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SUNUM;

Bafra’mız M.Ö. 5000’li yıllarda başlayan tarihiyle Medeniyetler Beşiği, bereketli topraklarında 
yetişen zirai ürünleri, sebze ve meyveleri ile  Türkiye’nin tarım merkezi mahalli yemekleri ve   

damak tatları ile lezzetin adresi, doğal güzellikleriyle görsel bir şölenin yaşandığı ve otuzdan fazla 
ilden büyük önemli bir ilçedir.

Bu kadar çok önemli olan şehrimizi daha geniş kitlelere tanıtmayı arzu ettik. Bafra tanıtım kitabı ile          
ilçemizin tarihi, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, tarımı, mutfağı, eğtimi, sanayisi, kültür ve sanat değerleri 

hakkında geniş bilgilere sahip olacak ve yakından tanıyacaksınız. Bu güzel çalışma Bafra’mızın tarım, 
balıkçılık, sanayi, tarih ve turizm potansiyellerini de ortaya çıkartacaktır.

Bafra tüm dinamiklerini harekete geçirmesiyle tarımın yanında gelecekte turizm, eğitim, sağlık ve tarıma 
dayalı sanayide de çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bunun gerçekleşmesi gelecek nesilleri-

mize bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Bizim gayretlerimiz de bu yöndedir.

Bafra yeşille mavinin buluştuğu efsane bir şehirdir. Bir yanda doğal güzellikleri ile yeşilin her tonunu görebilir, 
denizi ile maviyi yaşar, kumsalları ile altın sarısını hissedersiniz. Kızılırmak’ın denize döküldüğü yerde ise güneşin 
hiçbir yerde göremeyeceğiniz doğuşu ile batışını izleyebilir, tarihi eserleri ile geçmişe uzanırsınız. Kızılırmak 

Deltası ve Kuş Cennetinde görsel bir şöleni yaşar, damak tatları ile yeni tatlarla tanışırsınız.

Baraj ve balık gölleri, vadileri, şelaleri, Bafra Müzesi ve konakları, şirin köyleri ve beldeleri de heyecanlarınızı artırır.

Dün bu topraklara tarihin derinliklerindeki efsane şehir ZALPA deniyordu. Bugün ise Bafra denmektedir.
Bafra tanıtım kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, anlatılmaz, yaşanır düşüncesiyle sizleri 
Bafra’ya bekliyoruz.

Zihni ŞAHİN
Bafra Belediye Başkanı

FOREWORD;
Bafra, an important town larger than some 30 cities in Turkey, is the cradle of civilizations with its ancient his-
tory starting in 5000 B.C., the agricultural center of Turkey with various agricultural products, fruits and vegetables 
cultivated in its fertile soil, source of taste with its local food and delicious cuisine and a place to witness a visual 
festival with its natural beauties.

We aim to make more people know about our Bafra and with this introductory booklet, we will inform more of 
you widely about Bafra’s history, natural beauties, historical artifacts, agriculture, cuisine, education, industry, cul-
ture and artwork. This appealing work will also show off the potentials of Bafra, especially in agricultural, fishery, 
industrial, historical and touristic fields.

By setting all its dynamics in motion, Bafra will be an important center of attraction both in agriculture and 
in tourism, education, health and agro-industry. When this becomes real one day in the future, it will be the 
greatest heritage left to the new generation and today’s efforts are all oriented in this way.
Bafra is a place where green meets blue. On one side you may see all different tones of green with its 
natural beauties, whereas on the other side you feel the blue with sea and the golden yellow with long 
beaches. You may witness a unique sunrise and sunset where Kızılırmak flows into sea and may have a 
short trip back into the history. In Kızılırmak Delta and the Birds’ Paradise, you may find yourselves in the 
middle of a visual fest and new delicious tastes.

Dam and fish lakes, valleys, waterfalls, museum and mansions, cute little villages and counties of Bafra 
will all increase your enthusiasm. 

Once this legendary city was called as ZALPA; today it’s BAFRA.
I would like to thank all who showed utmost efforts in preparation of this introductory booklet 

and would like to welcome you all to our city. Words can’t describe it, come and live Bafra!

