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Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bafra’yı ziyaret 
eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Bele-
diyesi tarafından ilçeye kazandırılmak için yoğun çaba 
gösterilen Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projesi ile ilgili 
olarak düşüncelerini dile getirdi.

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Ku-
rulu’nda 47 yıl aralıksız başkanlığını sürdüren Metin 
Genççakır, 3 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi.

Metin BOSTANCIOĞLU

Kurban 
Bayraınızı 
En İçten 
Dileklerimle
Kutlarım.

Hasan DAVRAN
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Bafra Belediyesinin sağladığı tohum desteği ile Dedeli 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki 7 bin 
m²’lik alanda 23 Kasım 2020 tarihinde ekimi yapılan 
Karakılçık Buğdayı ilk hasadı gerçekleştirildi.

Hasan Kaya Aşçı, “SAMKON
Genel Başkanı Seçildi.

Fenerbahçeliler “KALEDEKİ AÇI” 
Lansmanında Biraraya Geldi.

Satranç Şampiyonları
Ödüllerine Kavuştu..

SABIR,
SABIR...
SABIR.

Bafra Kaymakamlığı İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından 
“Manda ve Manda Etinin Eko-

nomik Önemi ve Gıda Sektöründeki 
Kullanım Çalıştayı” düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) 
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 
Şevket Aşcı Turizm Fakültesi’nde 
düzenlenen çalıştay saygı duru-
şu,istiklal marşının okunmasından 
sonra başladı.Çalıştay Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem 
Özcan’ın moderatörlüğünde açış 
konuşmasıyla devam etti. Konuş-

macı olarak katılan Doç. Dr. Habip 
Muruz, Doç. Dr. Hüseyin Erdem ve 
Doç. Dr. Ali Gücükoğlu tarafından 
manda etinin kullanılması ve dün-
ya örnekleri hakkında bilgilendirme 
yaptılar. Konuşmaların ardından 
öğle arasında fakülte bahçesinde 
katılımcılara manda etinden yapıl-
mış döner, yoğurt, ayran, pastırma 
ve kaymak ikram edildi.

İktidar değişikliğine karar verecek olan halkın verdiği 
oylarda ifadesini bulan millî iradedir. Dolayısıyla iktidarı 
yeni bir partiye veya partilere “teslim” edecek olan halk-
tır. O zaman geldiğinde hiçbir kimse, hiçbir güç,  millî 
iradenin gerçekleşmesini engelleyemez.
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BAFRA’DA MANDA
Bafra Kaymakamlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Manda ve Manda 
Etinin Ekonomik Önemi ve Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı” düzenlendi.

Konca VURAL

Bir Şiir,
Bir Hikâye..
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METiN GENÇÇAKIR
GÜVEN TAZELEDi

VALİ DAĞLI “ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ”
BAFRA’MIZIN YÜZ AKI OLACAK
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METiN GENÇÇAKIR GÜVEN TAZELEDi

Bafra Esnaf ve Sanatkârlar Kre-
di ve Kefalet Kooperatifi Baş-
kanlığının Genel Kurul Toplan-

tısı Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da divan başkanlığına 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu Genel Başkanı Fevzi 
Apaydın, Katip üyeliklerine Metin Si-
lecek, Adem Aydın,Tevfik Tuncay oy 
birliği ile seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan Genel Ku-
rul’da,  Divan Başkanı Apaydın,”Ben 
yıllardır  oda ve kooperatif başkanlı-
ğında bulundum. Sizler kooperatifini-

ze sahip çıkarak, yüzlerce üyeniz ile 
salonları doldurarak, mesafelerinizi 
koruyarak, maskelerinizi takarak, 
hijyen kurallarına uyarak bu genel 
kurulu şenlendirdiniz. İnşallah, ku-
rallara uyarak normal hayata geçe-
riz. Devletimiz ve milletimizle birlikte 
bu zorlukları aşacağız. Sizleri tebrik 
ederim.” dedi.

Denetim kurulu raporları,2018, 
2019,2020 yıllarına ait bilanço, gelir 
gider raporlarının okunması, Yöne-
tim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı 
ibrası, 2021,2022 ve 2023 yılları ola-
ğan genel kurullarının birleştirilerek 
2024 yılında yapılması hususunun 
görüşülerek karara bağlanması, Baf-
ra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Ke-

falet Kooperatifi Müdürü Burhan Ba-
bal tarafından okunarak genel kurul 
üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Bafra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Me-
tin Genççakır, Genel Kurul’da yap-
tığı konuşmada,’’Esnafımızın so-
runlarını yakinen bilen bir kişiyim. 
Ben sizler için varım. Kooperatif 
ortaklarımız kooperatifimize olan 
borçlarını ödeme gayreti içerisinde 
olmuşlardır. Fakat bu gayretlerine 
rağmen bazı üyelerimiz vadesinde 
ödemelerini yapamamışlardır. Pan-
demi döneminin de buna çok etkisi 
oldu. Üyelerimizin borçlarını ödeye-
medikleri zamanlar oldu.Kendilerini 

icraya vermediğim için mahkeme-
lerde zor günler yaşadım.Kendim 
için değil,esnafımın yanında olmak 
için her fedakarlığa  katlandım.Vic-
danen rahatım. Üyelerimizin borçla-
rının takibe düşmemeleri için kendi-
lerini telefonla arayarak ,’’Bize gelin, 
size yardımcı olalım. Sorununuzu 
çözelim.’’ diyoruz. Bugüne kadar 
her üyemize kanunların bize verdi-
ği yetkileri kullanarak elimizden ge-
len yardımı sağladık. Hiçbir üyemiz 
bize yardımcı olmadınız diyemez. 47 
yıl kesintisiz Başkanlık dönemimde 
hiçbir esnafımızın kalbini kırmadım.  
Bafra’da Esnaf Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi başkanlığını yap-
tım. Beni bu göreve layık gördünüz 
bugün ilk günün heyecanı içersin-
deyim. Bu heyecan benden hiç kay-

bolmadı. Sizlere hizmet vermekten 
onur duyuyorum. Genel Kurulumu-
za katılan Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, Türkiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Federasyonu Genel Baş-
kanı Fevzi Apaydın, Ticaret Sanayi 
İl Müdürü Kürşat Turpçu,  Samsun 
il ve ilçelerinden  katılan kooperatif 
oda başkanlarına, misafirlerimize ve 

üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.” dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men,”Genel Kurul’a hitaben yaptığı 
konuşmada kendisinin de babadan 
kalma esnaf çocuğu olduğu,esnaf bir 
şeyi üretirken çok dikkatli ve titiz dav-
ranır,kendisinden bir şeyler katar,işi-
ni geliştirmek için de birlik beraberlik 
içerisinde oluşturdukları ve geliştir-

dikleri işlerinde esnaf kefalet koope-
ratiflerinden aldıkları krediler işlerine 
güç katardı.Bafra’da Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Metin Genççakır 
ve yönetimi çok başarılı işlere imza 
attılar.Seçimler demokratik bir şe-
kilde yapılıp bu hakkı kullanacağız.
Bilemiyorum bu seçimde başka aday 
var mı? Varsa da adaylara başarılar 
diliyorum. Esnafımıza destek olan 
kooperatifimize,federasyonlarımıza 
teşekkür ederim.Genel Kurul’unuz 
hayırlı olsun”.dedi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç,”Bugün kongrenizde baştan sona 
sizin yanınızda olmak istedim. Fa-
kat pandemi dolayısıyla programla-

rımızın çokluğundan yeterince za-
man ayıramıyoruz.Ama ben elimden 
geldiği kadar  pandemi döneminde 
gece-gündüz esnafımızın yanında 
olmaya çalıştım.Bugün de zaman 
ayırıp geç de olsa Genel Kurul’unu-
za katıldım.İnşallah toplantınız ha-
yırlara vesile olur.” diye konuştu.

Bafra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi’nin seçiminde di-
vana Metin Genççakır’ın yönetim lis-
tesinden başka aday çıkmadığından 
Metin Genççakır’ın yönetim ve dene-
tim kurulu üyelerinin isimleri okuna-
rak kongrede açık oylamayla genel 
kurula sunuldu. Oylama neticesinde 
Metin Genççakır’ın başkanlığındaki 
liste oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu şöyle oluştu.

Metin Genççakır Başkan

Haydar Sarı Başkan Yardımcısı,

İmdat Akay, Doğan Karafazlıoğlu, 
Yusuf Soylu yönetim kurulu üyeleri

Denetim Kurulu Üyeleri

Ali Şencan, Ahmet Can

Bafra Esnaf Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanlığına tek-
rar seçilen  Metin Genççakır, genel 
kurul üyelerine hitaben teşekkür ko-
nuşması yaptıktan sonra genel kurul 
sona erdi.

Bafra Haber gazetesi olarak  Bafra 
Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanlığına seçilen Me-
tin Genççakır ve yönetimini kutlar, 
başarılar dileriz.

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda 47 yıl aralıksız başkanlığını 
sürdüren Metin Genççakır, 3 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi.
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Bafra Kaymakamlığı İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından 
“Manda ve Manda Etinin Eko-

nomik Önemi ve Gıda Sektöründeki 
Kullanım Çalıştayı” düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) 
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 
Şevket Aşcı Turizm Fakültesi’nde 
düzenlenen çalıştay saygı duruşu,is-
tiklal marşının okunmasından son-
ra başladı.Çalıştay Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.Muharrem Özcan’ın 
moderatörlüğünde açış konuşmasıy-
la devam etti. Konuşmacı olarak ka-
tılan Doç. Dr. Habip Muruz, Doç. Dr. 
Hüseyin Erdem ve Doç. Dr. Ali Gücü-
koğlu tarafından manda etinin kulla-
nılması ve dünya örnekleri hakkında 
bilgilendirme yaptılar. Konuşmaların 
ardından öğle arasında fakülte bah-
çesinde katılımcılara manda etinden 
yapılmış döner, yoğurt, ayran, pastır-
ma ve kaymak ikram edildi.
Yemek arasından sonra Çalıştay 
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men’in konuşmasıyla devam etti.Er-
türkmen, “Manda etinin kullanılması 

ve dünya örneklerini bize verdiler. 
Manda etinin ne kadar kıymetli oldu-
ğunu İtalya’da buna kara inci dendi-
ğini bize anlattılar. Biz zaten bunun 
önemini biliyorduk. Özellikle süt ve 
süt ürünleri konusunda herhangi 
sıkıntı yaşamıyoruz tüketim konu-
sunda. Sütünden hem yoğurt hem 
kaymak yapıyoruz. Bafra’da bu sek-
tör gelişmiş durumda dondurmacılık 
sektöründe de bunu kullanıyoruz. 
Kaymağımızı Bafra kaymaklı loku-
munda kullanıyoruz. Herhangi bir sı-
kıntı yok. Ancak kırmızı etin kullanım 
konusunda maalesef bir sıkıntı var. 
Türkiye’de kesilen mandaların yüz-
de 15’i Bafra’da. Biz aslında bunu 
tüketiyoruz ama maalesef manda 
eti olarak satılmıyor. Sığır eti olarak 

satılıyor. Biz tekrar bunu göğsümüzü 
gere gere bu manda etidir demek is-
tiyoruz. Manda etini gerek fırınlarda 
gerek pastırma yaparak uzun vadeli 
saklanma koşullarında saklanarak 
tüketicinin hem Samsun’a hem Tür-
kiye’ye sunulmasını arz ediyoruz. 
Bu noktada bir araya geldik çok gü-
zel bir çalıştay oldu. Bu çalıştaydan 
herkes memnun. Biz bunu Türkiye 
gündemine taşımaya çalışıyoruz. 
Manda bizim öz değerimizdir atala-
rımız bunu kullandılar. Biz mandasız 
yaşayamayız, manda bizim öz değe-
rimiz, bunu hatırlatmak istiyoruz. Bu 
çalışma sonunda bir çalışma çıkacak 
1 Temmuz’da Tarım Bakan’ımıza arz 

edeceğiz. Randevumuzu aldık.
Çalıştay’ımızın düzenlenmesinde 
emeği geçen, katkı sağlayan herke-
se teşekkür ederim.” dedi.
 
    Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç ise, “Samsun Türkiye’de özellikle 
manda bakımından en üst düzeyde. 
Samsun bölgesinde 22 bin manda 
var. Bunun da sadece 10 bini Bafra 
sınırları içerisinde. Bu açıdan Baf-
ra çok önemli, manda et ürünleri ve 
süt ürünleri noktasında. Bunların 
çoğu Kuş Cenneti’nde yaşıyor ve 
besleniyor. Doğal beslenme var. Ta-

bii, bu geleneksel yöntemlerle yapı-
lan bir iş. Bu toplantıyı yapmamızın 
amacı bu manda etinin ve sütünün 
üretimini,kalitesini, katma değeri-
ni nasıl geliştirebiliriz, bununla ilgi-
li neler yapmamız gerekir yerelde. 
Sayın Cumhurbaşkan’ımızda çevre 
gününde Kuş Cenneti’ne canlı bağ-
landığı sırada bölge için manda eti-
nin ve manda sütünün ürünlerinin 
çok önemli olduğunu, geliştirilmesi 
gerektiğini söyledi. Sayın Cumhur-
başkan’ımızın sözü üzerine Çalıştay 
yaparak bu işin gelişmesi için yerel-
de ne yapılması gerektiğini tartışıyo-
ruz.” diye konuştu.
       
Çalıştay’da  Samsun İl Tarım ve Or-
man Müdürü İbrahim Sağlam,Bafra 
Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
İsmail Metin,Bafra Lokantacılar Oda-
sı Başkanı Doğan Karafazlıoğlu,Baf-
ra Ziraat Odası Başkanı Osman To-
suner,Samsun ve İlçeleri Kırmızı Et 
Üreticileri Başkanı Erdal Doğan’ın 
Bafra’da manda yetiştirilmesinde 
yapılacak tüm çalışmalarda maddi 
ve manevi yönden her türlü desteği 

sağlayacaklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından yapılan 
plaket töreninde Bafra Kaymakamı 
Cevdet Ertürkmen adına hazırlan-
mış Manda ve Manda Etinin Ekono-
mik Önemi ve Gıda Sektöründe Kul-
lanımı konulu  Çalıştay’ımıza yapmış 
olduğunuz katkılardan dolayı teşek-
kür plaketini;

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men,Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Muharrem Özcan’a Bafra TSO Mec-
lis Başkanı Nur Aydıner Meral, Doç.
Dr.Ali Gücükoğlu’na Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç ,Doç.Dr. Habib 
Muruz’a Samsun İl Tarım ve Orman 
Müdürü İbrahim Sağlam, Doç.Dr.Hü-
seyin Erdem’e  takdim ettiler.

Plaket töreninden sonra 
Çalıştay sona erdi. 

BAFRA’DA MANDA ÇALIŞTAYI YAPILDI
Bafra Kaymakamlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Manda ve Manda Etinin
Ekonomik Önemi ve Gıda Sektöründeki Kullanım Çalıştayı” düzenlendi.
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Her koşulda  ilçedeki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerde bulunan 
Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi, engellilerin yanında olmaya devam ediyor.
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BAFRA BELEDiYESiNDEN 
TEKERLEKLi SANDALYE YARDIMI

Bafra Belediyesi Engelli Koor-
dinasyon Merkezi’nde Türkiye 
Sakatlar Derneği Bafra Şube 

Başkanlığına yeniden seçilen Re-
cep Köksal ve yönetimi ile bir araya 
gelen Başkan Kılıç, Dernek Başkanı 
Köksal ve yönetim kurulu üyelerine 
başarılar dileyerek karşılıklı fikir alış 
verişinde bulundu.

Engelli vatandaşlarımız bizim için 

her zaman kıymetlidir ve onların so-
runları bizim sorunlarımızdır. Sosyal 
belediyecilik anlayışıyla tüm vatan-
daşlara ulaşmayı hedeflediklerini 
ifade eden Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, “İlçemizde yaşayan en-
gelli vatandaşlarımıza desteğimiz 
artarak devam edecek. Biz sadece 
bu konuda değil, her konuda vatan-
daşlarımıza yardımcı olmanın gay-
reti içindeyiz.” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kı-
lıç ardından 15 engelli vatandaşa 
tekerlekli sandalye dağıtım progra-
mında ailelerle bir araya geldi.

Başkan Kılıç konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada “Engellilerin ha-
yat şartlarını iyileştirmek, toplum-
sal gelişmelerden pay almalarına 
yardımcı olarak, üretime katkıda 
bulunmalarını sağlamak amacıyla 
çalışmalar yürütüyoruz. Birlik ve be-
raberliğimiz ile her engeli ortadan 
kaldırmaya devam edeceğiz. Bugün 
15 kardeşimizin ve ailelerinin mutlu-
luğuna ortak olduk. Bu samimiyet ve 
gayretle çalışmalarımız devam ede-
cek.” dedi.

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan 
engelli vatandaşlar ise duydukları 
memnuniyet ve mutluluğu ifade ede-
rek Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a 
teşekkür ettiler.

TEMMUZ 2021

Bafra Atatürk Anadolu Lise-
si okul birincisi Ceren KAYA, 
Mezuniyet Kütüğü’ ne is-

minin yazılı olduğu plakayı çaktı. 
Okulun web sayfasından yapı-
lan konuyla ilgii açıklama şöyle: “ 

Okulumuz 2020-2021 Eğitim Öğ-
retim Yılı Okul Birincisi, 12/B sınıfı 
öğrencimiz Ceren KAYA, isminin 
yazdığı plakayı mezuniyet kütü-
ğüne çaktı. Öğrencimize bundan 
sonraki eğitim hayatında başarı-

larının devamını diler, ailesini ve 
emeği geçen tüm öğretmenlerini, 
sınıf rehber öğretmeni Mustafa 
ÖZKARA  nezdinde tebrik ederiz.”

Haber : Oktay ZERRİN- Bafra

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BİRİNCİSİ CEREN, 
MEZUNİYET KÜTÜĞÜNE iSiM PLAKASINI ÇAKTI



Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç tarafından projenin ger-
çekleşeceği alanda kendisine 

yapılan sunum sonrası açıklama-
larda bulunan Samsun Valisi Doç. 
Dr. Zülkif Dağlı “Orta Ölçekli Sanayi 
Sitesi Bafra’mızın yüz akı olacak” 
dedi.
 
 

Vali Dağlı “Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 
Belediyemizin Çevre Bakanlığımız-
la birlikte yürütmüş olduğu güzel bir 
çalışma. Önümüzdeki süreçte Baf-
ra’mızın yüz akı olacak. Çevredeki 
küçük sanayi sitelerine sığmayan 

küçük sanayi tesislerimizin burada 
yer alması ile hem mahalle arala-
rında olan hem ev altlarında olan 
sanayi tesislerinin buraya girmesiy-
le burada nezih ortamı oluşturmuş 
olacağız” Sözleriyle düşüncelerini 
dile getirdi.
 
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda 
bulunan Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç “AK Parti Samsun Mil-
letvekilimiz Orhan Kırcalı, Valimiz 
Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kaymakamı-
mız Cevdet Ertürkmen, Ak Parti 
İlçe Başkanımız İbrahim Semiz ve 
MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna 
ile proje alanında incelemelerde 
bulunarak bilgi verdik. Orta Ölçekli 
Sanayi Sitesi Projemiz bölgemizde 
tek olma özelliği ile başta istihdam 
olmak üzere birçok alanda katma 
değer kazandıracak.” dedi.
 
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağ-
lı’ya Bafra programında AK Parti 

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men, Bafra Belediye Başkanı Hamit 

Kılıç, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim 
Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros 
Turna ve oda başkanları eşlik etti.

VALİ DAĞLI “ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ”
BAFRA’MIZIN YÜZ AKI OLACAK
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bafra’yı ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağ-
lı, Bafra Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmak için yoğun çaba gösterilen Orta Ölçekli Sa-
nayi Sitesi projesi ile ilgili olarak düşüncelerini dile getirdi.

5 Bafra Haber

BAFRA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADINA

HAMİT KILIÇ

Tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin
Kurban bayramını kutluyor,

sağlık ve mutluluklar diliyorum. 

TEMMUZ 2021
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Bafra Esnaf Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi,

Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı,

Metin GENÇÇAKIR

Bafralı Hemşehrilerimizin,
Esnaflarımızın kurban bayramını kutlar, 

mutluluklar ve sağlıklar dilerim.

TEMMUZ 2021

STK’larda görev almak gö-
nül işidir. Gönüllere girmek 
esastır. Samsunluların ika-

met ettiği başta İstanbul ve yurt 
sathındaki hemşehrilerimizin bir-
lik ve beraberliğini; dayanışma, 
sevgi, saygı ve imece kültürünü 
yaşatmak için öncülük yapan 
Kurucu Başkan Kaya AŞÇI’ nın 
tekrardan SAMKON Genel Baş-
kanı seçilmesi münasebetiyle 

Bafralılar olarak gurur duymuş 
bulunuyoruz. Kendisini ve yöne-
tim kurulunu kutluyor, görevinde 
başarılar diliyoruz.

