet olduğuna inanı-
yorum. Projemiz çok sayıda istihdam 
sağlamasının yanında, şehircilik nok-
tasında ve orta ölçekte üretim sağla-
yan esnaflarımız için de müjde niteliği 
taşıyor. ” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ 
BAFRA’YI ÇOK SEVİYOR

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
“Bu kapsamdaki projeler için kısa sa-
yılabilecek bir sürede gelinen nokta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın her fırsatta ifade ettiği 
Bafra ve Bafralılara olan sevgi ve sa-
mimiyetinin bir yansımasıdır” dedi.

Başkan Kılıç, “Projemizin bu aşamaya 
gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız 

Sayın Murat Kurum’a, Samsun Valimiz 
Sayın Osman Kaymak ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 
Demir’e

Ayrıca; Projemizin her aşamasında sa-
mimi destek ve gayretlerini esirgeme-
yen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem 
Karaaslan’a ve aynı duyarlılıkla yanı-
mızda olan Ak Parti Milletvekillerimiz 
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Sayın Orhan 
Kırcalı, Sayın Ahmet Demircan ve Sa-
yın Fuat Köktaş’a şahsım, kurumum 
ve ilçem adına teşekkür ediyorum” 
dedi. 
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BAFRA’YA ORTA ÖLÇEKLi 
SANAYi MÜJDESi
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın seçim beyannamesinde yer alan ve ilçe için, başta istihdam 
olmak üzere pek çok alanda hayati önem taşıyan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Veda yemeğinde konuşan Ziraat Odası 
Başkanı Osman Tosuner, “Sayın Kayma-
kam’ım Bafra’da 6 aydan kısa bir süre gö-

rev yapmanıza rağmen özveri ile yaptığınız ça-
lışmalar ve samimi tavrınız nedeniyle sizi sevdik 
ve size çok alıştık. Çiftçilerimizin yanında en dik 
duran kaymakam siz oldunuz. Bafra bir tarım 
bölgesi. Muhtarlar, çiftçiler ile sanki yıllardan 
beri burada kaymakamlık yapıyormuşsunuz 
gibi sizi benimsedik.  Şimdi gidiyorsunuz ama 
biz Bafra’dan Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreterliğinizdeki görevinizde size hep 
destek vereceğiz. Trabzon Büyükşehir Beledi-
yesindeki Genel Sekreterlik görevinizde başa-
rılı olmanızı diliyorum.  İnşallah o göreviniz size 
daha büyük mevkilere erişmenizde yardımcı 
olur. Bugün Sayın Kaymakamın veda değil de 
uğurlama toplantısına geldiğiniz için hepinize 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki 
Nayır yaptığı konuşmada,”Görev yaptığı kısa 
dönem içerisinde tüm muhtarlarımız ile uyum 
içerisinde çalışan, tüm sorunlarımızla ilgilenen 

değerli Kaymakamı’mızdan ayrılacak olmanın 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine bundan son-
raki görevinde başarılar diliyoruz.” dedi. Başkan 
Tosuner’in konuşmasının ardından Bafra Bele-
diye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, 

“Bugün burada Kaymakam Bey’i yeni görevi 
için uğurlamak adına toplandık. Tabi 6 ay kay-
makamlık için gerçekten kısa bir süre ama bu 
kısa süre içerisinde biz değerli Kaymakamı’mız 
ile gerçekten  birlik ve beraberlik içerisinde hiz-
met ettik. Birçok konuda uyum içerisinde çalıştık 
Devlet görevi bugün burada olacak yarın başka 
bir yerde olacak ama Kaymakam Bey’in gittiği 
görevde gerçekten önemli bir görev. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinde 
önemli hizmetler yapacak. Trabzon’da bugün 
büyük bir şehir. Oraya yapılacak olan hizmet 
Türkiye’ye yapılacak bir hizmettir. Tabi zaman 
zaman kendisini ziyaret edeceğiz. İnşallah biz 
de onun bilgilerinden gene oradaki deneyimle-
rinden istifade edeceğiz. Bir belediyeci olarak 
ben oradaki görevlerinde de değerli Kayma-

kam’ıma çok başarılar diliyorum. İnşallah bun-
dan sonraki hayatında da daha güzel görevler 
de nasip olur. Sağlık sıhhat içerisinde devam 
etmesini temenni ediyorum Bafra’ya yaptığı hiz-
metlerden dolayı da Bafra adına, hepimiz adına, 
muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından Bafra 
Kaymakamı Ahmet Adanur konuşmasında,
 “ Öncelikle bu bir veda yemeği değil vefa ye-
meğidir. Ben şahsım adına görev yaptığım diğer 

yerlerde hiçbir zaman veda yemeği düzenlen-
mesini istemedim. Bu yemeği düzenleyen Baf-
ra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner Bey’e 
teşekkür ediyorum. Vefa yemeğimize katılan 
herkese hoş geldiniz hürmetler getirdiniz diyo-
rum. Tabi ayrılıklar her zaman zordur. Kötü gün-
ler geçse bile zordur ama huzurla ve mutlulukla 
görev yaptığınız yerlerde çok daha büyük çok 
daha anlamlı görevlere gitseniz bile zorlukları 
vardır. Bizim için Bafra 6 aylık bir dönemdi doğ-
rusu gönlümüzde ve beynimizde sürekli tatlı bir 
hatıra olarak yâd edeceğimiz vefalı insanlarının 
olduğu ve vefa göstereceğimiz bir şehir olarak 
kalacaktır. Çünkü ben hep söylüyorum Biz hiçbir 
zaman veda etmiyoruz. Biz hep vefa ediyoruz.  

Sizlerle bu ilişkiyi ,bu karşılıklı gönül bağını 
koparmadan devam edeceğimizi ümit ediyo-
rum. Öyle olacağını tahmin ediyorum çünkü 
bunu burada görev yaptığımız sürede karşı-
lıklı ilişkilerinizden fark etmek anlamlandırmak 
mümkün.Veda yok, vefa var dedik. Çok uza-
ğa gitmiyoruz.  Karadeniz sahilinin bir başka 
şehrine. Başka bir alanda ülkemize hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Hepiniz sağlıcakla 
kalın ileride belki başka bir vizyonda, şekilde 
buluşacağız. Önemli olan gönüllerin bir olması 
diyorum hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Bafra Ziraat Odası 
Başkanı Osman Tosuner ve Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç’ın, Kaymakam Adanur’a 
veda plaketi takdimi ile program sonra erdi.

Veda Yemeğine: Bafra Kaymakamı Ahmet 
Adanur, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Bafra İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay, 
Bafra İlçe Komutan Vekili Mustafa Çakmak, 
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Ba-
şar,  kurum müdürleri, oda başkanları, muh-
tarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatan-
daşlar katıldı.

Bafra Esnaf Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi,

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı,

Metin GENÇÇAKIR

Kurban Bayramınızı Kutlar
Bayramın: size, ailenize ve ülkemiz adına

hayırlara vesile olmasını dilerim.
Tüm Hemşehrilerimin 

Kurban Bayramını En İçten 
Dileklerimle Kutlarım.

H. Kaya AŞÇI
ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

6 Bafra Haber
Bafra Ziraat Odası, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan 
Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur’a Bafra 
Öğretmenevi’nde veda yemeği düzenledi.
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Bafra Ziraat Odasından Kaymakam

Adanur’a Veda Yemeği



Tüm Hemşehrilerimin 
Kurban Bayramını En İçten 

Dileklerimle Kutlarım.
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Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası 
vizyonuyla çalışmalarını sürdüren 
VakıfBank, ‘Hedef Tek, Güçlü Ge-

lecek Buluşmaları” kapsamında Samsun’a 
ziyarette bulundu. VakıfBank Genel Müdü-
rü Abdi Serdar Üstünsalih ve Genel Müdür 
Yardımcıları, Samsun Valisi Osman Kay-
mak ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Mur-
zioğlu’nu ziyaret ederek, şehirdeki ekono-
mik gelişmeleri değerlendirdi.

VakıfBank’ın, Türkiye bilançosuna çalış-
mak gibi bir sorumluluğu olduğuna dik-
kat çeken Üstünsalih, “Hedef Tek, Güçlü 

Gelecek Buluşmaları ile her fırsatta Ana-
dolu’nun güzide şehirlerini geziyor ve iş 
dünyasının temsilcileriyle yüz yüze görüş-
meler yapıyoruz. Reel sektörün ihtiyaçla-

rını kendilerinden dinleyerek anlamaya 
çalışıyoruz. Böylece onlara gerek finansal 
destek gerekse finansal danışmanlık vere-
biliyoruz” dedi. VakıfBank olarak, üretici-
den sanayiciye, esnaftan KOBİ’ye ve hane 
halkından iş dünyasına kadar katma değer 
yaratan her kesimin yanında olduklarına 
vurgu yapan Üstünsalih, “Gerçekleştirdiği-
miz bu ziyaretler bize, bölgelerimizin nab-
zını tutma imkânı sağlıyor. Böylece doğru 
ihtiyaca doğru destek sağlama imkânı bu-
luyoruz” açıklamasında bulundu. “Sam-
sun’un yıldızı her geçen gün daha çok par-
lıyor” Samsun’un ekonomisi ile Türkiye’nin 
önemli merkezlerden biri olduğuna dikkat 
çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Ser-
dar Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı: 
“Özellikle yerli demir çelik sektörümüzün 
dünyaya açılan kapısı durumundaki Sam-
sun’da hali hazırda 321 ihracatçı firma var. 
Kent, ihracatta oldukça iddialı. 2017 yılın-
da 474 milyon dolar Samsun, 2018 yılında 
646 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bir 
önceki yıla göre rekor kırdı. 2019 yılının 
ilk 6 aylık ihracatı 348,5 milyon doları bu-
lan Samsun’un bu yıl da rekor kıracağına 
kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Kızılırmak 

Deltası’ndaki zengin tarımsal üretimiy-
le de dikkat çeken bu güzide ilimiz ülke-
miz ekonomisine önemli katkılar sunuyor. 
Türkiye’nin metropol şehirleri için yapılan 
‘Turkey Metropol 30’ araştırmasına göre 
En Güçlü Büyükşehir Markaları arasında 
20’inci sırada yer alan Samsun’un yük-
selişini gururla izliyoruz. VakıfBank olarak 
biz de Samsun’un yanındaki güç olmaktan 
mutluyuz.”