Zihni ŞAHİN
Mayor of Bafra
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A-GİRİŞ 

Bafra’nın tarihçesini Anadolu “Küçük Asya” tarihinden 
ayırmak mümkün değildir. Çünkü Anadolu binlerce yıl-
dan beri pek çok kavmi ve bu kavimlerin meydana getir-
dikleri kültürleri coğrafyasında yaşatmıştır. Anadolu’nun 
üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, Avrupa ve Afrika ara-
sında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulmasının 
yanı sıra olumlu iklim şartları, verimli toprakları ve bol 
su kaynaklarına sahip olması tarih boyunca birçok göç 
ve istilaya uğramasına da neden olmuştur. Göçler ve is-
tila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve 
medeniyetleri de Anadolu’ya taşımışlardır. Anadolu’nun 
bir parçası olan Bafra, Anadolu’nun belirttiğimiz tüm 
özelliklerine sahiptir. Bu bakımdan hem Anadolu yarım 
adası hem de Bafra bir medeniyetler beşiğidir.

B-ANADOLUDA İLK YERLEŞMELER

a-) Paleolitik/Epipaleolitik Çağ (EskiTaş/Yontma Taş Çağı):

Anadolu’da ilk yerleşmelerin tarih öncesi gelişme sü-
recinde, kültürel evrelerin en uzunu ve buzul çağların 
kültürel karşılığı olan insanlığın ilk ortaya çıkışından 
M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar süren Paleolitik/
Epipaleolitik Çağ (Eski Taş/Yontma Taş Çağı) çağlarda 
olmuştur.

b-) Neolitik Çağ’da (Yeni Taş / Cilalı Taş Çağı):

İnsanın yoğun avcılık-toplayıcılıktan üretime, göçebe-
likten yerleşik yaşama geçtiği, M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl 
öncesinden başlayan ve “İlk Üretimciliğe Geçiş Evresi” 
olarak da adlandırılan Neolitik Çağ’da (YeniTaş/CilalıTaş 
Çağı) yerleşmeler artmıştır. Bu çağda Anadolu’da 400 
üzerinde yerleşim yeri tespit edilmiştir.

Medeniyetler Beşiği

Bafra’nın Tarihçesi

Anadolu’da ki ilk yerleşim yerlerinden biri olan ikiztepe’de yapılan kazılarda Kalkolatik Çağa (Bakır taşı çağı) ait binlerce eser bulunmuştur.
Thousands of handiworks from the Chalcolithic Period (Copper Stone Era) were found in excavations realized in İkiztepe, one of the ancient settlements of Anatolia.
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A-INTRODUCTION 

It is not possible to keep the history of Bafra apart from 
the history of Anatolia (Little Asia) as Anatolia has host-
ed many different nations and cultures on its territo-
ries for thousands of years. Having surrounded by sea 
in three directions, being a connecting point in marine 
and land transport between Europe and Africa, also 
offering favorable weather conditions, fertile soil and 
abundant water sources, Anatolia has been the center 
of migrations and invasions during the history. Soci-
eties migrating and invasing have also brought their 
cultures and civilizations within Anatolia. Bafra, on the 
other hand, hugs all these features by being a part of 
Anatolia. This makes both Anatolia and Bafra the cradle 
of civilizations. 

 B-EARLIEST SETTLEMENTS OF ANATOLIA

a-) Paleolithic/Epipaleolithic Age (Stone Age):

Earliest settlements of Anatolia take place in this age, 
starting long before the human life starts and lasting 
till 10.000 B.C. approximately, which is known as the 
longest era of the cultural periods and called as Paleo-
lithic/ Epipaleolithic Age (Stone Age). 

b-) Neolithic Age (New Stone Age):

Dated back to the period starting just before 10.000 
B.C., Neolithic Age (New Stone Age) is an era distin-
guished by a transition from hunting-collecting to pro-
ducing and from nomadic to settled lives. Also called 
as the “Transition to Producing Period”, Neolithic Age 
witnesses increase in settlements. Some 400 and more 