Bafra Esnaf ve Sanatkârlar Kre-
di Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Bafra Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı
Metin GENÇÇAKIR

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ali UZUN’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Karşılıklı hoş sohbetin yapıldığı ziyaret sonunda, Prof. Dr. Ali 

Uzun memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yapılan ziyarette, Kayma-
kam Cevdet Ertürkmen’e Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Tarım ve 
Orman İlçe Müdürü Mehmet Güreş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Meh-
met Ali Katipoğlu eşlik etti.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Abdurrah-
man İsmailoğlu’nun görevden alınması üzerine yerine Sam-
sun İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri 

Başkan Yardımcısı) Uzm. Dr. Alaiddin DOMAÇ atandı.

Bafra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve 
Bafra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Metin 
Genççakır, Hasan Kaya Aşcı’nın SAMKON Genel Başka-
nı seçilmesi münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

H. KAYA AŞCI’YA 
TEBRiK
BAŞKAN GENÇÇAKIR’DAN KAYMAKAM CEVDET ERTÜRKMEN BAFRA ŞEVKET 

AŞÇI TURiZM FAKÜLTESi DEKANI PROF. DR. ALi 
UZUN’A NEZAKET ZiYARETiNDE BULUNDU

UZMAN DR.ALAİDDİN 
DOMAÇ, BAFRA 
DEVLET HASTANESİ 
BAŞHEKİMLİĞİNE 
ATANDI



7 Bafra Haber

Tüm 
Hemşehrilerimin

Kurban Bayramını
En İçten

Dileklerimle
Kutlarım.

Tüm hemşehrilerimizin 
Mübarek Kurban 

Bayramını Tebrik Eder, 
Sağlık ve Mutluluklar 

Dileriz

TEMMUZ 2021

Bafra Belediyesinin ev sahipliğinde ilçede ilk kez düzenlenen ve Türkiye Bilardo 
Federasyonu tarafından da desteklenen 3 Bant Bilardo Turnuvası’nın finali yapıldı.

KAYMAKAM CEVDET ERTÜRKMEN BAFRA ŞEVKET 
AŞÇI TURiZM FAKÜLTESi DEKANI PROF. DR. ALi 
UZUN’A NEZAKET ZiYARETiNDE BULUNDU

5-8 Temmuz tarihleri arasında 4 
gün süren ve çekişmeli müsa-
bakalara sahne olan turnuva-

nın finalinde Volkan Çimentepe ile 
Remzi Yurt mücadele etti.

Nefes kesen final karşılaşması so-
nucunda rakibi karşısında 40-23’lük 
skorla üstünlük sağlayan Volkan Çi-
mentepe turnuva şampiyonu oldu.

Turnuvada üçüncülüğü Taner Gür-
can,dördüncülüğü Cem Özkaya 
elde ederken en yüksek seri sa-
hipliğini ise 10 sayı ile Remzi Yurt 

ve Cem Özkaya paylaştı. Turnuva 
sonunda düzenlenen ödül törenine, 
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürk-
men, Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç, Türkiye Bilardo Federasyonu 
Başkanı Ersan Ercan, AK Parti İlçe 
Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe 
Başkanı Barbaros Turna ve bilardo 
severler katıldı.

Bafra Gençlik Bilardo Salonu’nda 
yapılan ve 64 sporcunun mücade-
le ettiği 3 Bant Bilardo Turnuvası’na 
Bafra’nın yanında Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden de sporcular katıldı.

Ödül töreni sonunda düşüncelerini 
dile getiren Bafra Belediye Başka-
nı Hamit Kılıç “Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını ve pandemi 
kısıtlamaları nedeniyle uzun süre 
sosyal faaliyetlerden uzak kalma 
durumda kalan hemşehrilerimiz için 
çeşitli organizasyonlar hayata ge-
çirmeye devam ediyoruz. Çocukla-
rımız ve gençlerimiz için sportif ve 
sanatsal aktivitelerden sonra her 
yaş grubuna hitap eden ve beledi-
yemiz öncülüğünde ilk kez düzenle-
diğimiz bilardo turnuvamızın finalini 
hep birlikte gerçekleşirdik. Dere-

ce alan tüm sporcularımızı bir kez 
daha tebrik ediyorum. Turnuvamı-
zın açılışında da aramızda bulunan 
Türkiye Bilardo Federasyonu Baş-
kanı Ersan Ercan’a, hakemlerimi-
ze, katılım sağlayan tüm sporcula-
rımıza, organizasyonda emeği olan 
herkese ve bizleri bu etkinliğimizde 
de yalnız bırakmayan saygıdeğer 
hemşehrilerime sonsuz teşekkür 
ediyorum. Bafra’mızda benzer et-
kinliklerde vatandaşlarımızla bera-
ber olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BiLARDO TURNUVASI FiNALi,
ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTi



Hasan DAVRAN

e-mail: hasandavran@hotmail.com

SABIR, SABIR, SABIR...

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. 
Vatandaş “Ne olacak bizim 
halimiz? Neden bu krizi yaşı-

yoruz?” diyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler 
ekonomik ve siyasi başarısızlıklarını 
görmezden gelerek iç ve dış güçleri 
suçlamadan önce aynaya baksın-
lar, baktıklarında suçlu karşılarında 
duruyor. Gençler Türkiye’nin sorunu 
ne? Biz neyin kefaletini ödüyoruz, 
biliyor musunuz?Cehaletin kefaletini 
ödüyoruz.Kuran’da 100 ayette akle-
din,aklınızı çalıştırın.Akletmez misi-
niz?” Allah aklını kullanmayanların 
üzerine pislik yağdırır”(Yunus suresi 
100.ayet)

    “ Allah size, mutlaka emanetleri(iş-
leri) ehli olanlara vermenizi, adaletli 
davranmanızı emreder.”(Nisa suresi 
58.ayet)

2020 yılında ülkemiz ve dünya ül-
kelerinde  yeni tip koronavirus (co-
vid 19) salgını ve pandemi, sadece 
küresel bir sağlık krizi değil aynı 
zamanda ekonomik bir kriz yarattı. 
Bizim gibi az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeleri hem ekonomik yönden 
hem sağlık yönünden çok etkiledi. 
Bunda hem hükümetin hem de hal-
kımızın büyük ihmalleri oldu. Zama-
nında aşı, zamanında maske ihmal 
edildi. Hâlâ daha ihmal edilmeye de-
vam ediliyor. Bu da binlerce insanın 
ölümüne, milyonlarca insanın hasta-
lığa yakalanmasına neden oldu. Tıp 
doktorları korunmanın maske-me-
safe-aşıda olduğunu yalvarırcasına, 
ağlarcasına söylerken halkımızdan 
duyarsız insanlar bu uyarılara uy-
mayarak hem kendilerinin hem ai-

lelerinin hem de toplumun hastalığa 
yakalanmasına sebep oldular. Sor-
sanız dindar geçinen bu insanları 
ölmelerine, hastalanmalarına neden 
olarak kul hakkı yemişlerdir. 

Gençler, Türkiye coğrafi konumuy-
la, jeopolitik durumuyla,coğrafya-
sı,farklı iklimleriyle dünyanın en 
güzel ülkesi.Sizler bu günün tek-
nolojik şartlarıyla bilgiye ulaşmakta 
çok şanslısınız.Bir dakikada dünya 
ile iletişim kurma şansınız var.Bunu 
iyi değerlendirin.Sizler çok zekisiniz.
Bu kadar olumsuz tablo içerisinde 
sakın ola yaşadıklarınızdan pişman 
olmayın. Gelecek nesiller cehaleti 
yenmiş olacak. Kimse sizleri kandı-
ramayacak. Sabırlı olun.

Sabır; hayatın bizlere getirdiği acı, 
keder, yokluk, yoksulluk, felaket, 
ölüm, katliam, soykırım, zorbalık ve 
zalimler karşısında metanetini boz-
madan, cesaretini yitirmeden hiçbir 
şekilde ezilmişlik ve yılgınlık göster-
meden, bağırmadan, çağırmadan, 
ağlamadan, dövünmeden dimdik 
ayakta durmak, gelen her türlü be-
laları sessizce hazmederek dosta 
güven, düşmana korku vererek ken-
disiyle aynı acıyı yaşayanlara da bir 
dayanak olmaktır. 

Yani her şeyde olduğu gibi sabırda 
da güzel olan yerinde ve zamanında 
sabretmektir. İş işten geçtikten son-
ra, fırsatlar kaçtıktan sonra değil…

Sabretmek demek, her şeye boyun 
eğmek gerekli gereksiz her şeye 
rıza göstermek değildir.            

Gelişmiş dünya ülkeleri en son ve 

en iyi yönetim şekli olarak tüm dün-
yada yaygınlaşan demokratik rejimi 
benimsemişlerdir.    

Demokrasinin temel ilkeleri ; yasa-
lara uyma zorunluluğu, eşitlik, aktif 
katılım, seçim, çok partili sistem, ço-
ğunluğun yönetimi, çoğulculuk, he-
sap verilebilirlik, şeffaflık, anayasal 
güvence, güçler ayrılığı,laiklik,sivil 
toplum...

Demokrasi ilkeler rejimidir. Bunun 
için dünya ülkeleri, halkları bu reji-
me kavuşabilmek için 30 yıl,100 yıl 
savaşları yapmışlar bu uğurda idam 
olmuşlar, zindanlarda yatmışlar. 

Biz ise halk mücadelesi vermeden…  
Mustafa Kemal Atatürk’ümüz Türki-
ye Cumhuriyeti’ni kurmuş; Türkiye 
Cumhuriyet’i toplumun huzuru, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı için-
de, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, de-
mokratik, laik, sosyal bir hukuk dev-
letidir demiş. Devletimizin yönetim 
biçimini belirlemiştir.

Cumhuriyetimizin yaşaması ve ge-
lişmesi için hayatı boyunca yüzlerce 
devrim yapmış. 

Cumhuriyetin genç kuşakları çağ 
dışı kişiler tarafından değil, bağım-
sız ve hürriyetin değerini bilen öğ-
retmenler tarafından yetiştirilecek. 
Cumhuriyetin temelini ilim oluştura-
caktı.

Bilgisiz ve bilinçsiz bir halk toplu-
luğunun ulus olma hakkına sahip 
olamayacağını vurgulayan Atatürk, 
ulusun bilinçlendiği oranda hak ve 

hukukuna sahip çıkacağına biliyor-
du. Bu nedenle eğitime ve kültüre 
çok önem vermiştir. Sosyo-ekono-
mik gelişmenin ve toplumsal değiş-
me ve gelişmenin temeli teknolojik 
yenilenmeye dayanmaktadır. Bunun 
için yapısal dönüşüm için en önemli 
faktörlerin başında eğitim, bilim ve 
teknoloji gelmektedir.