VakıfBank “Milli ekonominin yanındaki güç olma” misyonuyla hayata geçirdiği “Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluş-
maları” kapsamında son olarak Samsun’u ziyaret etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Reel eko-
nominin nabzını tutmak amacıyla Anadolu kentlerimize gerçekleştirdiğimiz gezilerimizin son durağı Samsun, aynen 
milli mücadele yıllarında olduğu gibi milli ekonomimizin gelişimine de büyük katkı sunuyor.” dedi.

Vali Osman Kaymak yaptığı açıkla-
mada, “İçişleri Bakanlığımız tara-
fından vatandaşla en üst düzeyde 

iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı 
bir şekilde alınarak takip edilmesi ve so-
nuçlandırılması amacı ile oluşturulan Açık 
Kapı Projesi ilimizde 01.02.2018 tarihinde 
faaliyete geçti. Valiliğimiz girişinde bir ban-
ko ve görüşme odası ile hizmete başlayan 
Açık Kapı Birimimize toplamda 1145 va-
tandaşımız başvurmuş olup bu başvuru-
ların 414’ü sosyal hizmetler, 198’i çalışma 
ve sosyal güvenlik, 139’u yerel yönetimler, 
156’sı eğitim, 52’si valilik hizmetleri, 49’u 
sağlık hizmetleri, 48’i çevre ve şehircilik, 
31’i emniyet ve güvenlik hizmetleri alanla-
rında yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın yüz yüze, web sitesi 
ya da mobil uygulama üzerinden başvuru 
yapabilmesi, vatandaşlarımızca gerçek-

leştirilen başvuruların elektronik sisteme 
kaydedilmek suretiyle ilgili/yetkili birimlere 
yönlendirilmesi ve mümkün olan en kısa 
sürede şikâyet/taleplerin sonuçlandırıl-
ması amacıyla 15.07.2019 tarihi itibari ile 
Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım 
ve Tekkeköy İlçe Kaymakamlıklarımızda 
da Açık Kapı Büroları oluşturulmuş olup, 
vatandaşlarımız yapılan başvuruları ve sü-
recin her aşamasını, başvuru numarasıyla 
internet üzerinden ve mobil telefonuyla ta-
kip edebilecektir.

Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını çöz-
me noktasında devlet olarak her zaman 
yanlarında olduğumuzu bilmelerini bir kez 
daha hatırlatarak istedikleri her zaman, 
başta Valiliğimiz olmak üzere kaymakam-
lıklarımızda hizmete giren Açık Kapı bi-
rimlerine başvuru yapabileceklerini belirtir, 
saygılarımı sunarım.” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, 15.07.2019 tarihi itibari ile Atakum, 
Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Kaymakamlıkların-
da oluşturulan Açık Kapı Büroları hakkında bir açıklama yaptı. Tüm Hemşehrilerimizin 

Mübarek Kurban Bayramını 
Tebrik Eder Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.
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Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım ve
Tekkeköy ilçe Kaymakamlıklarında
Açık Kapı Büroları Oluşturuldu

Vakıfbank’tan 
Samsun’a Güçlü 
Türkiye Ziyareti



8 Bafra Haber

İnsanoğlu sahip olduklarının değerini 
ancak onları yitirdiğinde fark ediyor. Bir 
insanın yaşamdan alabileceği en do-
yurucu tatmin : Kendini, kendine denk 
gördüğü kimselerle kıyaslayıp  ben 
onlardan daha üstünüm diyebildiğinde 
duyduğu “haz” dır. 

“Ne oldum dememeli, ne olacağım de-
meli” diyor atasözümüz. 
Bir diğer sözde ise “Doğdum, geldim bu 
yaşa. Güldüm, ağladım, eğlendim, öğ-
rendim, öğrettim senelerce. 87 senede 
öğrendiğim tek şey: Sevilmek istiyorsan 
sev; gururlanmak istersen çalış; sevgi 
bekliyorsan saygı bekle; ezilme, yıkılma 
asla.” der.

Gençler, bu ülke coğrafi konumuyla, je-
opolitik durumuyla, coğrafyası, farklı ik-
limleriyle dünyanın en güzel ülkesi.  

Sizler çok zekisiniz. Bu kadar olumsuz 
tablo içerisinde sakın ola yaşadıkları-
nızdan pişman olmayın. Önce kendinizi 
sevin. Yaşadığınız her şey, hepsi gelip 
geçici şeyler. Başarılı insanlar kendi-
lerinden birçok şey yitirmiştir. Bunlar, 
mutlaka manevi şeylerdir. Yaptığınız iyi 
şeyler size çok daha fazlasıyla gelir. 

İnanın gelecekte dünyada insanlar o 
kadar güzel eğitilecekler ki iyi insanlar 
kötü insanları kovacak, iyi para kötü 
parayı kovacak sadece iyi insanlar ka-

lacak.  Dünyada din, hukuk dini olacak 
tüm insanlık temel yasalara uyacak. 
En büyük ibadet insanı sevmek, insanı 
korumak olacak. Paylaşımı adil olarak 
yapma geleceğin en büyük ibadetlerin-
den biri… Adil olmak!  Bu günkü akille-
rin yerini adiller alacak. 

Gençler, öyle bir dünya sizi bekliyor ki… 
Gelecekte eğitilmiş, paylaşımı, uzlaş-
mayı, iletişim kurmayı, yardımlaşmayı 
bilen, yetenekli insanlar olacak. 

Sizlere, “bunlar hayal” diyenler çıkabilir. 
Siz, onlara aldırmayın, zamanınızı boşa 
harcamayın. Bu günün iletişim aracı 
olan sosyal medyadan dünyayı takip 
ederek tedbirinizi alın, yeteneklerinizi 
pekiştirin.

Olgunlaşmanın yaşla bir ilgisi yoktur. 
Ama zannediliyor ki olgun insan yaşlı in-
sandır. Yok böyle bir şey. Eskilerin diliy-
le insan-ı kâmil olma yani kâmil(olgun) 
insan olma, insanın kendisine vereceği 
telkinler sonucu yaşı ne olursa olsun 
elde edilebilecek harikulade güzelliktir, 
hasrettir. Kamil insan nankörlük yap-
maz. Vefaca güzelliklerin farkındadır. 
Sadakatsiz de değildir. Sadakat birbiri-
ne inanmaktır, güvenmektir. Sadakatle 
köleliği birbirinden lütfen ayırın. Sada-
kat karşılıklı güvenle tamamlandığında 
sadakattir. Sadakat sahibi insan karşı-
sındaki insanın da iyiliğini ister. Demek 

ki olgunlukla yaşlılığın hiçbir ilgisi yok. 
“İnsanların karakterleri sevdiği insanla-
rın karakterine benzer.”(Mevlana) 
İnsanları iyi insan olmaya teşvik eder-
sek hep birlikte iyi insan oluruz. Hep iyi 
insanların olduğu yerde hiç kimse kim-
seyle kavga etmez. Düşmanlığın hiç 
kimseye faydası yoktur.

Abraham Lincoln, “Düşmanlarınız-
dan kurtulmak istiyorsanız onlarla dost 
olun.” demiştir.

Olgunlaşmak için yaşlanmayı bekler-
seniz yaşlanıncaya kadar dünyanın en 
kötü insanı olursunuz. Bilgiyi birbirinizle 
paylaşın. Bol bol kitap okuyun. 

Gençler, siz öyle bir kitlesiniz ki… Çok 
zeki, vasıflı, sorgulayıcı nesil geliyor. 
Teknolojiyi iyi kullanan gençler, gelecek 
sizinle çok güzel olacak. Demokratik 
ortamda bu ülkenin hep beraber sahi-
bi olduğumuzda… Hepimiz eşit hisseye 
sahibiz, yaşa değil zihnimize bakalım.

Gençler, mutsuz insanlardan kaçının. 
Şansızız diyen insanlarla konuşmayın, 
uzak durun. Bu gün bedel ödüyorsanız 
bir gün ödül toplayacağınıza inanın. 
Ödül toplarken haksızlık, hırsızlık, ka-
yırmacılık yapmışsanız bilin ki bedelini 
topladığınız ödüllerden çok daha ağır 
şekilde ödersiniz. Mutsuz, kötümser 
insanların olduğu yerde kötü bir ener-

ji vardır. Bu ortamlardan hep kaçının. 
Mutluluğun, iyimserliğin olduğu yerde 
tartışılır. Tartışma, itiraz, protesto. Bun-
lar farklı şeylerdir.

İsyan, şiddet, tahammülsüzlük…  Bun-
lar farklı şeylerdir. Protesto, hak arama 
eylemidir. Demokratik ülkelerde hukuk 
devleti varsa, bağımsız yargı varsa bu 
özgürlüktür.

İsyan başka bir şeydir. İsyan, kendi 
hakkını ararken başkalarının hakkına 
zarar vermektir. Aman bundan kaçının. 
Hakkınızı aramayı, hiç kimseyi aşağıla-
madan, kimseyle kavga etmeden, incit-
meden, kırmadan, dökmeden canınıza, 
malınıza zarar vermeden yapmalısınız. 
Aman birilerini sizin gibi düşünmüyor 
diye aşağılamayın, onlara şiddet gös-
termeyin. Bir dokunuşun, bir gülümse-
menin, bir kelimenin, dinleyen bir kula-
ğın, içten söylenmiş güzel bir sözün ya 
da değer veren en ufak bir davranışın 
gücünü sakın küçümsemeyin. Bunların 
hepsinin hayatımızın güzelleşmesinde 
yeri vardır. Herkes aynı şeyi düşünüyor-
sa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor 
demektir.