History Of Bafra

The Cradle Of Civilizations
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Anadolu’da ilk yerleşim yerlerini gösteren harita. Bu haritada İkiztepe’de yer almaktadır.
Map showing the first settlements in Anatolia. This map is found in İkiztepe.
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c-) KalkolitikÇağ (Bakır Taş Çağı):

Kalkolitik Çağ (Bakır Taş Çağı) adını taşın yanısıra bakır 
kullanımından da alan Kalkolitik Çağ, kültür tarihinde 
ilk önkent kültürlerinin başladığı dönem olarak bilinir. 
Yeni veriler, madenin ilk işlenmesinin Neolitik Çağ’ın 
Çanak Çömleksiz evresinde başladığını ortaya  koy-
muşsa da kullanımının çeşitlenmesi ve  yaygınlaşması 
bu dönemde gerçekleşmiştir M.Ö. yaklaşık 5.000-3.000 
yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Çağ, İlk, Orta ve Son 
olmak üzere üç aşamada incelenir. Gelişkin tarım ve 
hayvancılık, insanın sosyal yapısındaki değişimleri gi-
derek çabuklaştırmıştır. Yöneticiler, din adamları, çeşitli 
zanaatçılar gibi farklı grupların yanı sıra anıtsal mimari, 
savunma ve sulama sistemleri, uzak mesafet ticareti ile 
lüks/prestij maddelerinin ticareti gelişmiştir. Bu gelişim 
sonucu, Anadolu’da, söz konusu çağda yerleşme yerle-
rinin sayısının 1200’e ulaştığı görülür.  Önemli merkezler 
arasında, İkiztepe (Bafra/Samsun) yeralır.

d-) İlk Tunç Çağı:

Anadolu ve Trakya’da yaklaşık MÖ 3.000-2.000 yılları 
arasına tarihlendirilen İlk Tunç Çağı, genel karakteri ile 
üzerinde tapınak ve idari binaların da bulunduğu or-
ganize, tahkimli, bağımsız şehir devletlerinden oluşan 
bir dönemi kapsar. Bu dönem yeni sosyal, dinsel ve 
teknolojik değişime tanıklık eder. Bakırın kalay ile ka-
rıştırılarak tunçun elde edilmesi dönemin madenciliği 
açısından önemli bir gelişmedir. Bu dönemde altın ve 
gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış gömü 
hediyeleri içeren mezarlıklar toplumsal değişik-
liğin kanıtıdır. Bu dönemde ayrıca ticaret ge-
lişmiş, Ege, Orta Doğu ve Balkanlar’ı kapsayan 
geniş bir ticaret ağı kurulmuştur.İlk Tunç Çağı 
Anadolu ve Trakya’da İTÇ I-II-III diye 3 
evreye ayrılmakta ve binin üzerinde 
yerleşmeyle temsil edilmektedir.
Bu yerleşmeler arasında İkiztepe 
(Bafra/Samsun) bulunur.

e-) Anadoluda kurulan önemli 
uygarlıklar sırasıyla şunlardır:

1-Hatti Uygarlığı 
(M.Ö.2500- 1700 )
2-Hitit İmparatorluğu
Kuruluş=M.Ö 2000
Yıkılış=M.Ö 1200
(Hitit imparatorluğu döneminde ka-
bileler halinde Gasgaslar adı verilen 
bazı kaynaklarda Gaşgalar yada Kaş-
gar Türkleri olarak adlandırılan toplu-
luklarda yaşamışlardır)

3-Frigyalılar
Kuruluş=M.Ö 1200
Yıkılış=M.Ö 600’lü yıllar
4-İyonya Devleti
Kuruluş=M.Ö 1200
Yıkılış=M.Ö 600
5-Urartu Devleti
Kuruluş=M.Ö 900
Yıkılış=M.Ö 600
6-Büyük Pers İmparatorluğu
Kuruluş=M.Ö 648
Yıkılış=M.Ö 330İkiztepe’de yapılan kazılarda o çağlarda yaşayan insanlara ait çok sayıda ev eşyası 

ve savaş araçları bulunmuştur.
In excavations realized in İkiztepe, household goods and war materials belonging to 
the people who lived at those times were found.
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settlements in Anatolia are confi rmed within this age. 