Gençler, öyle bir dünya sizleri bekli-
yor ki eğitilmiş, paylaşımı, uzlaşma-
yı, iletişim kurmayı, yardımlaşmayı 
bilen, yetenekli insanlar olacak. Siz-
lere bunlar hayaldir diyenler çıkabilir. 
Siz onlara aldırmayın, zamanınızı iyi 
değerlendirin, günümüz iletişim ara-
cı olan sosyal medyadan dünyadaki 
gelişmeleri takip edip yaratıcı olun. 
Bu kabiliyet, bu zekâ, bu yetenek 
sizde var.

Bunu yaşayarak okul öncesi çocuk-
larda gördüm ve izledim. Kim ne 
derse desin sizler Türkiye’nin gele-
ceğisiniz. Gençler mutsuz insanlar-
dan kaçının. Kötümser insanların 
olduğu yerde kötü bir enerji vardır. 
Bu ortamdan kaçının. Tekraren söy-
lüyorum. Bir dokunuşun, bir gülüm-
semenin, bir kelimenin ,dinleyen bir 
kulağın,içten söylenmiş bir sözün ya 
da değer veren en ufak bir davranı-
şın gücünü küçümsemeyin.Bunların 
hepsini hayatınızın güzelleşmesin-
de yeri var.

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nızın 
neşe, barış, esenlik, sağlık,yardım-
laşma içerisinde sevdiklerinizle bir-
likte geçmesini dilerim. Bayramınızı 
kutlarım.

8 Bafra Haber

Osman TOSUNER
Bafra Ziraat Odası Başkanı

Tüm
 hemşehrilerimin
ve çiftçilerimizin

Kurban Bayramını
 Kutlarım.

TEMMUZ 2021
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ANMA

      Bafra Haber gazetemizin kurucusu, efsane,duayen gazeteci Vural 
DİLMAÇ;gazeteciliği aralıksız 70 yıl tarafsız,ilkeli,basın-yayın ilkeleri çer-
çevesinde Bafra’mızın sivil toplum örgütlerinin,kamunun faaliyetlerini,il-
çemizin üzüntülerini,sevinçlerini kamuoyuna duyurma görevini sürdürüp 
Bafra’nın sesi oldu.     

     Bafra Haber gazetesi bir hevesin,bir maddi kazancın değil,bir idealin 
ürünü oldu.Yayın hayatını sürdürürken hiçbir zaman Vural Dilmaç’ın,Ha-
san Davran’ın gazetesi olmadı.Bafra sevdalılarının gazetesi oldu.

     Bir yıl önce arkasında büyük tarihi izler bırakarak Hakk’ın rahmetine 
kavuşan değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Vural Dilmaç, bıraktığın değer-
leri -sağlığında sana söz verdiğim gibi ikimiz ölene kadar- Bafra Haber 
gazetesini çıkararak gelecek nesillere  aktarmaya, kalıcı kılmaya, yücelt-
meye  çalışacağım.

 Yokluğunu her zaman ve her yerde tarifi imkansız bir şekilde hissettiği-
miz çok değerli Bafra, Bafralı sevdalısı gazeteci Vural Dilmaç ağabeyimizi 
aramızdan ayrılışının 1. yılında sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyo-
ruz.Ruhun şad,mekanın cennet olsun.

      Bafra Haber gazetesi okuyucuları, sevenleri, akrabaları adına Bafra 
Haber gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Davran.

1932-2020



Bir Şiir, Bir Hikâye…
Konca VURAL
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Yahya Kemal, hocalık yaptığı Heybeliada’da 
Bahriyeli öğrencisi Nazım Hikmet’in annesi 
Celile Hanım’a âşık olur. Celile Hanım da aş-
kına karşılık verir ve eşinden boşanır. Ancak 
durumu anlayan genç Nazım Hikmet, hocası 
Yahya Kemal’e bu durumu onaylamadığını 
belli eder.

Yahya Kemal bir taraftan deliler gibi kıskanı-
yor, diğer yandan bu evliliğe yanaşmıyordu…

***
Yahya Kemal, aşkını kendi ağzından şöyle 
anlatıyor;
“1916 yılından 1919 yılına kadar bir kadına 
deli gibi aşık oldum…
Bu kadın yazın adada otururdu…
Ben de orada idim…
Deli divane olmuştum…
Sonbahar’da Nişantaşı’ndaki evini düzenle-
mek için İstanbul’a inerdi…
1916 Sonbaharı’nda yine İstanbul’a iniyor-
du…
Ben müthiş muzdariptim…
Artık vapur giderken iskeleden mendil salla-
malar, ağlamalar…
O gidinceye kadar Ada dopdolu idi…
Gider gitmez benim için boşalıverirdi…
Tam o günlerde Berlin Büyükelçisi Hakkı 
Paşa İstanbul’a dönecek lafı çıktı…
Hakkı Paşa, benimkinin uzaktan akrabası 
oluyordu ve İstanbul’a geldiğinde geceler 

düzenler, İstanbul’un bütün güzel kadınlarını 
çağırırdı…
Benimki de oralara gidecek diye içim burku-
luyordu…
Hatta kendisine bu endişemi söylemiştim…
Gitmeyeceğine yemin etmişti…
Bir gece Ada Oteli’nde otururken, yandaki 
iki kişinin ‘Berlin Büyükelçisi bu gece davet 
veriyor… İstanbul’daki bütün güzel kadınlar 
davetli’ lafını ettiklerini duydum…
Müthiş bir acıyla yerimden kalktım…
İskeleye doğru gittim… Son vapur çoktan 
kalkmıştı…
Sert bir lodos esiyordu… Deniz karmakarı-
şıktı, ancak ne olursa olsun, sandalla Malte-
pe’ye geçmeye karar verdim…
Sandalcılara gittim, yanaşmıyorlardı…
Çok para verince biri ikna oldu…
Açıldık, bir süre sonra lodos büsbütün arttı…
Denizde çalkalanıp duruyorduk… Sandalcı 
bana küfretmeye başlamıştı…
Ölmek üzereydik, ama ben sadece sevgili-
min katıldığı geceyi düşünerek müthiş bir kıs-
kançlık duyuyor ve bir an önce orada olmak 
istiyordum…
Sırılsıklam Maltepe’ye gelebildik…
Hemen bir kahvehaneye gidip, araba bulma-
ya çalıştım…
Yoktu…

Bunun üzerine Maltepe’den Bostancı’ya yü-
rümeye karar verdim…

Tren yoluna çıkarak koşmaya başladım…
Maltepe-Bostancı arasının bu kadar uzun ol-
duğunu o zamana kadar fark etmemiştim…”
“Kan ter içinde Bostancı’ya geldim…
Vakit hayli geçti…
Karakola gittim. ‘Bana bir araba bulunuz has-
tam var’ dedim…
Aradılar taradılar birini buldular..
Yine bir sürü para verdim…
Arabayla yola koyuldum…
Kadıköy, oradan Üsküdar… Karşıya geçtim. 
Doğru Nişantaşı! Sevgilimin oturduğu apart-
manın kapıcısı ahbabımdı. Penceresini vura-
rak onu uyandırdım. ‘Benimki evde mi?’ diye 
sordum.

Adam halime bakıp şaşırdı: ‘Evde, bu akşam 
çıkmadı!’ dedi, ‘Ne diyorsun diye bağırdım?’ 
Bütün kat ettiğim mesafe sanki başıma yıkıl-
mıştı. Eve kaçta geldiğini araştırttım…
Sözüne inanamıyordum. ‘Çık bir bak! Evde 
mi?’ diye adamı zorladım…

Adam çarnaçar çıktı. Bir münasebetle hiz-
metçisine sormuş uyuyor! demiş… Geldi ha-
ber verdi… Sanki dünyalar benim oldu…
Apartmanın karşısında bir arabacı meyhane-
si vardı. Orada sabaha kadar içtim…
Sabahleyin, doğru eve çıktım… Benim halim 
berbat. Toz toprak içinde olduğumu görünce 
şaşırdı ve hemen anladı… Sarmaş dolaş ol-
duk…”

SESSİZ GEMİ…

Yahya Kemal’in Sessiz Gemi’si “hep ölüme 
yazılmış bir şiir olarak” bilinir…
Oysa demir alıp bu limandan kalkan gemi…
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol 
dizeleri…
Yahya Kemal’in hayatındaki en büyük aşkı 
olan Celile’sinin Ada’dan gemiyle İstanbul’a 
uzaklaşışı esnasında yaşadığı çaresizliği an-
latır…
Ölümdür elbette Sessiz Gemi’nin konusu…
Ama aşkta aranan ölümdür ve Celile’nin ar-
dından ada limanında bakakalan Yahya Ke-
mal’den esintiler içerir…
 
“Artık demir almak günü gelmişse zaman-
dan…
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan…
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol…
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir 
kol…

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli…
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli…
Biçare gönüller!.. Ne giden son gemidir bu…
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu…
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler…
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler…
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden…
Birçok seneler geçti dönen yok seferinden…”
Kurban Bayramınızı En İçten 
Dileklerimle Kutlarım.

TEMMUZ 2021
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Bafra Belediyesinin sağladığı tohum desteği ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bahçesindeki 7 bin m²’lik alanda 23 Kasım 2020 tarihinde ekimi yapılan Ka-
rakılçık Buğdayı ilk hasadı gerçekleştirildi.

Düzenlenen Hasat Şenliğine 
Samsun Valisi Doç Dr. Zül-
kif Dağlı, Bafra Kaymakamı 

Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Kılıç, Tarım İl ve İlçe 
Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri 
ve Oda Başkanları katıldı.
 
Hasat Şenliği Bafra Kaymakamlığı, 
Bafra Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Bafra Dedeli Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi koordine-
sinde gerçekleşti.
 
Karakılçık Buğdayı Hasat Şenliğin-
de açış konuşmasını  Bafra Beledi-
ye Başkanı Hamit Kılıç yaptı ‘Ova-
mızda üretilen katma değeri yüksek 
tarım ürünlerini dünyaya pazarla-
manın derdi ve heyecanı içindeyiz. 
Ata tohumunu yaşatmak, geliştir-
mek ve unutturmamak amacıyla 
bu projeye destek vermeye devam 
ediyoruz. Ata tohumunun özellikle 

ilçemizde gelişmesi, arazilerimizde 
ekilmesi için gayret göstereceğiz. 
Karakılçık buğdayı, tamamen Ana-
dolu’dan çıkmış bir tür buğdaydır. 
Yüzyıllar öncesinde bile toprakları-
mızda ekilip biçilmiştir. İçerdiği yük-
sek mineral, lif ve protein değerleri 
ile çok kıymetlidir’ dedi. 