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın neşe, 
barış, esenlik, yardımlaşma içerisinde, 
sevdiklerinizle birlikte geçmesini dile-
rim. 
Hayırlı Bayramlar.

Hasan DAVRAN e-mail: hasandavran@hotmail.com

BiTMEYEN
SERVET iTiBARDIR!
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Turgut ŞAHİNOL
Turgut Kuyumcu

Resai YILMAZ
Bafra Fenerbahçeliler Derneği

Başkanı

Erdal DOĞAN
Samsun ve İlçeleri

Kırmızı Et Üreticileri Başkanı

“Evinizin neşeli, 
sağlığınız yerinde, 

sevdiklerinizin yanında 
olduğu mutlu bayramlar 

geçirmeniz dileğiyle. 
Kurban Bayramınız kutlu 

olsun.”

 

Mübarek Kurban 
Bayramınızı kutlar 

hayırlara vesile 
olmasını dileriz. 

Her şeye kadir olan Yüce 
Allah, bizleri, doğru 

yoldan ve sevdiklerimizden 
ayırmasın! Hayırlı 
ve bereketli Kurban 

Bayramları dileğiyle.

Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

“Hayat yaşamayı, vefa 
hatırlamayı, dostluk 

paylaşmayı özel günler 
ise hatırlanmayı bilenler 

için vardır. Kurban 
Bayramınız mübarek 

olsun.”
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Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş 
Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzen-
lenen tören saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende ilk konuşmayı yapan Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği Bafra Şube Başka-
nı Rahmi Şahin,“15 Temmuz 1974 yılında 
Yunanistan tarafından desteklenen Enosis 
taraftarları Eokacıları püskürtmüş ve Eno-
sisciler kanlı darbe girişimiyle adanın Yu-
nanistan’a bağlanmasının önünü açarak 
yavru vatan Kıbrıs’taki Türk varlığını ta-
mamen yok etmek ve Türkiye’yi Ege Deni-
zi’yle beraber Akdeniz’den kuşatarak tecrit 
etmek istemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
uluslararası garantörlükten doğan hakla-
rı neticesinde bundan tam 45 yıl önce 20 
Temmuz 1974 tarihinde 1. ve 14 Ağustos 
1974 tarihinde 2. Kıbrıs Barış Harekâtı ger-
çekleştirilmiştir. Bu emsali olmayan barış 
harekâtında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 

415 kara, 65 deniz, 5 hava ve 13 jandar-
ma olmak üzere toplamda 498 şehidi ve 
1200 yaralı askeri mevcuttur. Kurtuluş mü-
cadelemizin ilk kıvılcımının atıldığı Sam-
sun’dan ise Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 13 
şehit verilmiştir. Bizler Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün verdiği “Az zamanda çok iş ya-
pacağız” emrine uyarak orada gerçekten 
de az zamanda çok işler yaptık. Sizlerle ne 
kadar övünsek azdır. Sizler cennet vatana 
savaş meydanlarında hizmet ederek Gazi 
olmanın haklı gururunu yaşamaktasınız. 
Sizlerin göstermiş olduğu fedakârlığın bu 
dünyada karşılığı yoktur. Sizinle Türk mil-
leti gurur duymaktadır. Ben orada şehit 
olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazi-
lerimize de uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Gazilere teşekkür eden Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, 
“Bu topraklarda bizi rahat bırakmayan bi-
zimle mücadele eden bir kesimin olduğu 

aşikâr. Ama biz tarihimizde bunun kah-
ramanlığını yaptık. Ve ülkemizi kimseye 
bırakmadık. Kıbrıs Barış Harekâtı sınırla-
rımızın ötesinde gibi görünse de aslında 
bizim bir parçamız. Biz orada hem kendi 
halkımıza hem de Rumlara da huzur getir-
dik. Batı’da “Kardinal külahı görmektense 
Osmanlı sarığını görmek isteriz anlayışı 
hâkimdi.” Şimdi güncel bir konu Akde-
niz’de doğalgaz arıyoruz. Bugün biz Ak-
deniz’de doğalgaz arıyorsak bunun sebebi 
Kıbrıs’ın bizim olmasıdır. Biz şuan orada 
gaz arıyorsak bunlar sizlerin sayesinde. 
Kahraman askerlerimizi, gazilerimizi tebrik 
ediyor, şehitlerimize ve vefat eden gazileri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi. 

Kaymakam Vekili Fikret Zaman ise, “Kıbrıs 
Barış Harekâtı tarihimizin şanlı sayfaların-
dan biri.45 yıl önce soydaşlarımıza yöne-
lik saldırılara dur demek için canını siper 
eden kahramanlarımızla bugün burada bir 

arada olmaktan onur duyuyorum. Bu vesi-
le ile vatanımızın her karış toprağı için top-
rakla kucaklaşan şehitlerimize de bir kez 
daha rahmet diliyorum.” dedi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende, 
konuşmaların ardından protokol tarafın-
dan 63 Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi ‘ne 
berat ve madalyaları verildi. Hayatta ol-
mayan gazilerin ise eşleri ve yakınlarına 
madalyaları takdim edildi.  Törene Baf-
ra Kaymakam Vekili Fikret Zaman, Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Garnizon 
Komutanı Asteğmen Serdar Mücahit Yıl-
maz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gö-
kay Gökdoğan, askeri erkân, Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği Bafra Şubesi Başkanı Saadet Var, 
Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma 
Derneği Başkanı Mümine Ersin, gaziler ve 
yakınları katıldı.

KIBRIS GAZiLERiNE BERAT VE 
MADALYALARI TEVCiH EDiLDi
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Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Belediye 
Başkanlığının organizasyonuyla, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın 45’inci yılında Bafralı 
Kıbrıs Gazilerine verilmek üzere gönderi-
len 63 berat ve madalyanın tevcih töreni 
gerçekleştirildi.
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Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Büyükşehir 
Belediyesi ve Samsun Valiliği tara-

fından desteklenen 3. Uluslararası Kapıka-
ya Doğa Sporları ve Kültür Festivali açılış 
töreni 24 Temmuz günü gerçekleştirildi. 
Festival açılış töreni kamp alanında dü-
zenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan törende Türk Hava 
Kurumuna ait motorlu yamaç paraşütü 
sporcuları gösteri düzenledi.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
“Festivalimizin bu sene üçüncüsünü dü-
zenliyoruz. Ama her sene büyütüyoruz. Var 
olan eksikliklerimizi görüyoruz ve onları ta-
mamlıyoruz. Festivalimiz şuan Karadeniz 
Bölgesi’nin en büyük festivali. Ülkemizin de 
en kapsamlı festivali olma noktasına ilerli-
yor. Bu sene festivalimizin iki ayrı önemli 
özelliği var. Birincisi yakın zamanda Sam-
sun’da kutladığımız 100. yıl kutlamalarının 
programı içerisinde olmasıdır. Bir diğer hu-
susta doğasever, çevre sever, sıfır atık pro-
jesini destekleyen festivalimizi çevre dostu 
festival ilan ediyoruz. Bunu da anlamlı bu-
luyoruz. Geçen seneye göre bu sene katı-
lım daha fazla. Başlangıçta sadece yamaç 
paraşütü ile yola çıkan etkinliğimiz, dağcı-
lık, su sporları, yürüyüş, foto safari gibi bir-
çok etkinliğin yapıldığı festival haline geldi. 
İnşallah festivalimizi büyüterek devam etti-
receğiz.” dedi.

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı yaptığı 
konuşmada, “Ülkemizin turizm alanındaki 
son yıllardaki atılımını bölgemizde görme-

nin mutluluğunu yaşıyoruz.Bu yıl üçüncü-
sü gerçekleşen Kapıkaya Doğa Sporları 
ve Kültür Festivali’mizin sadece Bafra için 
değil, bölgemiz içinde önemli bir proje ol-
duğunu düşünüyorum. Benzerleri ile kıyas-
landığında oldukça önemli faktörlere sahip 
bölgemizin ulusal ve uluslararası bağlam-
da tanıtımını gerçekleştirmek zorundayız. 
Her geçen gün daha da gelişip büyüyen 
Kapıkayafest’e emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Kırcalı’ nın ardından konuşan Samsun Va-
lisi Osman Kaymak, “Değerli katılımcılar 
bu yıl bu festivalimizin üçüncüsünü yap-
maktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. 
Geçen yıl katıldığımız aktivitelerde çok eğ-
lenceli anlar geçirdik. Tabi bunları başlatan 
Zihni Şahin başkanımıza çok teşekkür edi-
yoruz. Allah ondan razı olsun. Allah bizle-
re çok güzel bir coğrafya vermiş. Samsun, 
ülkemizin en güzel yerlerinden biri. Ben 
ilk bu bölgeye geldiğimde hayran kaldım. 
Zihni başkanımız güzel bir yol açtı. Hamit 
başkanımız da bu güzel yoldan gidiyor. 
Türkiye gerçekten turizm bölgesi. Burada 
sloganımız çevreye uyumlu bir festival. İn-
şallah katılımcılarda bu kurala uyacaktır. 
Hem Samsun’un hem ülkemizin tanımına 
bu festival katkı yapacaktır. Yurt dışından 
birçok sporcu var burada. Onlara da hoş 
geldiniz diyorum. Bafra bir tarım bölgesi 
olmasının yanı sıra bir turizm bölgesi de 
aslında. Bu değerlere, doğal güzelliklere 
sahip çıkarak bir sonraki nesle de aktarma-
mız gerekiyor.” dedi.
Konuşmanın ardından protokol üyeleri su 
sporlarına katıldı. Katılımcılar daha sonra 

Kapıkaya Tepesi’ne çıkarak Yamaç Pa-
raşütü Akrobasi gösterileri yapacak olan 
yerli ve yabancı sporcularla sohbet etti. 
Bafra Belediyesi tarafından bu yıl üçün-
cüsü düzenlenen Uluslararası Kapıkaya 
Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin ikinci 
günü de renkli görüntülere sahne oldu. Tatil 
günü olmamasına rağmen katılımcı sayısı 
üst seviyede olan Festivaldeki Acro göste-
rilinde heyecan ve coşku bir aradaydı. Acro 
gösterilerini Samsun Milletvekilleri Orhan 
Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz ,Bafra Beledi-
ye Başkanı Hamit Kılıç birlikte izlediler.