c-) Chalcolithic Age (Copper-Stone Age):

Named as Chalcolithic Age (Copper-Stone Age) due to 
both copper and stone usage, this age has the earliest 
evidence for complex societies in the cultural history. 
Although new fi ndings say that mine processing was 
fi rst seen in the no-earthenware stage of the Neolithic 
Age, it is known that mine usage was varied and be-
came widespread in this age. Dated back to 5000-3000 

B.C. roughly, Chalcolithic Age is analyzed in three 
phases, First, Mid and Final. Improved agricul-

ture and livestock farming made human 
beings’ social changes faster in this era. 

Diff erent business groups such as man-
agers, reverends, artisans were fi rst 
seen and also defense and irrigation 
systems, long-distance trade, luxuri-
ous/prestigious commerce were all 

developed in Chalcolithic Age. As 
a result, the number of settle-

ments in Anatolia increased 
to 1200 and one of the most 
important of all is Ikiztepe 
(Bafra/Samsun).

d-) Early Bronze Age:
Early Bronze Age is dated 

roughly between 3.000-2.000 
B.C. in Anatolia and Thrace Region, 

and is characterized by organized, forti-
fi ed, independent city-states over which 

temples and administrative buildings 
were constructed. This era witnesses 
new social, religious and technologic 
changes.

One of the striking mining developments 
within this era is the appearance of bronze, 

thanks to mixture of copper and stannic. Graveyards 
including gifts which were made from precious metal 
like gold and silver are the proof of social upheaval. In 
Early Bronze Age, commerce was also developed and 
a wide commercial network covering Aegean Region, 

Middle East and Balkans was established. Early Bronze 
Age is divided into 3 phases in Anatolia and Thrace Re-
gion which are called as EBA I-II-III and is represented 
with settlements over a thousand one of which is Ikiz-
tepe (Bafra/Samsun).

e-) Important civilizations in Anatolia, respectively, are 
established:
1-Hattian Civilization (2500- 1700 B.C.)
2-Hittite Civilization
Establishment= 2000 B.C.
Destruction= 1200 B.C.
(During the Hittite Empire period, there had lived some 
tribes who are called as Gasgas’; or Kaskian/Kashgar 
Turks in some sources.)
3-Frigians
Establishment  : 1200 B.C.
Destruction   : around 600 B.C. 
4-Ionian Civilization 
Establishment  : 1200 B.C.
Destruction   : 600 B.C.
5-Urarthu Civilization
Establishment  :  900 B.C.
Destruction   :  600 B.C.
6- Persian Empire 
Establishment  :  648 B.C.
Destruction   :  330 B.C.
7-Alexander the Great’s Empire 
(Macedonian Kingdom)
Establishment  :  334 B.C.
Destruction   :  323 B.C.
8-Roman Empire 
Establishment  :  27 B.C.
Destruction   :  395 A.D.
9-Byzantine Empire 
Establishment  : 395
Destruction   : 1453
10-Great Seljuk Empire 
Establishment  : 1040
Destruction   : 1157
11-Anatolian Seljuk Empire 
Establishment  : 1077
Destruction   : 1308
12-Anatolian Principalities
(except Ottoman principality)
Establishment  : 1250
Destruction   : 1515
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7-Büyük İskender İmparatorluğu
(Makedonya Krallığı)
Kuruluş : M.Ö 334
Yıkılış   : M.Ö 323
8-Roma İmparatorluğu
Kuruluş : M.Ö 27
Yıkılış   : M.S 395
9-Bizans İmparatorluğu
Kuruluş : 395
Yıkılış   : 1453
10-Büyük Selçuklu Devleti
Kuruluş : 1040
Yıkılış   : 1157
11-Anadolu Selçuklu Devleti
Kuruluş : 1077
Yıkılış   : 1308
12-Anadolu Beylikleri (Osmanlı hariç)
Kuruluş : 1250
Yıkılış   : 1515
13-Osmanlı İmparatorluğu
Kuruluş : 1299
Yıkılışı   : 1922
14-Türkiye Cumhuriyeti
Kuruluş : 1923