Daha sonra Bafra Kaymakamı Cev-
det Ertürkmen  “Bafra gelişmiş tarım 
arazilerine sahip, iklim bakımından 
elverişli bu bölgelerde çok önemli 

bir misyonumuz var. İçerdiği yüksek 
mineral, lif ve protein değerleri ile 
çok kıymetli olan karakılçık buğda-
yının bu gün hasadını gerçekleştiri-
yoruz. Bafra Ovası’nda farkındalık 
oluşturmak için bugün bu önemli 
adımı yine hep birlikte atıyoruz.” 
dedi.
 
Samsun Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı 
ise “Bafra, bereketli topraklara sa-
hip tam bir tarım ilçesi karakılçık 
buğdayının lezzet açısından oldu-
ğu kadar besin değeri açısından da 

oldukça faydalı ve özellikle çölyak 
hastaları için çok önemli. Biz ata 
tohumunu çok önemsiyoruz. Tarım 
ve Orman Bakanlığımız bu konu-
da güzel bir çalışmaya imza atarak 
mevzuatı hazırladı. Bundan sonra 
devletimizin kurumları bir araya ge-
lerek bu tohumların ekiminin daha 
da yaygınlaştırılması için çalışmala-
rını hızlandıracaktır.” dedi
 
Konuşmaların ardından katılımcılar 
karakılçık buğdayı hasadını gerçek-
leştirdi.

HASAT ŞENLiĞi YAPILDI
KARAKILÇIK BUĞDAYI
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SAMSUN VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI, SAMSUN MİLLETVEKİLİ ORHAN KIRCALI, BAFRA KAYMAKAMI CEVDET ERTÜRKMEN,BAFRA BELEDİYE 
BAŞKANI HAMİT KILIÇ VE PROTOKOL ÜYELERİ İLE BAFRA’DA YAPIMI DEVAM EDEN HÜKÜMET KONAĞI,DİŞ HASTANESİ,ÇARŞI CAMİ,EFRAHİM 
AĞA KONAĞI, ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ,ÜST GEÇİT  İNŞAATLARINI YERİNDE İNCELEYEREK  İLGİLİLERDEN BİLGİ ALDI.DAHA SONRA ESNAF VE  
SANATKARLARLA SOHBET,TİCARET ODASINI ZİYARET,ÖĞRETMENEVİNDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı, Samsun Milletvekili 
Av. Orhan Kırcalı, Kayma-

kam Cevdet Ertürkmen, Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve 

protokol üyeleri ile birlikte yapımı 
devam eden Hükümet Konağı in-
şaat alanını gezerek, Müteahhit 
Murat Obak’tan inşaat çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zül-
kif Dağlı, Samsun Milletve-
kili Av. Orhan Kırcalı, Kay-

makam Cevdet Ertürkmen, Bafra 

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve 
protokol üyeleri ile birlikte, Halk 
Eğitim Merkezi olarak kullanı-
lacak olan Gazipaşa Mahalle-

si’ndeki 181 yıllık Efrahim Ağa 
Konağı’nda devam eden restore 
çalışmalarını yerinde inceleye-
rek, çalışmalar hakkında Sam-

sun Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığından Mimar Pınar 
Balcı ve yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zül-
kif Dağlı, Samsun Milletve-
kili Av. Orhan Kırcalı, Kay-

makam Cevdet Ertürkmen, Bafra 
Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve 

protokol üyeleri ile birlikte, inşaa-
tı devam eden yeni Diş Hastane-
si inşaatını yerinde inceleyerek, 
Şantiye Şefi İhsan Baydemir ve 
yetkililerden bilgi aldı.

HÜKÜMET KONAĞI 
İNŞAATINDA İNCELEME 

BAFRA HALK EĞİTİM MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK OLAN 
EFRAHİM AĞA KONAĞI’NDA RESTORE ÇALIŞMALARINI İNCELEME

BAFRA DiŞ HASTANESi 
iNŞAATINDA iNCELEME
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SAMSUN VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI, SAMSUN MİLLETVEKİLİ ORHAN KIRCALI, BAFRA KAYMAKAMI CEVDET ERTÜRKMEN,BAFRA BELEDİYE 
BAŞKANI HAMİT KILIÇ VE PROTOKOL ÜYELERİ İLE BAFRA’DA YAPIMI DEVAM EDEN HÜKÜMET KONAĞI,DİŞ HASTANESİ,ÇARŞI CAMİ,EFRAHİM 
AĞA KONAĞI, ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ,ÜST GEÇİT  İNŞAATLARINI YERİNDE İNCELEYEREK  İLGİLİLERDEN BİLGİ ALDI.DAHA SONRA ESNAF VE  
SANATKARLARLA SOHBET,TİCARET ODASINI ZİYARET,ÖĞRETMENEVİNDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç ve protokol üyeleri ile birlikte Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Göksel Başar’a hayırlı olsun 
temennisinde bulundular.

SAMSUN VALİSİ ZÜLKİF DAĞLI VE PROTOKOL, BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINA YENİ BİNALARI İÇİN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Samsun Valisi Doç. Dr. 
Zülkif Dağlı, Samsun Mil-
letvekili Av. Orhan Kırcalı, 

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 
Bafra Belediye Başkanı Hamit 
Kılıç ve protokol üyeleri ile bir-

likte yapımı devam eden Bafra 
Kızılırmak ve Küçüksanayi site-
lerine girişte bulunan Tofaş kağ-

şağındaki alt-üst geçit çalışma-
larını yerinde inceledi.

BAFRA SANAYİ SİTESİNE GİRİŞ TOFAŞ KAĞŞAĞINDA YAPIMI 
DEVAM EDEN ALT VE ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ
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Genç çiftin alkışlar arasında salona gelme-
sinin ardından davetliler huzurunda nikâh 
töreni yapıldı. Nikâh sonrası pasta mera-

simine geçildi. Pandemi dolayısıyla aile arasında 
yapılan nikâh töreni bu mutlu günün anısına çeki-
len aile fotoğraflarıyla son buldu. Gençlerin ailele-

ri “Çocuklarımızın mutlu günlerinde bizleri yalnız 
bırakmayan tüm davetlilerimize teşekkür ederiz.” 
dediler. Bafra Haber gazetesi olarak genç çifti 
kutluyor, birlikte sağlıklı ve mutlu güzel bir ömür 
geçirmelerini diliyoruz.

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

"TÜM BAFRA'LI HEMŞEHRİLERİMİN YENİ YILINI KUTLARIM"
Dursun TEKİNER

Yönetim Kurulu Başkanı - İnşaat Yüksek Mühendisi

Araştırma Hizmetleri

“ TÜM BAFRA’LI HEMŞEHRİLERİMİN KURBAN BAYRAMINI KUTLARIM “

TEMMUZ 2021

AiLELERiNiN MUTLU GÜNÜ
ŞENSOY VE CANSEV 

Nilgün-rahmetli Şefik Şensoy’ un kızı Hazal Şensoy  ile Sema-Süha Cansev’in oğlu 
Ufuk Cansev’ in nikâhı İstanbul Çırağan Palace Kempinski’ de gerçekleşti. 
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Kaymakam Cevdet Ertürk-
men, Şeyhören Mahalle-
si’nde mevsimlik tarım iş-

çileri kampında bulunan ailelerin 
öğrenim yaşındaki çocuklarına 

çeşitli kitaplarla birlikte, muhafaza 
edebilecekleri bir de kitaplık he-
diye etti. Çocuklarla sohbet eden 
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 
hediye edilen kitapları okumaları-

nı tavsiye ederek, onlara başarılar 
diledi. Mevsimlik tarım işçilerinin 
ziyaretinde, Kaymakam Cevdet 
Ertürkmen’e Bafra Müftüsü Nec-
mettin Kayar, Tarım ve Orman İlçe 

Müdürü Mehmet Güreş, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kati-
poğlu eşlik etti; ziyarette Şeyhö-
ren Mahallesi Muhtarı İdris Gün-
gör de hazır bulundu.

KAYMAKAM CEVDET ERTÜRKMEN 
ŞEYHÖREN MAHALLESi’NDE TARIM 
iŞÇiLERi ÇOCUKLARINA KiTAP VE 

KiTAPLIK HEDiYE ETTi

TEMMUZ 2021

Canımız... Her şeyimiz...

Yaşadığımız o güzel anılarımızla her zaman, her yerde seni kalbimizde hissederek, özlemle 
1. yıl sensiz geçti.İçimizdeki sevgisi ve özlemi her an büyüyen sevgili eşim, annemiz

ve aile büyüğümüz Gülseren Şahinol... Dualarımız seninle, 
ışıklar içinde uyu.Ruhun şad, mekânın cennet olsun.. 

Seni, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

ANMA

Gülseren ŞAHİNOL
(1952 - 2020)
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VATANDAŞ HAMİT GENÇ, DUALARLA SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

VURALOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

TERZİ AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

İŞLEYEN AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

Bafra’mızın renkli siması, iş insa-
nı, ‘vatandaş’ lakabıyla anılan Hamit 
Genç(75) vefat etti.

Bafra’da hayata geçirdiği projelerle 
farkındalık yaratan Genç, 40 bin köye 
40 bin ziraat mühendisi, köyde bale, 
örnek köy Karaburç Tenis Sahası pro-
jeleriyle Bafra eğitimine,kültürüne,tari-
hi eserlerine sahip çıkmıştır.

Hamit Genç’in cenazesi 16.06.2021 
Çarşamba günü Bafra Asri Mezarlı-
ğında kılınan cenaze namazının ar-

dından Aile Kabristanlığına defnedildi.

Cenazesine Bafra Kaymakamı Cev-
det Ertürkmen,Bafra Belediye Baş-
kanı Hamit Kılıç,Bafra TSO Başkanı 
Göksel Başar,Kolay Eski Belediye 
Başkanı Hüseyin Şahin,Bafra MHP 
İlçe Başkanı Barbaros Turna ve yöne-
timi,iş insanları,esnaflar,aile yakınları 
ve sevenleri katıldı.

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

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Os-
man Vuraloğlu , Sadık, Sabri ve Fatih 
Vuraloğlu’nun babaları hayırsever iş 
insanı, Bafra ve bölge halkı tarafından 
manevi bağışlarıyla daima takdir gö-
ren Hacı Mehmet Vuraloğlu(96) vefat 
etti. Cenazesi Bafra Asri Mezarlık’ta 
kılınan cenaze namazının ardından 
aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Bafra Belediye Başkanı 
Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başka-

nı Osman Topaloğlu, Bafra Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, 
Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Göksel Başar, Sivil Toplum Örgütü 
Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş-
sağlığı dileriz.

Mehmet Terzi(Kamyon Mehmet)nin 
abisi;merhume Şadiye Terzi’nin eşi; 
Zeliha, Ayşe, Hadiye, Zeki Terzioğ-
lu’nun eniştesi Bafra Lisesi emekli ma-
tematik öğretmeni İsmet Terzi(80) vefat 
etti. Cenazesi 09.07.2021 Cuma günü 
evinin önünde helallik alındıktan sonra 
Bafra Asri Mezarlıktaki Cami’de cena-
ze namazından sonra aile kabristanlı-
ğına defnedildi. Cenazesine öğretmen-
ler, esnaflar, iş insanları, yakınları, aile 

dostları, sevenleri katıldı. Bafra Haber 
gazetesi merhuma Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar 
dileriz.