Bafra Belediyesince bu yıl üçüncüsü ger-
çekleştirilen Kapıkaya Doğa Sporları ve 
Kültür Festivaline bu yıl yurt içi ve dışın-
dan Acro,Sıngle,tandem olmak üzere 150 
sporcu katılırken, söz konusu sporculardan  
ellisi yurt dışından katıldı.

Başladığı yerden uçtuğunda aynı noktaya 
inilebilen dünyanın sayılı yerlerinden biri 
olma özelliğindeki Kapıkaya’ da 25 ülke-
den paraşütçü yerini aldı.

BİR FESTİVALDEN ÇOK 
DAHA FAZLASI: KAPIKAYAFEST
Bafra Belediyesinin göz nuru projelerinden 
biri olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 
Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali 
(Kapıkayafest) kapsam, içerik, katılım ve 
ziyaretçiler açısından ön plana çıkmayı ba-
şardı.

SIFIR ATIK TEMALI İLK FESTİVAL
Kapıkayafest; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 

öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca başlatılan ve Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde tanıtımı gerçekleştirilen Sıfır Atık 
Projesi’ni festival süresince desteklemesi 
ile dikkat ve takdir topluyor.

”Dönüşüm Seninle Başlar” sloganıyla ha-
zırlanan kutuları, festival alanında çeşit-
li noktalara yerleştiren Bafra Belediyesi, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer 
alan personellerden bir kısmını da festival 
süresince geri dönüşümü mümkün olan 
atıkları toplamakla görevlendirdi. Bafra 
Belediyesi ayrıca, festival alanında çeşitli 
yerlere yerleştirdikleri pankart ve afişlerle 
sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda far-
kındalık yarattı.

BAŞKAN KILIÇ, FESTİVAL 
STANTLARINI ZİYARET ETTİ
Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve 
Kültür Festivali’nde birbirinden renkli ak-
tiviteler sahne alırken, Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, organizasyonun her açıdan 
kusursuz olması için yoğun çaba gösterdi.

Aynı anda birçok etkinliğin yapılıyor olması 
açısından da fark yaratan Kapıkayafest’in 
kamp alanında stant açanlar yoğun katı-
lımdan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. 
Başkan Hamit Kılıç sık sık stantları ziyaret 
ederek  görüş ve tavsiyeleri aldı. Geçen 
yıl olduğu gibi bu yılda tüm katılımcıların 
düşüncelerini alarak, gelecek yıla hazırlan-
dıklarını ifade eden Bafra Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç, ”Sürekli dile getirdiğimiz gibi 
Kapıkayafest sadece Belediyemizin değil, 
tüm Bafra’mızın bir etkinliği. Bu bakış açısı 
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ile her katılım sağlayanın düşüncesi, tav-
siyesi ve eleştirisi bizim için çok önemli.” 
dedi.

KAPIKAYAFEST’TE ORGAN BAĞIŞI İÇİN 
SEFERBER OLDULAR
Bafra Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği 
Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festiva-
linde Bafra Anadolu Lisesi İngilizce öğret-
meni Naim Okay ve öğrencileri organ bağı-
şı kampanyası için seferber oldular. 

Velilerden 3 bin organ bağışı toplayan Naim 
Okay, öğrencileri ve sivil inisiyatif Hamit 
Genç, Kapıkaya Festivali’nde kurdukları 
stantta organ bağışı toplayarak Milli Eğitim 
Bakanlığına çağrıda bulundular. 

Festivale gelen insanlarla konuşarak on-
lara organ bağışı konusunda bilgilendirme 
yapan Okay, “Organ bağışının herkes tara-
fından takdirle karşılanması ve organlarını 
bağışlamalarını temenni ediyoruz.” dedi. 

KAPIKAYAFEST’TE, KATILIMCILAR 
MEMNUN ZİYARETÇİLER MUTLU
Bafra Belediyesinin ilçenin dünyaya açılan 
penceresi olarak değerlendirdiği ve hazır-
lıklarına aylar öncesi başlayarak her açıdan 
kusursuz geçmesi için yoğun gayret içeri-
sinde olduğu 3.Kapıkaya Doğa Sporları ve 
Kültür Festivali’nin son gününde ziyaretçi 
ve katılımcılar çok güzel anlar yaşadıklarını 
ve oldukça memnun kaldıklarını ifade etti-
ler.

Festivalin son gününde genel bir değerlen-
dirmede bulunan Bafra Belediye Başkanı 

Hamit Kılıç  “Bafra Belediyesi olarak 3 yıl-
dır düzenli olarak Asar ve Kapıkaya bölge-
sinde düzenlemiş olduğumuz, Uluslararası 
Kültür ve Doğa Sporları Festivali’nin son 
gününde, vatandaşlarımızın bizlere aktar-
dıkları düşünceler gayet olumlu. Festivali-
mizin amacına ulaştığı inancındayız. Bütün 
sportif faaliyetlerin aynı anda yapabileceği 
Türkiye’deki tek festival olması bizler için 
ciddi bir avantaj. Yamaç paraşütü, su spor-
ları, dağcılık, foto safari gibi birçok etkinliğin 
aynı anda bulunabileceği tek festival diye-
biliriz. Bu yıl tabiî ki Cumhurbaşkanı’mızın 
eşleri Sn. Emine Erdoğan’ın da başlatmış 
olduğu, öncülüğünü yapmış olduğu “Sıfır 
Atık Projesi” ni de  festival alanında uygu-
layan tek festival oldu. Çevremizi, doğayı 
kirletmeden  gelen bütün katılımcılara sıfır 
atığın önemini vurguladık. Bu anlamda bize 
destek veren tüm katılımcılara teşekkür 
ediyoruz. 50 ülkeden sporcularımızı konuk 
ettik. Özellikle yamaç paraşütü alanına, 
farklı ülkelerden gelen sporcularımız vardı. 
Kamp alanımızda bu sene 1200 çadırda 
yaklaşık 3 bin misafirimiz vardı. Genel an-
lamda geçen yıl 50 bin civarında bir katılım, 
olmuştu. Bu yıl bu sayı biraz daha arttı.  4 
gün boyunca renkli görüntülerin yaşandığı 
festival sonunda, ziyaretçiler çadırlarını top-
layarak mutlu bir şekilde ayrıldılar. Hiçbir sı-
kıntı yaşamadan festivalimizi sonlandırdık. 
Katılım beklediğimizin de üzerinde oldu. 
Türkiye’nin her tarafından misafirlerimiz, 
yurt dışından akrobasi yapan pilotlarımız 
geldi. Çok değişik ülkelerden İtalya’dan, 
İngiltere’den, Fransa’dan, İran’dan, İspan-
ya’dan gelen sporcular yamaç paraşütünde 
çok güzel gösteriler yaptılar. Ana temamız 

yamaç paraşütü olsa da bununla birlikte di-
ğer sporlarda çok etkindi. Su sporlarımız, 
dağcılık, yürüyüş, fotosafari, ATV turları, 
workshop çalışmaları olarak bambu sal, 
çarpışan su botu, paintball, tekne gezileri, 
geleneksel el sanatları atölyeleri, profesyo-
nel dağcılar eşliğinde kaya tırmanışı, Kuş 
Cenneti ve Bafra Arkeoloji ve Tütün Müzesi 
Gezisi, Fotoğrafçılık atölye çalışmaları gibi 
aktiviteler en az yamaç paraşütü kadar ilgi 
çeken sporlardı. Çadır alanlarımız gayet 
güzeldi. Gelen misafirlerimiz, izleyicilerimiz  
eğlendiler. Önümüzdeki sene de bu festiva-
li devam ettireceğiz.” dedi.

Festival süresince Bafra Belediyesi tarafın-
dan 2500 kişiye ücretsiz yemek servisi ya-
pıldı. Ayrıca Bafra yöresel yemek stantları 
kuruldu.

KAPIKAYAFEST’E TAM NOT
İçeriğinde barındırdığı birçok ilk ve ger-
çekleştirildiği coğrafya nedeniyle adından 
bahsettiren Kapıkaya Doğa Sporları ve 
Kültür Festivali’ne; Samsun Valisi Osman 
Kaymak, Ak Parti Samsun Milletvekilleri 
Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Yusuf 
Ziya Yılmaz’dan övgü dolu sözler geldi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Kara-
aslan, “Bafra Kapıkaya Festivali’nde büyük 
bir coşku yaşandı. Tabi bu sene etkinlikle-
rin sayısı ve niteliği artmış. Su sporlarını 
denedik, buradaki vatandaşlarla bir araya 
geldik. Hakikaten bu sene Türkiye çapında, 
yurt dışından yoğun bir katılım olduğunu bi-
liyoruz. Bir özellik daha ekledi değerli Bafra 
Belediye Başkanı’mız bu seferki festivale. 

Türkiye’nin çevre dostu sıfır atığın merke-
zi temalı festivali oldu. Doğada Rabbimin 
yaratığı güzelliklerle doya doya o anı pay-
laşırken aynı zamanda onu koruyarak da 
bu festival alanından ayrılacağız. Ama her 
sene artan alaka ve etkinliklerin kalitesiyle 
birlikte ben inanıyorum ki Kapıkaya Festi-
vali önümüzdeki dönemde Türkiye çapında 
daha çok ses getirecek. Bununla ilgili eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şek-
linde konuştu.

Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz ise “Kapıkayafest bölgemizin tu-
rizm potansiyelinin ön plana çıkarılması 
açısından önemli. Her geçen yıl kendini 
geliştirerek gerçekleştirilmesi de geleceğe 
dair umut vaat ediyor. Bu açıdan bakıldı-
ğında ülkemiz için ciddi bir turizm yatırımı 
olduğunu düşünüyorum. Aynı anda pek çok 
etkinliğin yapılıyor olması ziyaretçi sayısı-
nı da doğru orantılı olarak artırıyor. Bu tür 
organizasyonların samimi bir gayretle ha-
yata geçirildiğini biliyorum. Kapıkaya Doğa 
Sporları ve Kültür Festivalini ilk gününden 
bu güne kadar büyük bir özenle taşıyan 
herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde söz-
lerini tamamladı.
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ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU

Müziğin içinde yoğrulan 
insanlardan biri olarak 
hayatımda izlediğim en 

güzel konserdi. Avrupa Birliği 
Projesi olarak Samsun Ticaret 
Odası ile Samsun Belediye Kül-
tür Merkezi’ne getirilen Antakya 
Medeniyetler Korosu bir saat-
lik konserinde tüm medeniyet 
ve dinlerin karışımı olarak halka 
muhteşem bir konser sundu. Ay-
rıca koro şefi her şarkının başın-
da kısa nükteler sunarak konseri 
tamamladı. Herkesin bu koroyu 
izlemesini tavsiye ederim.

Sunulan eserlerden biri  olan Ah 
bir ataş ver, hepimizin bildiği bir 
türküdür, türkünün gerçek hikâ-
yesini çoğunuz bilirsiniz, bende 
bildiğim halde koro şefinin tekrar 
anlatması ve ardından koronun 
seslendirmesi herkesi duygulan-
dırdı. Bu vatan için canlarını ver-
miş evlatların ruhları şad olsun. 

Bu türkünün hikâyesini bilmeyen-
ler öğrenir bilenlerde bir kez daha 
tazelenmiş olur.

AH BİR ATAŞ VER
CİGARAMI YAKAYIM

“Ah Bir Ataş Ver Cigaramı Yaka-
yım” türküsü için şöyle bir hikaye 
anlatılır: Tarih 4 Nisan 1953, saat 
02:15; yer de Çanakkale Boğa-
zı Nağra Burnu açıklarıdır. Git-
tiği uzun ve yorucu bir seferden 
dönen Dumlupınar Denizaltısı,  
Nağra Burnu açıklarında İsveç 
bandıralı Nabuland şilebi ile çar-
pışmıştır. Üstelik hava da soğuk 
ve kapalıdır. Göz gözü görme-
mektedir. Dumlupınar Denizaltısı 
çarpışmanın etkisiyle saniyeler 
içinde sulara gömülmüştür. 

Gemide ise 81 kişilik mürettebat-
tan 59 mürettebat hayatını kay-
betmiş ve geriye yalnızca 22 kişi 

sağ kalabilmiştir. Fakat bu 22 kişi 
geminin torpido bölümünde mah-
sur kalmıştır.

 Burada kimse ile iletişim kurama-
yan mürettebat kurtarılmak için 
nasıl bir yol bulacaklarını düşün-
mektedir. Sonra akıllarına bir fi-
kir gelir ve telefon şamandırasını 
su yüzeyine fırlatırlar. Bu sayede 
gemi ile irtibat da sağlanmış olur. 
Gemidekiler bu sağ kalan 22 ki-
şiyi kurtarmak için adeta seferber 
olurlar. Fakat 22 kişiyi uyarmak-
tan da geri durmazlar. Uyarıları 
şöyledir: “Oksijeni idareli kullan-
mak istiyorsanız şarkı-türkü söy-
lemeyin ve sigara kullanmayın!”

Aradan saatler geçmiştir ve kur-
tarma çalışmaları halen devam 
etmektedir. Mahsur kalan 22 kişi-
nin ise umutları da tükenmektedir.

Tam bu anda bir anons gelir: “Tür-

kü söyleyebilirsiniz ve sigara içe-
bilirsiniz.” O 22 kişi hep bir ağız-
dan şu türküyü söyler:   Ah bir ataş 
ver cigaramı yakayım Sen sallan 
gel ben boyuna bakayım   Uzun 
olur gemilerin direği Ah çatal olur 
efelerin yüreği Yanık olur anala-
rın yüreği   Vur ataşı gavur sinem 
ko yansın Arkadaşlar uykulardan 
uyansın   Uzun olur gemilerin di-
reği Ah çatal olur efelerin yüreği 
Yanık olur anaların yüreği   Ah ça-
tal olur efelerin yüreği Yanık olur 
anaların yüreği.

RUHLARI ŞADOLSUN.                                                                                                                                  

Sevgiyle ve sağlıcakla kalın.

Kurban Bayramınızı En İçten Di-
leklerimle Kutlar, Sağlık Mutluluk 
ve Esenlikler Dilerim.

Konca VURAL

“Kurban Bayramınızı en içten Dileklerimizle Kutlarız.”



Bafra Ofset İmtiyaz Sahibi

Aramızdan Ayrılışının 2. Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Anıyoruz.

ANMA

İbrahim DÜRÜST

Selami YENİGELDİ - Ahmet DÜRÜST
Filiz DÜRÜST - Nur DÜRÜST - İsmail DÜRÜST - Mustafa DÜRÜST - Hacer DÜRÜST - Fatih YILDIZ - Murat ÇELİK

Erkan KÖSE - Ufuk KILIÇ - Ahmet SEÇKİN - Leyla KORKMAZ - Tolga TUNGAN
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TR83’TE BAFRA ETKiSi

Bu amaç doğrultusunda deneyimleri-
mizi paylaşmak ve bölgemizin ihracat 
potansiyeli arttırmak amacı ile 2019 

yılı itibariyle Bafra Ticaret ve Sanayi Oda-
sı olarak ana faydalanıcısı olduğumuz ve 
nihai faydalanıcısı Bafra Organize Sanayi 
Bölgesi olan Bafra İş ve İhracatı Geliştirme 
Merkezimiz ile Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı destekli projemiz oluşturulmuş ve 
OKA bölgesinde faaliyet gösteren Sam-
sun, Çorum, Amasya ve Tokat Ticaret Ve 
Sanayi Odalarının katılımıyla bölgesel bir 
yapılanma oluşturulmuştur.

Bu kapsamda 2016 yılından bugüne fir-
malara ücretsiz olarak Bafra’da sunulan 
ticari istihbarat danışmanlık desteği TR83 
bölgesine yayılması planlanmış, bu des-
tekten faydalanan işletmelerin uluslararası 

pazarlarda yer alarak ekonomik anlamda 
kalkınma ve dış ticaret hedeflerinin yerine 
getirilmesinde büyük bir adım atılmıştır.

Proje kapsamında OKA’ da destek ver-
mek üzere görevlendirilen BİGEM İhracat 
Uzmanı tarafından, Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi’nde toplamda 23 firmaya hizmet 
vermiş, bu firmalar ile çalıştaylar ve top-
lantılar düzenlenerek 100.000’in üzerinde 
saptanan potansiyel müşterilerin bilgileri 
ticari istihbarat kapsamında işletmelerle 
paylaşılmıştır. Ayrıca hedef pazarların be-
lirlenmesi ve işletmelerimizin rekabet güç-
lerinin yoğun olacağı pazarların saptan-
ması için firmalara yönelik 4 hedef Pazar 
çalışması gerçekleştirilmiştir.

İhracata destek vermek ve ülkemizin ihracat 

potansiyelini artırmak amacı ile hazırlanan 
proje protokolü OKA Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un 
başkanlığında Samsun Valisi Osman Kay-
mak, Tokat Valisi  Dr. Ozan BALCI, Çorum 
Valisi Mustafa ÇİFTÇİ ile Bafra Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı ve Bafra Karma ve 
Medikal Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Göksel Başar, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ço-
rum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çe-
tin Başaranhıncal, Tokat Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ali Çelik ve Amasya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç 
katılımları ile imza töreni gerçekleşmiştir. 

Ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleşti-
rilmesi doğrultusunda proje kapsamında 
belirlenen hedeflerde;2019 yılında bölge-
deki ihracat potansiyeli taşıyan firmalarla 
500.000 potansiyel müşterinin saptanarak 
ihracat sürecine dâhil edilmesi, 12 ihracatçı 
firma için ihracat stratejisinin hazırlanması, 
bölgede 4 dış ticaret eğitiminin verilmesi, 
4 sektör raporunun hazırlanması ve en az 
10 işletmenin ihracatçı işletme konumuna 
yükseltilmesi yer almaktadır. Bölgemizin 
ve ülkemizin ihracat potansiyeli arttırmak 
için gerçekleştirdiğimiz bu projenin hayırlı 
olmasını temenni ederim.” dedi.

Bafra TSO Başkanı Göksel Başar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “2016 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekle-
riyle Bafra ve bölgemize kazandırdığımız Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Merkezi’nde en önde gelen hizmetlerden birisi ticari istih-
barat servislerinin bölge firmalarına ücretsiz olarak sunulmasıdır. Bu hizmetle bölge ihracatının geliştirilmesi ve firmaların rekabet 
gücünü artırmak hedeflenmiştir. 