Tarihçiler Anadolu’ya mal satmak üzere gelen Asur 
tüccarlarının M.Ö. 3200’lerde “yazı”yı getirdiklerini, bu 

tarihin aynı zamanda Anadolu için yazılı tarihin baş-
langıcı olduğunu kabul etmektedirler. Bununla birlikte 
Anadolu’nun en güçlü medeniyeti olan Hititlerden önce 
Hattitler Luwiler, Hurriler Anadolu’da bulunmuşlardır. 
Bu nedenle Anadolu Yarımadası’nın bugün için bilinen 
en eski adı “Hatti Ülkesi” idi. Anadolu’daki Hatti beylik-
leri bir protohistorik (ÖN TARİH) uygarlığıdır. (M.Ö.2500 
– 1700)Hatti’ler de Anadolu’nun yerli halkı olmadığı ve 
göçlerle Anadoluya geldiği tarihçiler tarafından belir-
tilmektedir.Yine Bazı tarihçilerin görüşlerine göre yazıyı 
bulan Sümerlerin de Orta Asya’dan Anadolu’ya geldik-
leri buradan Mezopotamya’ya geçtikleri, Sümer dilini 
inceleyen bazı sümeroglarında Sümer dilini esas alarak 
Sümer’lerin Türk oldukları yönünde iddaaları Anadolu 
Tarihini çok daha gerilere getirmektedir.

M.Ö. 3000’lerde başlayan ilk Tunç Çağı’nın bitimi ile Asur 
Ticaret Kolonileri Dönemi’nde, ticari ilişkilerin gelişmesi 
sonucu artan ekonomik gücün etkisiyle Anadolu’da bir 
takım kent devletleri de ortaya çıkmıştı. Asur tabletle-
rinde sayıları yaklaşık 10’u bulan kent devletlerinin en 
önemlisi ise Zalpa, Hattuş ve Kaniş’di. Bafra İkiz Tepe’de-
ki arkeolojik kazıları efsane şehir olarak bilinen Zalpa’nın 
Bafra’da olduğunu işaret etmektedir.

Anadolu isminin ortaya çıkışı konusunda iki rivayet var-

Bafra’nın ilk insanlarının Gaskalar /kaşgar Türkleri) olduğu çeşitli bilim adamları tarafından ortaya konmuştur. Bununla birlikte daha sonraki dönemlerde Türklerin
bölgeye yerleşimleri olmuştur. Bunlardan en önemlisi 1214 yılında Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gerçekleşmiştir. O yıllarda Anadolu haritası görülmektedir.

In excavations It has been set forth by many scientists that first people who lived in Bafra were Kashgar Turks. There also had been other Turks who lived in the area afterwards. 
The most important settlement in Bafra’s history was in 1214, during the Anatolian Seljuk Empire period. There had been Anatolian map at those times.
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13-Ottoman Empire 
Establishment  : 1299
Destruction   : 1922
14-Republic of Turkey 
Establishment  : 1923

It is said that Assyrian traders who traveled through Ana-
tolia to trade are the first ones who introduced writing 
to Anatolia around 3200 B.C. and this is also accepted 
as the start of written history for this territory. Besides, 
before Hittites – the strongest civilization of Anatolia- 
Hattians, Luwis and Hurris had lived in Anatolia. This is 
why it is “Hattian Country”, the oldest name of Anato-
lia known today. Hattian principality is a protohistoric 
(immediately before written history) civilization (2500 – 
1700 B.C.). Historians tell that Hattians are not originally 
Anatolians and infact immigrated into Anatolia after-
wards. Again some historians say that Sumerians, who 
first discovered writing, migrated into Anatolia from 
Central Asia and then moved into Mesopotamia. Some 
sumerologs who analyze Sumerian language claim by 
looking into this language that Sumerians were Turks 
and this makes one think that history of Anatolia dates 
more ancient than it is proved to be.