Neylan İşleyen (83) dualarla toprağa 
verildi. Bafra Kunduracılar Odası Eski 
Başkanı Merhum Nejdet İşleyen’in eşi; 
Metin, Tekin İşleyen, Şennur Kurt’un 
annesi; İlkay Şengül,İbrahim Şengül, 
Perihan Şengül ve Neriman Özdemir’in  
kardeşi;İsmail ve Ercüment İşleyen’in 
yengesi Neylan İşleyen (83) yaşında 
vefat etti.

Merhume Neylan İşleyen’in cenaze-
si,12.06.2021 Cumartesi günü evinin 
önünde helallik alındıktan sonra Asri 

Mezarlık’a getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ar-
dından Bafra Asri Mezarlığındaki aile 
kabristanlığında dualarla toprağa ve-
rildi. Cenazesine ailesi, akrabaları, se-
venleri, işadamları, esnaflar, muhtarlar 
katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak, merhu-
meye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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KEÇELİ AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ

KEMAL AKKAYA SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI

Maluzar Aydın son 
yolculuğuna uğurlandı

Bafralılarca Hayırseverliğiyle Tanı-
nan Merhume Hacer Keçeli Dua-
larla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra eşrafından rahmetli Bilal Ke-
çeli’nin eşi; Ahmet ve Saibe Ke-
çeli’nin anneleri Hacer Keçeli (81) 
vefat etti.

Cenazesi Yüzüncü Yıl Bulvarı’nda-
ki evinin önünde helallik alındıktan 
sonra Bafra Asri Mezarlığı’ndaki 

camide kılınan cenaze namazın-
dan sonra Aile Kabristanlığı’ na 
defnedildi.

Cenazeye merhumenin yakınları, 
aile dostları, sevenleri ve iş adamı 
esnaflar katıldı.

Bafra Haber gazetesi olarak mer-
humeye Allah’tan rahmet ,kederli 
ailesine ve sevenlerine sabırlar di-
leriz.

Bafra’mızın yetiştirdiği değerler-
den 18. Dönem Samsun Milletveki-
li Eski Devlet Bakanı Kemal Akka-
ya (91) vefat etti. Milletvekilliği ve 
bakanlık yaptığı dönemlerde Bafra 
Ovası’nın Sulama Projesi’nin ha-
yata geçirilmesini sağlamış. Baf-
raspor’umuza maddi ve manevi 
katkıları sağlayarak 3. ligde şam-
piyonluk maçında Spor Bakanıyla 
Bafra Stadına helikopter ile inerek 
her zaman Bafraspor’un yanında 
olmuştur.

Samsun eski Milletvekili ve Dev-
let Bakanı Kemal Akkaya için 
TBMM’de cenaze töreni düzenlen-
di. TBMM Şeref Kapısı önündeki 
cenaze törenine, Akkaya’nın ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

CHP Grup Başkanvekilleri Engin 
Altay ve Özgür Özel, Meclis İdare 
Amiri Ali Şahin,  TBMM persone-
li, 25. Dönem Samsun Milletvekili 
Hüseyin Edis, Ak  Parti Samsun 
Milletvekili Orhan Kırcalı, İlk Par-
ti Süleyman Yağcıoğlu, Ak Par-
ti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili 
Kemal Zeybek, İyi Parti Samsun 
Milletvekili Bedri Yaşar  katıldı.

Akkaya’nın naaşı, Cebeci Asri Me-
zarlığı Oğultürk Camii’nde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa veril-
di.

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

17 Bafra Haber

Emekli Öğretmen Neriman Özen 
(87) dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı. Emekli Öğretmen Ne-
riman Özen (87) dualarla son yol-
culuğuna uğurlandı.  Bafra eşra-
fından rahmetli Necmettin Özen’in 
eşi; Salih ve Haldun Özen’in anne-
si Emekli Öğretmen Neriman Özen 
(87) vefat etti.

Cenazesi 06.05.2021 Perşembe 
günü Bafra Asri Mezarlığı’nda öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazından sonra aile kabristanlı-
ğına defnedildi. Cenazesine ailesi 
ve yakınları katıldı. Bafra Haber 
gazetesi olarak merhumeye Al-

lah’tan rahmet, kederli ailesi ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.

21. Dönem Milletvekili Ahmet Ay-
dın’ın annesi Maluzar Aydın dua-
larla uğurlandı. 21 dönem Samsun 
Milletvekili Ahmet Aydın, İsmail 
Hakkı Aydın ve Yusuf Aydın’ın an-
neleri ; Mahmut Aydın’ın eşi Ma-
luzar Aydın Bafra Asri Mezarlık’ta 
Bafra Müftüsü Necmettin Kayar’ın 
kıldırdığı cenaze namazının ardın-

dan Asri Mezarlık’taki aile kabris-
tanlığına defnedildi. Cenazesine iş 
insanları, esnaflar, STK lar, seven-
leri,aile yakınları,vatandaşlar katıl-
dı.

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

Emekli Öğretmen 
Neriman Özen 
Vefat Etti

TEMMUZ 2021
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GERÇEKLEŞMESİNİ ENGELLEYEMEZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, geçen hafta (8 Temmuz 

2021) AKP Genişletilmiş İl Başkan-
ları Toplantısında  yaptığı  konuşma-
da CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun  iktidara geldiklerinde  
Cumhurbaşkan-lığına ait 13 uçağı 
ve lüks arabaları satacaklarına ilişkin 
sözlerine cevap verirken siyasî neza-
ketle bağdaşmayan küçümseyici bir 
ifade ile “İstikametini kaybetmiş avara 
kasnak gibi dolaşanlara bu memleke-
ti teslim edemeyiz” dedi(1). Bu sözler, 
AKP örgütüne 2023 TBMM ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak 
için şimdiden çalışmaya başlama  ta-
limatının gerekçesi olmak  dışında bir 
anlam taşıyabilir mi?

Türkiye Devleti, 98 yıllık bir Cumhuri-
yettir. Üç kez askerî darbe veya mü-
dahalelerle  kesintiye uğrasa da 76 
yıldan beri çok partili demokratik reji-
mi yürütmeye çalışıyor.
Halk yönetimi demek olan Cumhu-
riyet ve halk iktidarı demek olan de-

mokrasi,  halkın belirli aralarla yaptığı 
seçimlerle ortaya çıkan millî iradenin 
yaptığı tercihlerle işlerlik kazanır. Bu 
seçimlerle halk, hangi parti veya par-
tilerin iktidar, hangilerinin muhalefet 
olarak görev yapacağını, bu görevle-
rin yasama ve yürütme organlarında 
kimler tarafından yerine getirileceği-
ni belirler. Hâlen 2017 yılında yapı-
lan  Anayasa değişikliğiyle yürürlüğe 
konulan ve başka hiçbir demokratik 
ülkede benzeri bulunmayan, erkler 
arası denge ve denetim mekanizma-
larından  yoksun bir alaturka başkan-
lık sisteminin uygulandığı bir dönem-
den geçiyoruz. 

Bu, bir fetret dönemidir. “Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemi” olarak ad-
landırdıkları bu sistemin kaldırılması 
ve yeniden parlâmenter sisteme dö-
nüş için gerekli Anayasa değişikliğini 
yapacak bir parlâmento aritmetiğinin 
ortaya çıkması, önümüzdeki seçim-
lerden beklenen en önemli  sonuçtur.

Çok şükür, henüz seçimlerle gelecek 
yeni iktidarın önceki iktidar tarafından 
belirlendiği, bu anlamda memleketin 
yeni iktidara “teslim” edildiği bir dö-
neme gelmedik. Aslında iktidar de-
ğişikliğine karar verecek olan, halkın 

verdiği oylarda ifadesini bulan millî 
iradedir. Dolayısıyla iktidarı yeni bir 
partiye veya partilere “teslim” ede-
cek olan halktır. O zaman geldiğinde 
hiçbir kimse, hiçbir güç, millî iradenin 
gerçekleşmesini engelleyemez. Ser-
best seçimlerde ifadesini bulan de-
mokratik yarış, kazanmak kadar kay-
betmesini de bilmeyi gerektirir. Ülkeyi 
yalnız kendilerinin yönetebileceğini 
düşünmek, demokratik rejime inanç-
sızlık  ifadesidir.

Soyadını 1921’de Batı Cephesi Ko-
mutanı olarak kazandığı I. ve II. İnönü 
zaferlerinden alan, Cumhuriyet döne-
minde Başvekil/Başbakan olarak 10 
Hükümet kuran, Mustafa Kemal Ata-
türk’ten sonra en  uzun süre Cumhur-
başkanlığı yapan İsmet İnönü’nün, 
Genel Başkanı olduğu CHP’nin kay-
bettiği, Atatürk’ün ikinci  Başvekili 
Celâl Bayar ve arkadaşlarının kurdu-
ğu  DP’nin ‘ak devrim’ niteliğinde bir 
seçimle iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 
seçimi için “En büyük yenilgim, en bü-
yük zaferimdir.” dediğini hatırlamakta 
yarar var(2). Çünkü o gün, kendisinin 
Cumhurbaşkanı olarak beş yıl önce 
19 Mayıs 1945 Gençlik ve Spor Bay-
ramı Töreninde yaptığı konuşma(3) 
ile Türkiye’de geçiş işaretini verdiği 

çok partili demokratik rejim kazan-
mıştı. Örnek alınacak davranış budur. 
(16.7.2021)

__________________________

 __________________________
* Bafra Haber, 10.7.2021 (bafrahabergaze-
tesi.com/haber/7810/hiçbir-kimse-milli-irade-
nin-gerceklesmesini-engelleyemez.html).
Sonradan eklenen dipnotları:  
(1) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözü söylediği ko-
nuşması ile ilgili haberler  için bk. Cumhuriyet, 
9.7.2021, s. 5 “Erdoğan ‘uçak saltanatı’na sa-
hip çıktı. Partililere seçim talimatı”;   Hürriyet, 
9.7.2021, s. 11 “Kılıçdaroğlu’na ‘Uçak’ Tepki-
si – Sahadan genel merkeze rapor”;  Sözcü, 
9.7.2021, s. 11 “Uçak Atışması”.  
(2) İsmet İnönü’nün bu sözü için  bk. Şerafettin 
Turan, İsmet İnönü. Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, 
Ankara 2000 (T. C. Kültür Bakanlığı Yayınla-
rı/2507, Yayımlar Dairesi Kültür Eserleri Dizi-
si/279), s. 305.
(3) İsmet İnönü’nün 19 Mayıs 1945 Gençlik ve 
Spor Bayramı Töreninde  yaptığı konuşmanın 
tam metni için bk. İsmet İnönü/Haz.: İlhan Tu-
ran, Konuşma, Demeç, Makale ve Söyleşiler 
1944-1950, Ankara 2003(TBMM Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu Yayınları No. 99), s. 30-32.