14 Bafra Haber

Faaliyet Alanları
Barajlar ve Göletler
Otoyol ve Yollar
Tünel ve Köprüler
Sulama ve Drenaj

Jeoloji ve Jeoteknik
Havza Planlamaları

Hizmetlerimiz
Planlama
Projelendirme
Danışmanlık

Elektrik Üretim Tesisleri

PETEK PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Türk Müşavir 
Mühendisler 
Mimarlar Birliği

Uluslararası
Müşavir
Mühendisler
Federeasyonu

Avrupa Müşavir
Mühendislik
Birlikleri
Federeasyonu

Türk Mühendis ve
Mimar Odaları
Birliği - İnşaat
Mühendisleri Odası

Dursun TEKİNER
Yönetim Kurulu Başkanı - İnşaat Yüksek Mühendisi

Araştırma Hizmetleri

“ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMINIZI KUTLARIM ”

Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Projesi 
TOBB Proje Yarışmasında Finalde

Kurban Bayramınızı En İçten Dileklerimle Kutlarım.

Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Teknik Destek Projesi,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından bu yıl odalar ve borsalar arasında düzenlenen “Proje Yarışması”nda TOBB Akredite Kurulu 
tarafından yapılan değerlendirmede finallere kalarak dereceye girmiştir. 
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Proje Ödül töreni, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılı-
mıyla TOBB Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. TOBB Proje Başarı 
Ödülü Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından Bafra Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gök-
sel Başar’a takdim edildi.

Törende konuşma yapan TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda 
ve Borsa Proje Yarışması’nda fina-
le kalanları ve camiaya uzun sü-
redir hizmette bulunan delegeleri 
ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu 
tabloyla hepimiz iftihar edelim. Oda-
larımız-Borsalarımız adeta proje 
fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üre-
tiyor, şehirlerine yeni eserler kazan-
dırıyor, üyelerimize daha çok hizmet 
sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, 

dışarıda da bayrağımızı dalgalandırı-
yorlar. ICC’de, CACCI’de, dereceye 
giren, en iyi proje ödülleri kazanan 
çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın 
girişimcimiz var. Camiamızın ulaştı-
ğı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle 
ayrı ayrı iftihar ediyorum.” dedi.

Program sonrası açıklamalarda bu-
lunan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ba-
şar,  ‘Toplam bütçesi 2,6 Milyon Euro 
olan ve Avrupa Birliği fonlarından 
destek aldığımız Bafra İş ve İhracat 
Geliştirme Merkezi Teknik Destek 
Projemiz TOBB Proje yarışmasında 
finallere kalma başarısı sağlamıştır. 
Projemiz kapsamında İhracatı Ge-
liştirme, Girişimcilik ve İş Geliştirme 
ana faaliyet konuları ile ilgili 70’ten 
fazla KOBİ’mize Kurumsal kimlik, Fi-
nansal Kaynaklara Erişim, Startejik 
planlama, Pazarlama Planlaması gibi 
konularda teknik destek sağlanmıştır.  
Hedef gruplar için 25 eğitim, finan-
sal kaynaklara erişim başlığı altında 

9 adet proje hazırlanmıştır. Bafra İş 
ve İhracat Geliştirme Merkezi Teknik 
Destek Projemiz (BİGEM) üyeleri-
mizin ve Kobilerimizin ihtiyaçlarına 
yönelik çalışmalarına hız kesmeden 
devam etmektedir. Proje büyüklüğü, 
kapsamı ve sağladığı fayda açısın-

dan değerlendirilen Bafra İş ve İhra-
catı Geliştirme Projemiz kazandığı 
başarı ile bizleri mutlu etmiştir. Önü-
müzdeki süreçte yeni projelerimiz ile 
sağladığımız bu başarıyı devam ettir-
meyi temenni ediyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.’ dedi.
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HA-Bİ-DER arkeolojik kazı alanı et-
kinlik programı saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Ardından programın açılış konuşmasını 
yapan HA-Bi-DER Başkanı Yaşar Önbaş, 
“Sanat Dünya’yı doldurur, müzik Dünya’yı 
güzelleştirir ruhu besler, Dünya’yı refaha 
kavuşturur. Yeni İcatlara ulaştırır. Uzaya 
tırmanmanın yolunu açar. Doğrusu budur 
ve bu esaslar bilimlerle sabittir. Ancak tüm 
bu gelişmeleri temelinde ne vardır. Hiç dü-
şündünüz mü? Hiç şüphesiz ki bu geliş-
melerin odağında beyin olduğu çok açıktır. 
Ancak şunu arz etmek isterim. İnsan bey-
ninin yüzde sekseni 0-6 yaşında gelişmek-

tedir. HA-Bİ-DER bu bilimselliğin öneminin 
farkındalığı ile 24 Ekim 2003 yılında Ço-
cuk Gelişim Bilimini topluma kazandırmak 
amacı ile kurulmuştur. HA-Bİ-DER’ in bu 
bilimsellikte başarıları saymakla bitmez. 
Yurtiçi , yurtdışı pek çok ödüllerimiz vardır. 
TBMM Onur Ödülü’ne aday gösterecek.  
Hiç unutamam ki RADEV Onur Ödülü’nü 
kazandık. Bu ödül beni çok heyecanlan-
dırıyor çünkü Negatifi Pozitife çevirenlere 
verilen bir ödüldü. Derneğimiz HA-Bİ-DER 
bu etkin ve üniversitelerinde işbirliği içinde 
olduğu bilimsel projelerin olduğu nadide 
materyalleri Çocuk Gelişim Bilimi, Oyun 
ve Oyuncak Müzesi’ni Bafra’mıza kazan-
dırıyoruz.İşte bugün de Halkımızı Bilinç-
lendirme Derneği HA-Bİ-DER olarak Çocuk 

Gelişim Bilimi esasında yepyeni bir proje ile 
karşınızdayız. Anaokulu, anasınıfı çocuk-
larımızı bizzat aktive edecek bir proje. HA-
Bİ-DER arkeolojik kazısı. Katılımlarınızdan 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” dedi. 
HA-Bİ-DER’ de eğitim alan, etkinliklere ka-
tılan HA-Bİ-DER üyeleri Çiğdem Gündüz, 
Arife Öztunalı yaptıkları konuşmada, “İyi ki 
HA-Bİ-DER var.

Biz derneğimiz sayesinde hem kendimizi 
geliştirdik, bilgilendik hem de çocuklarımı-
zın gelişmelerini çağdaşlaşmalarını, sor-
gulayıcı olmalarını sağladık. Derneğimizi 
Bafra’mıza kazandıran Genel Başkanımız 
Öğretmen Yaşar Önbaş’a huzurlarınızda 

teşekkür ederiz.” dediler. Konuşmaların ar-
dından Neşeli Penguen Ana Okulu öğrenci-
leri halk oyunlarını sergilediler. Daha sonra 
öğrenciler, katılımcılar eşliğinde HA-Bİ-DER 
tarafından hazırlanan Arkeolojik Kazı Ala-
nı’nda proje amaçlarına uygun gömüleri ka-
zarak uygulamalı olarak öğrendiler.

Arkeoloji kazı alanı etkinliğine Bafra Em-
niyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Jan-
darma Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Sağlık 
Müdürü Aytaç Akın, Bafra Halk Eğitim 
Müdürü Yalçın Ak, Bafra Emekliler Derne-
ği Başkanı Ünal Bandır, Türkiye Sakatlar 
Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Kök-
sal, aileler ve öğrenciler katıldı. 

HA-Bi-DER TARAFINDAN ÇOCUKLAR iÇiN ARKEOLOJi 

İstanbul Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinden HA-Bİ-DER’ e Ziyaret

KAZI ALANI ETKiNLiĞi DÜZENLENDi
Halkımızı Bilinçlendirme Derneği “HA-Bİ-DER” kurulduğu 24 Ekim 2003 yılından günümüze ‘Çocuk 
Gelişim Bilimi’ esasında ürettiği bilimsel proje ve akademik düzeyli proje eğitim uygulamaları ile 
büyük başarılara imza atmıştır. Bu başarılı uygulamaları içinde, birlikte üretilen ve bu üretilen bilgi, 
belge, fotoğraf, video ve nadide materyallerin birikimi ile bir müze oluşumu meydana gelmiştir.  

Bafralı Emekli Öğretmen Yaşar Önbaş’ın Genel Başkanı olduğu 2003 yılında kurulan Bafra Halkımızı Bilinçlendirme Derneği 
(HA- Bİ- DER) Genel Merkezi’ne İstanbul Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ziyarette bulundu.
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B
afralı Emekli Öğretmen Yaşar Önbaş’ın Genel Başkanı 
olduğu 2003 yılında kurulan  Bafra Halkımızı Bilinçlen-
dirme Derneği (HA- Bİ- DER) Genel Merkezi’ne İstan-
bul Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 

üyeleri ziyarette bulundu. HA-Bİ-DER Yönetiminde yer alan ve 
“DİPLOMALI ANNE-BABA” lardan olan Çiğdem GÜNDÜZ’ ün 
Organize ettiği bu ziyaret BAFRA için  çok anlamlı oldu. Milli 

Mücadelemiz olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 100.yıl kutlamaları sebebiyle İstanbul’dan 
Samsun’a 40 kişilik bir ekip olarak gelen Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği 100.yıl etkinliklerine katılım sağladıktan sonra 
Bafra’yı da ziyarette bulundular. Önce meşhur Bafra Pidesini 
tadan İstanbullu ziyaretçiler ardından çay ve sohbet eşliğinde 
Bafra Kaymaklı Lokumu’nu tattılar. Burada konuşma yapan  

HA- Bİ- DER Dernek Başkanı Yaşar Önbaş, “Açıldığımız gün-
den bu yana yetiştirmiş olduğumuz anneler ve çocuklarımız ile 
ne kadar gurur duysak az kalır. Başardıkları, eğittikleri çocuklar-
la bugünlere başarılı bir şekilde geldiler. Böyle bir anne ile gel 
de böbürlenme, övünme, gurur duyma. Bunun gibi 647 aileye 
ulaştık. Ayağı protez bir bayan, anne var. Eğitim aldı, üniver-
siteden eğitimler alarak diplomasını aldı. Benim beynim değil 

ayağım özürlü diyerek azimle karanlıktan aydınlığa çıkarak 
başarılara imza attı.” diyerek başarı öykülerinden bahsetti.