Together with the end of Early Bronze Age which ac-
tually started around 3000 B.C., city-states appeared in 
Anatolia within the period of Assyrian Trade Colonies as 
a result of the increase in economic power related with 

the development of commercial relations. The most 
important of those some 10 colonies whose names are 
written in Assyrian tablets were Zalpuwa, Hattusa and 
Kanis. Archeological diggings in Bafra Ikiztepe Ruins 
point out that Zalpuwa, known also as the legendary 
city, was established in Bafra.

There exist two rumors about the origin of the name of 
Anatolia. First says that Romans called the region in be-
tween Kızılırmak and Aegean Sea as “ThemaAnatolica” 
(Eastern Region) at the time when they were emper-
ors in this field. Over time, it was only Anatolica used 
instead of ThemaAnatolica and the western literature 
kept this name as Anatolica. As soon as the Muslim 
Turks moved to this region, this word became to be 
used as Anatolia.
Whereas the second tells us a story about the name of 
Anatolia which passed in the time of Kılıcarslan, Sultan 
of the Anatolian Seljuks’. In one of the Sultan’s military 
expedition taking place on a very hot summer day, the 
soldiers got too thirsty of walking. As soon as they gave 
a break to relax, an old woman came into their camp 
area and served them with yoghurt drink. Soldiers both 
drank it and filled in their flasks with it. However, the old 
woman was still saying “Fill in your flasks my sons! Fill 
them in”. In reply to her, each soldier was saying “Mother 
(means ‘ana’- in Turkish), it’s already filled (means ‘dolu’-
in Turkish)”. Later on, the region over where these sol-
diers had their camp was called as Anatolia (“Anadolu” 
in Turkish) which also gave the name of the territory 

İkiztepe Kazılarında o dönemde yaşayan insanların hayat tarzlarıda ortaya çıkartılmıştır. İkiztepe halkının kullandığı evi gösteren örnek ev kazı alanında yapılmıştır.

In İkiztepe excavations, life styles of people who lived in that era were also determined. A model house, resembling to the one used by İkiztepe people, was
constructed in the excavation area.
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dır. Birincisi; Romalıların buralara hakim oldukları devir-
de Kızılırmak ile Ege Denizi arasındaki bölgeye “Thema 
Anatolica” (Doğu Bölgesi) ismini vermişlerdir. Zamanla 
Thema Anadolica isminin yerine sadece Anatolica kul-
lanılmış ve batı literatürüne bu şekilde geçmiştir. Müs-
lüman Türklerin buraya yerleşmeleri ile bu kelime deği-
şerek Anadolu şeklini almıştır.

İkinci görüş ise; Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Kılıç 
Arslan’ın bir seferi esnasında vuku bulan bir hadisedir.
Selçuklu ordusunun sıcak bir yaz günü yürüyüşü sırasın-
da, askerler çok susamışlardı. Verilen istirahat sırasında 
ordugaha gelen ihtiyar bir kadın, askerlere ayran dağıtı-
yordu; elindeki testiden bütün asker içmiş ve matarala-
rını doldurmuştu. Yaşlı kadın hala;  “Evlatlarım ayran için.
Mataralarınızı doldurun.” diyordu. Her bir asker de; “Ana 
dolu!”, “Ana dolu!” demelerinden ordunun bulunduğu 
yere daha sonraları “Anadolu” denilmeye başlanmış. Bu 
da zamanla şimdi üzerinde yaşadığımız topraklara isim 
olmuştur.

Anadolu’da insanların toplu olarak yaşamaya başla-
masıyla birlikte, devletler kurulmaya başlamış ve farklı 
medeniyetler birbiri ardına ortaya çıkmıştır. Asırlarca 
devam eden bu devletler zinciri, Anadolu’nun yeryüzü-
nün medeniyet beşiği olmasına sebep olmuştur. 