Gazetemiz yazarı Prof. Dr. 
Hikmet Sami Türk’ün biri 23 
Aralık 2019’da Çin’de, 11  
Mart 2020’den beri Türki-

ye’de görülmeye başlayan ve aradan 
geçen zaman içinde bütün dünyayı 
tehdit eden  bir sağlık sorunu haline 
koronavirüs salgını; diğeri Türkiye’de 
siyasî tartışmaların odağında bulunan 
parlâmenter sistem – başkanlık siste-
mi tartışmaları ile ilgili iki yeni kitabı 

yayımlandı. Her iki kitap, Ankara’da  
hukuk alanında en tanınmış yayınev-
lerinin başında gelen Yetkin Yayınları 
arasında çıktı.

Birinci kitap, “Sağlıklı Yaşama Hak-
kı ve Koronavirüs Salgını” başlığını 
taşıyor. “Yaşama Hakkı ve Dünyayı 
Değiştiren Virüs”, “Koronavirüs (Taçlı 
Virüs) Salgını” ve “Koranavirüse Kar-
şı Mücadele” başlıklı üç bölümden 

oluşan Kitap, XV + 145 sayfa. 

Okuyucularımız, Kitapta tıp ve huku-
kun bu ortak konusu hakkında ilginç 
tespit ve değerlendirmeler bulacaktır.   
İkinci kitap, hâlen Türkiye’deki siyasî 
sistem tartışmalarına ışık tutan ve 
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün uygu-
lanması gereken sistem konusundaki 
görüşlerini açıklayan bir eser: “Parlâ-
menter Sisteme Dönüş İçin Anayasa 
Değişikliği”. 

“Anayasa ve Parlâ-
menter Sistem”, “Hu-
kuk Kaynakları”, “Siyasî 
Partiler ve Siyasî Müca-
deleler, “Devlet ve Kamu 
Yönetimi”, “Yargı, Ceza 
ve İnfaz Hukuku”, Yerel 
Yönetimler”, “Bankalar ve 
Finans Kuruluşları” başlıklı 
7 bölümden oluşan bu Ki-
tap, XXXIX + 524 sayfa. Ki-
taptaki yazıların bir bölümü, 
daha önce Bafra Haber Gaze-
tesinde yayımlanmıştı. 

Bunlar  arasında Bafra  ve Gazete-
mizle ilgili  iki yazı da var: “Dünden 
Bugüne, Bugünden Yarına Bafra: Ge-
nel Perspektif”, “Bafra”/”Bafra Haber” 
Gazetesinin 60 Yılı” balıklı yazılar yer 
alıyor.

Okuyucularımız, güncel siyasî sistem 
tartışmaları konusunda birçok soru-
nun cevabını  bu kitapta bulacaklardır. 

TEMMUZ 2021

HiKMET SAMi TÜRK’ÜN iKi YENi KiTABI
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Bafra Turizm MYO’da Devir Teslim

Devir teslim töreninde konu-
şan Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, Doç. Dr. Yasin Keleş’e 

verdiği emekler için teşekkür ede-
rek şunları söyledi: “Yasin Keleş 
Hocamız, Bafra Turizm MYO’nun 
geldiği noktaya ulaşması için çok 
güzel işler yaparak önemli bir me-
safe kat etti. Bıraktığı yerden görevi 
devralan Seyfullah Gül Hocamızın 
da MYO’muzu tecrübesiyle ileriye 
taşıyacağına inanıyoruz ve bunun 
için her türlü desteği vermeye ha-
zırız. Buradan aldığı bayrağı, kent-

teki dinamiklerle ilişkilerini sağlıklı 
bir şekilde sürdürerek daha ileri bir 
noktaya taşımasını ümit ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun.”

Görevi devralan Doç. Dr.Seyfullah 
Gül de “Bafra Turizm MYO’nun Ku-
rucu Müdürü Yasin Keleş Hocamı-
za emekleri için teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki süreçte de deste-
ğini bekliyorum. Bu bir bayrak ya-
rışı ve biz de zamanı geldiğinde bu 
bayrağı yeni arkadaşlarımıza dev-
redeceğiz.” dedi.

Turizm coğrafyası üzerine çalışma-
ları olduğunu da ifade eden yeni 
Bafra Turizm MYO Müdürü Doç. 
Dr. Seyfullah Gül, paydaşlarla bu 
alanda ortak çalışma ve proje ge-
liştirmeyi amaçladıklarını belirterek 
yerelin de katkısıyla MYO’ya hiz-
met vermeye devam edeceklerini 
söyledi.

Doç. Dr. Yasin Keleş ise görevde 
bulunduğu süre zarfında kendisine 
destek veren çalışma arkadaşları-
na teşekkür ederek yeni Bafra Tu-

rizm MYO Müdürü Doç. Dr. Seyful-
lah Gül’e başarılar diledi.

Devir teslim törenin ardından Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Recep Sancak 
ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile birlikte 
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 
akademisyenleriyle görüşerek ken-
dilerinden bilgi aldı. Görüşmede, 
MYO’nun ve yer aldığı kampüsün 
gelişmesi için fikir alışverişi yapıldı.

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal 
Spor Salonu’nda düzenlenen 
kongreye 368 delege katılarak oy 

kullandı. Kullanılan oyların 367’si 
geçerli sayılarak, Hasan Kaya Aşcı 
211 oy, Sezgin Gümüş 156 oy aldı. 
Oy çokluğu ile Hasan Kaya Aşcı, 
Samsun Sivil Toplum Kuruluşları 
Konfederasyonu (SAMKON) Genel 

Başkanı seçildi.

SAMKON’da Görev Dağılımı

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aş-
çı’nın Başkan Vekilliği görevine Me-
tin Şenel, Osman Yılmaz, Mahmut 
Çelik getirildi. Yılport Samsunspor 
Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da Da-
nışma Meclisi üyesi olduğu yeni 

görev dağılımında SAMKON’da 
Mete Koca Siyasi İşler Başkanlığı-
na, Berati Olgun Spordan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığına, Ka-
vak eski Belediye Başkanı ve Sivil 
Havacılık eski Genel Müdürü Bahri 
Kesici Danışma Meclisi Üyeliğine, 
Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütün-
cü Sosyal İşlerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcılığına getirildi.

Bafra Haber gazetesi  İmtiyaz Sa-
hibi Hasan Davran olarak Samsun 
Sivil Toplum Kuruluşları Konfede-
rasyonu (SAMKON) Genel Başkanı 
seçilen Hasan Kaya Aşcı’yı tebrik 
eder görevinde başarılar dilerim.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Seyfullah 
Gül, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim töreninde görevi Doç. Dr. Yasin Keleş’ten aldı. Törende Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile akademisyenler de hazır bulundu.

Hasan Kaya Aşcı, SAMKON Genel
Başkanı seçildi Hasan Kaya Aşcı, İstanbul’da düzenlenen kongre 

neticesinde, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Kon-
federasyonu (SAMKON) Genel Başkanı seçildi.
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Göksel BAŞAR
Bafra Ticaret ve Sanayi

 Odası Başkanı

Kurban Bayramınızı
en içten dileklerimle kutlar, 

sevdiklerinizle birlikte sağlıklı 
ve mutlu nice bayramlar 

dilerim. 

Bünyesinde bulunan Gençlik 
Spor Kulübü (GSK) ile çeşitli 
branşlarda birçok başarıya 

imza atan Bafra Belediyesi, Baf-
ra’daki amatör kulüplerin de ya-
nında ve yardımında olmaya özen 
gösteriyor.

Bafra Belediyesi, Başkan Kılıç’ın 
talimatı ile ilçede bulunan 1930 
Bafraspor, Hacınabispor,23 Ni-
san Futbol Akademisi,Dededa-
ğı Spor,1453 Fetihspor,Mevla-
naspor,Bafra İdman Yurdu,Bafra 
Gençlik Hizmetleri ve Bafraspor 
kulüplerine malzeme desteği sağ-
ladı. Amatör kulüplerdeki yöneti-
ci ve sporcularla  bir araya gelen 
Başkan Kılıç, genç kardeşlerimizin 
sporun içinde yer almalarını teşvik 
edecek uygulamaları hayata ge-
çirmeye devam edeceklerini belir-

terek, “Amatör spor kulüplerimizin 
sporumuzun geleceğinde büyük 
önem taşıdığını biliyor ve imkânla-
rımız ölçüsünde onlara her zaman 
destek vermeye gayret gösteriyo-
ruz.” dedi.

Başkan Kılıç, “Bafra Belediye-
si olarak bünyemizde bulunan 
Gençlik Spor Kulübü (GSK) ile 
çeşitli dallarda gençlerimizin spo-
run içinde olmasına, onlara imkân 
sağlamaya çalışıyoruz. Yaz Spor 
Okullarımız da aynı doğrultuda 
hizmet veriyor. Bunların yanında 
ilçemizde bulunan amatör kulüp-
lerimizin de destekçisi olmak için 

uğraş veriyoruz. Çünkü bu kulüp-
lerde spor yapan gençler bizim ge-
leceğimiz. Amatör spor kulüpleri, 
gençlerimizin sağlıklı bir beyin ve 
vücuda sahip olmalarında ve doğ-
ru arkadaşlıklar kurmalarında ola-
nak sağlayan en önemli yerlerden 

biri. Ayrıca amatör düzeyde yeti-
şen sporcular ileride profesyonel 
düzeyde oynayarak ilçemizi ve ül-
kemizi temsil edecek olan kişiler-
dir. Bu düşünceler ışığında amatör 
spor kulüplerimize destek olmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Öte yandan Başkan Kılıç, Kon-
ya’da yapılan Türkiye Yol Bisikleti 
Şampiyonasında “Yıldız B” ka-
tegorisi 60 km yarışında Türkiye 
Şampiyonu Olan Nafız Ege Kara-
göl ile bir araya gelerek Karagöl’ü 
tebrik etti.

İlçede spora ve sporcuya verdiği değer ile adından sık sık söz ettiren Bafra Belediyesi, Yaz 
Spor Okullarının ardından ilçede bulunan amatör kulüplere malzeme desteğinde bulundu.