Sözlerinin devamında ise “ İyi ki geldiniz, Bafra’mıza güzel-
likler getirdiniz. Sizi ağırlamaktan, burada olmanızdan ötü-
rü çok mutluyuz. Dilerim her Karadeniz turuna çıktığınızda 
güzel Bafra’mıza da uğrar  pidemizi, lokumumuzu yersiniz. 
Şimdi o meşhur Bafra Ballı Cevizli Dondurma’ mızı yemek 
için yola koyulalım.” diyerek BAFDO Bafra Dondurmada 
Meşhur Bafra Ballı Cevizli Dondurması’ nı yerinde tattılar. 
Daha sonra HA- Bİ- DER’ i  yerinde ziyaret eden İstanbul 
Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyeleri 
dernek binasına ve derneğin gerçekleştirdiği çalışmala-
ra hayran kalarak Yaşar Önbaş’ın yaptığı çalışmalardan, 
projelerden dolayı Yaşar Önbaş’a tebriklerini sundular. 
HA- Bİ- DER Genel Başkanı Yaşar Önbaş dernekteki ço-
cukların yaptığı oyuncakları, bilimsel çalışmaları, oyuncak 
müzesini, uluslararası verilen ödüllerini ve başarı öykülerini 
anlatarak  ziyaretçileri adeta büyüleyerek duygulandırdı. 
Derneğin faaliyetlerinden ve hayatlarını değiştirdikleri anne 
ve çocukların yaşam öykülerinden de bahsederek ziyaret-
çilere bilgiler aktardı. Ayrıca yakın zamanda yeni projeler, 
önemli gelişmeler ve yeniliklerin olacağını da müjdeledi. 
Açıktır ki BAFRA  bu yapılanmaları ile bir ‘Bilim  Şehri olma’ 
yolundadır…
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Zuhal Türk Dualarla Son 
Yolculuğuna Uğurlandı

Sadiye Yılmaz Dualarla Son 
Yolculuğuna Uğurlandı

ÇELEBİ AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

Fehmi Alemdaroğlu Dualarla 
Son Yolculuğuna Uğurlandı

TOKİ Eski Başkanı Mehmet Kemal Ün-
sal’ın abla acısı. Bafra Eşrafından mer-
hum Terzi İbrahim Ünsal ve Dursun Hatun 

Ünsal’ın kızı; merhum Osman Türk’ün eşi; Meh-
met Kemal Ünsal, Özel, Yücel, Meral, Nihal’in 
ablası; Haldun Türk’ün annesi emekli öğretmen 
Zuhal Türk (81) vefat etti.  Cenazesi 11.07.2019 
Perşembe günü Samsun Pelitköy’ deki evinin 
önünde helallik alındıktan sonra Pelitköy TOKİ 
Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan 

cenaze namazından sonra Samsun Kıran Me-
zarlığı’na defnedildi. Cenazesine Samsun 20. 
Dönem Milletvekili Adem Yıldız, Atakum Eski 
Belediye Başkanı Cemal Gülhan, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, işa-
damları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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

Merhum Elektrikçi Mümin Yılmaz’ın eşi; 
Kadir Yılmaz, Sema Yılmaz, Kadriye 
Başaran’ın annesi; Kenan İlgen ve Ha-

cer Ataseven’in ablası; Suat Başaran ve Nimet 
Yılmaz’ın kayınvalidesi; Şoför Galip İlgen ve 
Gülizar İlgen’in kızı Sadiye Yılmaz (91) vefat 
etti. Cenazesi Atakum Cağaloğlu Bulvarı’ndaki 
evinin önünde alınan helallikten sonra Alaad-
din Camii’ne getirildi. Burada ikindi namazını 

müteakip kılınan cenaze namazının ardından 
Kıranköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına 
defnedildi.
Cenaze törenine yakınları, sevenleri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

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

Bafra Ziraat Odası Genel Sekreteri Alper Çe-
lebi’nin babası Yalçın Çelebi dualarla son 
yolculuğuna uğurlandı. Bafra eşrafından 

merhum Seniye ve Saim Çelebi’nin oğlu; İsmail 
Çelebi’nin, Ayşe Yenitur’un kardeşi; Yıldız Çele-
bi’nin eşi; Aysun ve Alper Çelebi’nin babaları; Ay-
lin Çelebi’nin kayınpederi Yalçın Çelebi vefat etti. 
Cenazesi 10.05.2019 Cuma günü Büyükcami 
Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınarak 
Büyük Cami’ye getirildi. Burada Cuma namazı-

nı müteakip kılınan cenaze namazının ardından 
Bafra Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına 
defnedildi. Cenazesine Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman 
Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri, personeli, 
siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Bafra Haber Gazetesi olarak mer-
huma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenle-
rine başsağlığı dileriz.  

Bafra SASKİ Müdürü Volkan Ünlü, Ecza-
cı Derya Ünlü ve 19 Mayıs PTT Müdürü 
Oskay Ünlü’nün annesi; Merhum Emni-

yet  Müdürü Cemal Ünlü ‘nün eşi, Nevin Ünlü 
(84) Kuşluğan Mahallesi’nde ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının ardından 
son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze Törenine, 
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs 
Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Bafra İlçe 
Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan,  

AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, İYİ 
Parti ilçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, 19 Mayıs 
İlçe Müftüsü Emin Patan, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, kurum müdür ve yöneticileri, muh-
tarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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

Köseli Köyü’nden Hacı Ahmet’in oğlu; Mus-
tafa, Muhlis, Zeki Alemdaroğlu’nun ağa-
beyi; Hülya, Muhsin, Mükerrem Alemda-

roğlu’nun babaları; Doğan Karafazlıoğlu’nun 
kayınbiraderi; Fatih Uncu’nun kayınpederi Fehmi 
Alemdaroğlu (75) vefat etti.
Cenazesi 01.07.2019 Pazartesi günü Köseli Ma-
hallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan ce-

naze namazından sonra Bafra Asri Mezarlığı’na 
defnedildi. Cenazesine siyasi parti temsilcileri, 
muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, işadam-
ları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

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

Ünlü Ailesinin Acı Günü
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ÖZDEMiR AiLESiNiN ACI GÜNÜ 

Elmas Kurt 
Dualarla Son 
Yolculuğuna 
Uğurlandı 

Ramazan Erkoç 
Dualar Eşliğinde 
Ebediyete Uğurlandı

Bafra Büyükcami Mahallesi sakinlerinden Merhum Emine 
Erkoç’un eşi;  Havva Sümer, Terzi Selma Dirliksoy, Terzi 
Eyüp Erkoç,  Bafra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdü-

rü İsmail Mümin  Erkoç’un babaları; Emekli Milli Eğitim Müdü-
rü Mustafa Sümer ve Sami Dirliksoy’un kayınpederi Ramazan 
Erkoç vefat etti. Cenazesi Bafra Büyük Camii’nde ikindi na-
mazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Bafra Asri 
Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Samsun Büyükşehir 
Eski Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ak Parti İlçe Başkanı 

İbrahim Semiz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin, İyi Parti 
Bafra İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi 
Bafra ilçe Başkanı Barbaros Turna, Bafra Ticaret Odası Başkanı 
Göksel Başar, daire amirleri, muhtarlar yakınları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

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

Bafra Kaygusuz Mahallesi sakinlerinden 
ASTAŞ JUKİ Denizli Şube Müdürü Al-
parslan, ASTAŞ JUKİ Yedek Parça Müdür 

Yardımcısı Yaşar , ASTAJ JUKİ Otomat Dikiş 
Makinası Teknik Servis Sorumlusu Başar AS-
TAŞ JUKİ Makine Satış Sorumlusu, Faruk Öz-
demir’in babaları; ASTAŞ HOLDİNG Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hüseyin, Neşat, Oral , Sedat 
Aşcı, ASTAŞ HOLDİNG Yönetim Kurulu Başka-
nı Vedat Aşcı, ASTAŞ HOLDİNG Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı  H.Kaya Aşcı’nın eniş-
teleri Necmi Özdemir (86 )  vefat etti.  Merhum 
Necmi Özdemir’in cenazesi Kaygusuz Mahalle-

si’ndeki evinden alınarak Kaygusuz Merkez Ca-
mii’ne getirildi. Burada kılınan öğle ve cenaze 
namazını müteakip Kaygusuz Mahallesi’ndeki 
aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 
Zihni Şahin, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman 
Tosuner, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bafra Haber Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

İsmetpaşa Mahallesi’nden 
saatçi Cemal Kurt’un eşi; 
Belediye çalışanlarından 
Ayşegül Coşar, Hülya, Esin, 
Güven Kurt’un anneleri; 
Rüstem Atmaca’nın karde-
şi; Cemal Atmaca, Nadire, 
Eser, Cevriye, Demet’in 
ablaları Elmas Kurt vefat etti. 
Cenazesi 30 Temmuz Salı 
günü 15 Temmuz Şehitler 
Cami’nde ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze na-
mazından sonra Bafra Asri 
Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazesine siyasi parti 
temsilcileri, muhtarlar, sivil 
toplum örgütü temsilcileri, 

işadamları, esnaflar ve va-
tandaşlar katıldı.
Bafra Haber Gazetesi olarak 
merhumeye Allah’tan rah-
met, kederli ailesi ve seven-
lerine başsağlığı dileriz. 