C- BAFRA TARİHİ
İlçemizin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. 
İkiz Tepe ören yerinde yapılan araştırmalarda Kalkolitik 
döneme (M.Ö. 5000-4000) ait yerleşmelerin izine rast-
lanmıştır. İkiz Tepe ören yerinde M.Ö. 4000 yıllarından 
M.Ö. 1700 yıllarına kadar 2300 yıl boyunca sürekli yer-
leşim yapıldığı anlaşılmıştır. Burada Eski Tunç Çağı (M.Ö. 
3000-2000) ve Erken Hitit (M.Ö. 1900-1800)-ki, bazı kay-
naklarda başkentleri Hatuşaş olan Hititlerin Anadolu’ya 
Kızılırmak vadisinden geldikleri için olsa gerek, ilk ve 
sonradan kutsal (ilahi) başkentlerinin İkiz Tepe olduğu 
belirtilmektedir. Dönemi kültürlerinin izlerinin taşıyan 
çok sayıda eser ve kalıntı bulunmuştur. M.Ö. 670 yılla-
rında Paflogonların’da Kızılırmak vadisinde yaşadıkları 
bilinmektedir. M.Ö. 6. yüzyılda Lidyalılar’ın eline geçen 
bölgeyi M.Ö. 546’da Persler istila etmiştir. İkiz Tepe’de 
Helenistik döneme (M.Ö. 330-30) ait bir anıt mezar da 
bulunmaktadır. Bu bölge M.Ö. 47’de önce Roma, sonra 
da Bizans egemenliğine girmiştir. 

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklular’ın eli-
ne geçen Bafra’ya 1214 yılında Anadolu Selçuklu Hü-

kümdarı İzzettin Keykavus Türkmen aşiretlerini yer-
leştirmiştir. 1243’de başlayan Moğol istilaları Selçuklu 
İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türk beyliklerinin kurul-
maya başlamasına neden olmuştur. İşte bu dönemde 
bölgede küçük bir Selçuklu beyliği olan Bafra Beyliği 
kurulmuştur. 1460’da ise Bafra, Osmanlı hâkimiyetine 
girmiştir.

Bafra İlçesi Osmanlı İmparatorluğu devrinde Trabzon 
iline bağlı Canik Sancağı’na ait bir yerdi. Hangi tarihte 
kaza merkezi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Sal-
name kayıtlarına göre 1854 yılı sonlarında kaza merkezi 
olduğu anlaşılmaktadır. İmparatorluk zamanında 1876 
harbinden sonra Kırım’dan Bafra’ya çok sayıda Türk gel-
miştir. Daha sonraları çıkan Balkan ve I. Dünya savaşları 
Türk halkının azalıp, fakirleşmesinin, azınlık olmaları-
na rağmen Rum ve Ermenilerin iktisadi hayatı ellerine 
geçirip zenginleşmelerini sağlamıştır. Bundan dolayı 
cesaretlenerek Karadeniz Rum Devleti kurma hevesine 
kapılan Rumlar Mavri Mira Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Fa-
kat 1919’da Milli Mücadele’nin başlamasıyla bu amaç-
ları gerçekleşememiş, daha sonra Yunanistan’ın Kavala, 
Drama ve Selanik yörelerinden gelen ve tütün yetiştir-
me işini çok iyi bilen Türklerle mübadele edilmiştir. Mü-
badillerinde sayısı oldukça fazladır.

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Bafra’da yaşayan 
kişi sayısı 62.782 kişidir. Bunların büyük çoğunluğu (%62) 
yani 38.936 kişi Türklerden oluşmaktadır. Bafra’daki Rum 
nüfusu ise 22.834 kişidir (%36). O senelerde Bafra’da ya-
şayan her 10 kişiden 6’sı Müslüman, 4’ü Hristiyan’dır.
Ayrıca Balkan Savaşları (1912) sonrası Kosova’dan gelen 
Arnavut göçmenlerden büyük bir nüfus Bafra çevresine 
yerleştirilmiştir. Halen Kosova kültürünü ve ana dilleri 
Arnavutça’yı yaşatmaktadırlar. Arnavut göçmenlerin 
Bafra’da tarım ve bahçecilik kültürünün gelişmesinde 
büyük katkıları olmuştur.