BAFRA BELEDiYESi, AMATÖR KULÜPLERE
DESTEĞiNi SÜRDÜRÜYOR



Katılımın yüksek olduğu Sat-
ranç Turnuvası Ödül Tö-
reni’nde konuşan Bafra 

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çe-
şitli etkinliklerle, Pandemi sürecin-
de evlerinde kalmak zorunda olan 
çocuklar ve gençlerin moral ve mo-
tivasyonlarını üst düzeyde tutmaya 
gayret gösterdik. Bu etkenlikleri-
mizden biri olan online satranç tur-
nuvamıza gösterilen ilgiden olduk-
ça memnun olduk. Bu turnuvada 
bizlere destek veren Türkiye Sat-
ranç Federasyonu, Samsun Sat-
ranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç 
İlçe Temsilciliği ve tüm katılımcıla-
ra gönülden teşekkür ediyorum.” 

dedi. Tören sonunda üç kategori-
de gerçekleşen turnuvada derece 
alan sporcular ödüllerini aldılar.

Yarışma sonucu birinciler Bisiklet, 
ikinciler Akıllı bileklik üçüncüler 
Bluetooth kulaklık dördüncüler Di-
jital kol saati ile ödüllendirildi. De-
rece alan diğer sporculara ise ma-
dalya verildi.

Ödül törenine Bafra Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Şaban Hürya-
şar, Satranç Federasyonu Bafra 
Temsilcisi Cemal Bekgöz, Bafra 
Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yu-
suf Danışmaz, sporcu öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

SATRANÇ ŞAMPiYONLARI
ÖDÜLLERiNE KAVUŞTU
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Bafra Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun koordinasyonunda, Samsun Satranç 
İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteği ile 18 Haziran’da düzenlenen online 
satranç turnuvasında derece alanlar düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.
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Bafra Belediye Başkanı Ha-
mit Kılıç, beraberinde Be-
lediye Başkan Yardımcısı 

Şaban Hüryaşar, Özel Kalem 
Müdürü Rasim Dinç, Basın Ya-
yın Halkala İlişkiler Müdürü Ya-
şar Şenel, Belediye Basın Büro-
su Personeli Ragıp Maden Bafra 
Haber gazetesi imtiyaz sahibi Ha-
san Davran’ı makamında ziyaret 
ettiler. Başkan Hamit Kılıç Bafra 

ile ilgili proje çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi.  “Bafra ile ilgili ça-
lışmalarda Bafra Haber gazetesi 
olarak bize ne görev düşerse tüm 
imkânlarımızla kamuyu bilgilen-
dirmek görevini eksiksiz yerine 
getirip, katkı sağlamaya her za-
man hazırız.” diyerek ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Hasan Davran heyete teşek-
kür etti.

Bafra İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü görevinden 
emekliye ayrılan Ahmet 

Dursun’un yerine 9 yıldır sür-
dürdüğüm Alaçam İlçe Müdürlü-
ğü görevinden Bafra İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü olarak atan-
dım.2001 Nisan ayı başlarında 
Bafra’da göreve başladım. Beni 
bu göreve layık gören, güvenen, 
destekleyen herkese teşekkür 
ederim. Allah’ım  inşallah bizleri 
mahcup etmez.

      Mehmet Güreş  “ilk görev yerim 
1982 Çorum İl Tarım Müdürlüğü. 
Daha sonra 1992 yılında Bafra 
Tarım İlçe Müdürlüğünde göreve 
başladım. Bu arada Bafra’da gö-
rev yaparken 1997-2001 yılları 
arasında Samsun 19 Mayıs Üni-
versitesi Ziraat Fakültesinde oku-

dum.20 yıl Bafra’da görev yaptık-
tan sonra 2012 yılında Alaçam’a 
Tarım İlçe Müdür Vekili olarak 
atandım. Yaklaşık 9 yılın sonunda 
Allah nasip etti. Bafra’ya atandım. 
Ben Bafralıyım. Uzun yıllar Baf-
ra’da hizmet verdiğim için Baf-
ra’nın sorunlarını çok iyi biliyorum. 
Bunun için gerekli bilgi birikimim 
var. Yeni projeler üreterek çok ça-
lışıp başarılı olacağıma inanıyo-
rum. Benden önce Bafra’da görev 
yapmış tüm meslektaşlarıma ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.”dedi. 

      Bafra Haber gazetesi olarak Baf-
ra’ya yapacağı çalışmalarda her 
zaman kendisinin yanında olup 
kamuoyunu bilgilendirip destek 
vereceğimizi söyleyerek kendisi-
ne başarılar diledik.

Bafra Haber gazetesi imtiyaz 
sahibi Hasan Davran, Kazım 
Aygün’ü makamında ziyaret 

ederek hayırlı olsun temennisinde 
bulundu.

    Aygün”2001 yılında Adana’da ta-
rım öğretmeni olarak göreve başla-
dım. Daha sonra yüksek lisansımı 
işletme üzerine yaptım. Sırasıyla 
Sivas ve Samsun’da çalıştıktan 
sonra bakanlığımız tarafında Baf-

ra Öğretmenevi ve Akşam Sanat 
Okulu Müdürlüğüne müdür olarak 
atandım.16 Nisan 2021 tarihinde 
görevime başladım. Benden önce 
görev yapan müdürlerimize, perso-
nele, emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Bafra Öğretmenevi 
5 yıldızlı otel niteliğinde. Bu niteli-
ğini devam ettirip daha üst seviye-
lere çıkarmak için çok çalışacağız. 
Bu bir bayrak yarışıdır. İçimde çok 
fazla heyecan var. Kendi memleke-

timde aktif pozisyonda çalışma fır-
satını buldum. Başta Bafra Kayma-
kamımız, Belediye Başkanımız tüm 
kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum 
örgütleriyle diyalog içerisinde olup 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah 
utandırmasın.”dedi.    Biz Bafra Ha-
ber gazetesi olarak öğretmenevinin 
faaliyetlerinin kamuoyuna duyurul-
masında bize ne görev düşüyorsa 
yapmaya hazırız. Kazım Aygün’e 
çalışmalarında başarılar dileriz.

Başkan Hamit Kılıç Bafra ile ilgili proje 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BAFRA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM 
SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVİNE SAMSUN İLKADIM İLÇESİ 
23 NİSAN ORTAOKULU MÜDÜR 

YARDIMCISI BAFRALI KAZIM 
AYGÜN ATANDI.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Mehmet Gü-
reş’ i Bafra Haber gazetesi imtiyaz sahibi Hasan Davran ma-
kamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

BAŞKAN KILIÇ’TAN
GAZETEMiZE ZiYARET

BAFRA ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
ATANAN BAFRALI KAZIM AYGÜN’Ü 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

MAKAMINDA ZiYARET ETTiK
MEHMET GÜREŞ’i 
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E
ski kalecilerimizden, Kongre üye-
miz ve iş insanı Bülent Arslan’ın 
kaleme aldığı “Kaledeki Açı” adlı 
kitabının tanıtımı stadımızda ya-

pıldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Sara-
coğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde 
gerçekleştirilen lansmana Başkanımız Ali 
Koç ile birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Fut-
bol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğ-
lu, Fenerbahçe Futbol Akademisi Men-

törü Kemal Aslan, Kaleci Antrenörümüz 
Michael Kraft ve genç kalecilerimiz katıldı.

Emirhan Erdoğan’ın sunuculuğunu yaptı-
ğı lansmanda kitabın içeriği ile bilgi veren 
eski kalecimiz Bülent Arslan, tecrübelerini 
de katılımcılarla paylaştı.

Kitabı yazarken deneyimlerinin yanı sıra 
çok sayıda kalecilikle ilgili kitap okuduğu-
nu belirten Arslan, bilimsel konulardan da 
yararlanarak bu kitabı yazdığını ifade etti.

Lansmanın sonunda Bülent Arslan’a 
emekleri için teşekkür eden Başkanımız 
Ali Koç, “Bütün kalecilerimizi bugün bu-
raya getirecektik ancak covid dolayısıyla 
sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için Altay ve 
Harun bilahare sizlere gelip, imzalı forma-
larıyla kitabınızı sizin elinizden alacaklar. 
Bu eseri sadece bizlere değil tüm futbol 
dünyasına kazandırdığınız için teşekkür 
ederiz.” dedi.

 
Başkanımızın “Şu an faal en beğendiniz 
üç kaleci kimler?” sorusuna eski kalecimiz 
Bülent Arslan, “Altay, Uğurcan ve Musle-
ra” yanıtını verirken “Kayserispor’un  genç 
kalecisi Doğan ile Rize’de oynayan bizim 
altyapımızda yetişen Tarık da gelişime 
açık kaleciler.” dedi.
 
Ardından söz alan Yöneticimiz Sevil Zey-
nep Becan, “Bülent Bey’e teşekkür ediyo-
rum. Bütün branşlarımızda bilimselliğe, 
araştırmalara ve istatistiklere önem veren 

bir kulübüz. Bu bağlamda da baktığımızda 
Türkiye’de özellikle bilimsellik noktasında 
eksiklikler olduğunu görüyoruz. Örneğin 
gayri resmi tarih gibi sadece kafa karış-
tıran bilimsellikten uzak kitaplar yayınla-
nıyor ama bilimsel kitaplar kapsamında 
sanıyorum Bülent Arslan’ın kitabı bir ilk 
olacak. Bu arada özellikle gençlerimize 
mesaj vermek istiyorum. Çok kabiliyetli de 
olsanız çok çalışmaya ihtiyacınız var. Çok 

çalışsanız da döneminiz geçtikten sonra 
neler yaptığınız konusunda eğitim ve ken-
dinizi geliştirme çok büyük rol oynuyor. 
Bülent Bey’in örneğinde baktığımız za-
man kalecilikten mühendisliğe mühendis-
likten akademisyenliğe ve iş insanlığına 
kadar uzanan bir kariyer var. Bir de şöyle 
düşünün ki sonrasında da bir eser bıra-
kıyor. Yani döneminde idol olmanın kulü-
bünün sesini duyurmasının dışında böyle 
bir kitapla jenerasyonlara hitap edebiliyor. 
Çok güzel bir örnek onun için. Burada ol-
duğunuz için eğitim kendini geliştirme son 
derece önemli bir konu.Kendisinden öğre-
necek çok şey var.

 
Arslan ayrıca, beraber oynadığı oyuncu-
lar ve birlikte çalıştığı teknik direktörlerle 
yaptığı soru-cevapların yer aldığı defteri 
müzemize bağışladığını belirtti. 
 
Bülent Arslan’ın “Kaledeki Açı” kitabı, pa-
zartesi gününden itibaren satışa çıkıyor.

Bülent Arslan’ın ‘Kaledeki Açı’ kitabının lansmanı yapıldı 

FENERBAHÇELiLER “KALEDEKi AÇI” 
LANSMANINDA BiRARAYA GELDi