Osman Kutlu Dualarla Son 
Yolculuğuna Uğurlandı

Yaka Mahallesi sakinlerinden merhum 
Mehmet Cevdet Kutlu ve Hatice Kutlu’nun 
oğlu; Bilge Kutlu’nun eşi; Şule, Hale ve 

Doktor Tamer Kutlu’nun babaları Osman Kutlu 
(94) vefat etti.  Cenazesi 10.06.2019 Pazartesi 
günü Bafra Büyük Camii’nde öğle namazını mü-
teakip kılınan Cenaze namazından sonra Bafra 
Asri Mezarlıktaki Aile Kabristanlığına defnedildi. 
Cenazesine,  AK parti Bafra İlçe Başkanı Avu-
kat İbrahim Semiz, Cumhuriyet Halk Partisi Baf-
ra İlçe Başkanı Vahit Perçin ve yönetimi, MHP 
Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ve Yönetimi, 
Bafra Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifi Başkanı Metin Genççakır, Bafra Ticaret 

Odası Başkanı Göksel Başer, Aydıner Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydı-
ner, Aydıner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Turgut Aydıner, Aybet Genel 
Müdürü Güngör Prizenli, Aybet Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Bafra, Türk Kızılay’ı Samsun 
Şube Başkanı Habib Demirel, Oda Başkanları, 
Daire Amirleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluş 
Temsilcileri, İşadamları, yakınları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

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

Fehmi Alemdaroğlu Dualarla 
Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Gazetemizin yazarı Prof. Dr. Hik-
met Sami Türk’ün geçen yıl An-
kara’da Yetkin Yayınları arasında 

çıkan “Anayasa’ya Aykırı Anayasa Deği-
şiklikleri” kitabından sonra,  bu yıl üç ay 
ara ile yine Yetkin Yayınları arasında iki 
yeni kitabı daha çıkmıştır.

“Temel Yasa Anayasa” adıyla Şubat 2019 
sonunda yayımlanan ilk kitap, XLII+796 
sayfada “Anayasa’ya Giriş”, “Siyaset ve 
Siyasî Partiler”, “Yasama”, “Yürütme”, 
“Uluslararası İlişkiler”, “Eğitim, Kültür ve 
Çevre” başlıklarını taşıyan altı bölümden 
oluşmaktadır.

“Siyasî Partiler ve Seçim Hukukunun Te-
mel Sorunları ve Çözüm Önerileri” adıyla  
Haziran 2019 başında yayımlanan ikin-
ci kitap da, XXXVI +801 sayfada “Siyasî 
Partiler ve Seçim”, “Siyasî Partiler”, “Se-
çim Sistemi”, “Seçme ve Seçilme Hakla-
rı”, “24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletve-
kili Genel Seçimleri” ve “Yerel Seçimler” 
başlıklarını taşıyan altı bölümden oluş-
maktadır.   

Her biri zengin kaynaklara dayalı geniş 
inceleme ve araştırmaların ürünü olarak 
yazılan bu kitapları, ilgilenen okuyucula-
rımıza tavsiye ederiz.

Hikmet Sami Türk Kimdir?

1935 yılında Trabzon’un Of İlçesinde 
doğan, 1950’de Bafra Ortaokulu’nu, 
1954’te İstanbul’da Kabataş Erkek Li-
sesi’ni bitiren, 1964’te Almanya’da Köln 
Hukuk Fakültesi’nde “hukuk doktoru” 
unvanını kazanan Hikmet Sami Türk, 
1968-1995 yıllarında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuk Anabi-
lim Dalında profesör olarak çalıştı. Eylül 
1995’te Ankara Üniversi

tesi Senatosu üyeliğine seçildi.

2001-2011 yıllarında Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku 
ve Ticaret Hukuku dersleri verdi.

24 Aralık 1995 ve 18 Nisan 1999 millet-
vekili genel seçimlerinde DSP adayı ola-
rak Trabzon milletvekilliğine seçilen Prof. 
Dr. Türk, 55. Hükümette İnsan Hakların-
dan Sorumlu Devlet Bakanı ( Temmuz 
1997-Aralık 1998), 56. Hükümette Milli 
Savunma Bakanı (Ocak-Mayıs 1999) ve 
57. Hükümette Adalet Bakanı (Haziran 
1999-Ağustos 2002) olarak görev yaptı.

6 Haziran 2010 ve 30 Haziran 2013 tari-
hinde yapılan DSP 8 ve 9. Olağan Kurul-
taylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 

Çeşitli hukuk dallarında yayımlanmış 16, 
edebiyat alanında yayımlanmış 2, halk 
eğitimi alanında yayımlanmış 1 kitabı ile 
ticaret, anayasa, seçim, maden, çev-
re hukuku ve medeni hukuk gibi hukuk 
dallarında ve eğitim-öğretim konularında 
yayımlanmış 125’i aşkın inceleme, bildiri, 
açış konuşması, kanun taslağı, rapor ve 
çevirisi ile 1948’den beri çeşitli gazete ve 
dergilerde özellikle astronomi, havacılık, 
edebiyat, kültür, dış politika ve tarih ko-
nularında yayımlanmış çok sayıda ma-
kale, fıkra, deneme, eleştiri ve yazı dizisi 
vardır.

1958’de “Akis” Dergisinin “Demokratik 
Rejim İçinde Yaşamak İsteyen Milletler 
Ne Yapmalıdır?” konulu yazı yarışmasın-

da birincilik ödülünü, 1990’da “Ticaret 
Ortaklıklarının Birleşmesi” başlıklı kitabı 
ile Türkiye İş Bankası Toplum ve İnsan 
Bilimleri Büyük Ödülünü kazandı.

2015’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Yönetim Kurulu’nun önerisi ve 
Ankara Üniversitesi Senatosu’nun kara-
rı ile akademik yaşamı boyunca yaptığı 
bilimsel çalışmalar ve yetiştirdiği öğren-
cilerle Üniversite’ye değer katan pro-
fesörler arasında kendisine “Ankara 
Üniversitesi Çınarı” unvanı verildi.

Yabancı dil olarak Almanca, İngilizce, 
Fransızca ve İtalyanca bilen Prof. Dr. 
Türk, evli ve iki çocuk babasıdır.

19 Bafra Haber

Anayasa Mahkemesi (AYM) Baş-
kanı Zühtü Arslan’ın (25.7.2019) 
yeni Üye Selâhaddin Menteş’in 

andiçme töreninde yaptığı konuşmada 
Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki te-
mel hak ve özgürlüklerden birinin kamu 
gücü tarafından ihlâli iddiasıyla yapılan 
bireysel başvurular sonucunda artan 
ağır iş yükünü anlatarak, “bu iş yüküy-
le başa çıkmak, sadece  AYM’nin ya-
pabileceği bir iş olmadığı gibi sadece 

AYM’nin vazifesi de olmamalı.” görü-
şünü ifade etmesi üzerine, insan hak-
larından sorumlu eski Devlet ve  eski 
Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami 
Türk, aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptı:

“Anayasa’mıza göre ‘insan haklarına 
saygılı … hukuk devleti’, Türkiye Cum-
huriyetinin ‘değiştirilemeyecek’ nitelik-
lerindendir. Anayasa’nın 2. ve 4. mad-
delerinde belirtilen bu ilkeler, 12.9.2010 
tarih ve 5982 sayılı Kanun’la Anayasa 
Mahkemesi’nin görev ve yetkileri ile il-
gili 148. maddesine eklenen üç fıkra ile, 
herkesin ‘Anayasada güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kap-
samındaki herhangi birinin kamu gücü 
tarafından ihlâl edildiği iddiasıyla Ana-
yasa Mahkemesine’ başvurabilmesi 
olanağının getirilmesiyle çok önemli bir 
yargısal güvenceye kavuşturulmuştur. 
Yüksek Mahkeme, bu görevini başa-
rıyla yerine getirmektedir. Ancak, gerek 
insan hakları ihlâllerinin önlenemeyen 
artışı, gerek onları Anayasa Mahke-

mesi’ne taşıyan  bireysel başvurularla 
gelen yeni iş yükü, Yüksek Mahkemeyi 
zorlamaktadır.

Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin 
bakacağı bireysel başvurular arasında 
bir ön ayıklamaya gidilmesi ya da Yük-
sek Mahkeme’nin üye ve bölüm sayısı-
nın artırılması, ilk akla gelen tedbirler-
dendir.

Fakat daha kökten bir çözüm, −148. 
maddeye Avrupa İnsan Hakları Mahke-
me-si’ne yapılacak bireysel başvuruları 
azaltmak için konulmuş olan  ‘Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ sınırlaması-
na yer vermeksizin− Türkiye’de ‘Ana-
yasada güvence altına alınmış temel 
hak ve özgürlüklerden herhangi birinin 
kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddi-
asıyla’ başvurulacak yargı mercii olarak 
İnsan Hakları Yüksek Mahkemesi’nin 
kurulmasıdır. Bu Mahkemenin Anaya-
sa’daki yüksek mahkemeler arasında, 
örneğin Askerî Yargıtay’dan boşalmış 
olan 156. maddede düzenlenmesi ve 

bireysel başvurularla ilgili hükümlerin 
148. maddeden çıkarılması uygun ola-
caktır.

Bu amaçla yapılacak bir Anayasa de-
ğişikliğinin iki büyük yararı vardır: Hem 
Türkiye’nin temel insan hak ve özgür-
lükleri konusuna verdiği önem göste-
rilmiş; hem Anayasa’nın 148. maddesi 
uyarınca ‘kanunların, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi İçtüzüğünün … Anayasaya 
uygunluğunu” denetleyen, başka bir de-
yişle, soyut norm denetimi yapan, 148. 
maddede gösterilen yüksek devlet gö-
revlilerini Yüce Divan sıfatıyla yargılayan, 
Sayıştay’ın yardımıyla siyasî partilerin 
malî denetimini yapan,  Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcısının açtığı davalar üze-
rine siyasî partilerin kapatılmaları ya da 
Devlet yardımından kısmen veya tama-
men yoksun bırakılmaları hakkında ka-
rar veren Anayasa Mahkemesi’nin bu 
konulardaki aslî görevlerini daha rahat 
yerine getirmesi sağlanmış olur.”

İNSAN HAKLARI YÜKSEK MAHKEMESİ 
KURULMALI

PROF. DR. HiKMET SAMi TÜRK’ÜN 
YENi KiTAPLARI
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