Bafra’da hâkimiyet sürmüş medeniyet ve devletler: 
1-    Erken Hitit Dönemi
2-    Hitit Dönemi ve Gaskalar
3-    Paflogonlar Dönemi
4-    Lidyalılar Dönemi
5-    Pers İmparatorluğu
6-    Roma İmparatorluğu
7-    Bizans İmparatorluğu
8-    Selçuklu İmparatorluğu
9-    Moğol İstilası Dönemi
10-  Bavra Beyliği Dönemi
11-  Osmanlı İmparatorluğu
12-  Türkiye Cumhuriyeti Devleti
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over which we live now.
Together with the people living collectively over Ana-
tolia, states were established and then appeared dif-
ferent civilizations one after the other. This civilization 
chain which lasted for centuries enabled Anatolia to 
become the cradle of civilizations. 

C- HISTORY OF BAFRA

The history of our town dates back to 5000 B.C. The 
works found in archeological diggings in Ikiztepe in-
clude some traces from the settlements in Chalcholitic 
Era (5000-4000 B.C.). It is understood that there was a 
continuous settlement in Ikiztepe for about 2300 years 
between 4000 B.C. and 1700 B.C. In this territory, many 
ruins and art-pieces belonging to Early Bronze Age 
(3000-2000 B.C.) and Early Hittite Civilization (1900-
1800 B.C.) were found. Besides, some sources claim 
that the very first and later on the religious capitals of 
Hittites, whose capital was officially Hattusa, were both 
Ikiztepe (this claim may also arise from the fact that had 
moved to Anatolia from the Kızılırmak valley). It is also 
known that Paphlagonians were located in Kızılırmak 
valley around 670 B.C. The valley then was respectively 
invaded by Lydians in the 6th century B.C. and by Per-
sians in 546 B.C. There is also one cenotaph found in 
Ikiztepe, which belongs to Hellenistic period (330-30 
B.C.). Bafra region was prevailed by Romans in 47 B.C. 
and later on by Byzantine Empire. 

Bafra was acquired by Seljuks after 1071 when Malaz-
girt War took place. Izettin Keykavus, emperor of Ana-
tolian Seljuks, brought Turkmen tribes within Bafra in 
1214. However, Seljuks were later destroyed due to  
Mongolian invasions started in 1243 which also caused 
Turkish principalities to be established. It was just then 
the Principality of Bafra, a small part of Seljuk Principal-
ity, was established.

When the Ottoman Period starts in the history, Bafra 
appears as a place acquired by Ottomans and intercon-
nected to Canik District of Trabzon city. It is not exactly 
known when Bafra became a township center but year-
book records say that it dates back to the end of 1854. 
During the empire period, after the war in 1876, many 

Turks moved to Bafra from Crimea. The Balkan and the 
1st World Wars which subsequently occurred in the his-
tory caused Turks to become less in number and poor-
er and although they were in minority, Armenians and 
Greeks got hold of the economy and became richer. 
The strength they acquired gave the Greeks more pow-
er to establish the Black Sea Greek State and they  con-
sequently established Mavri Mira Organization. Howev-
er, they couldn’t have succeeded in realizing this dream 
as soon as when National Struggle started in 1919 and 
they were exchanged for tobacco-expert Turks coming 
from the Greek cities like Kavala, Drama and Thessaloni-
ca. This is why the number of exchangeds living around 
Bafra is quite high.

According to an Ottoman population census under-
taken in 1893 , the number of people living in Bafra was 
62.782. The majority of this population (62% - 38.936) 
was composed of Turks whereas the number of Greeks 
was 22.834 (36%). In other words, from 10 people living 
in Bafra at the time, 6 were Muslims and 4 were Chris-
tians.
Further to mention, a vast majority of Albanians moved 
to Anatolia just after Balkan Wars (1912( was placed 
around Bafra. Their grand children are still trying to 
keep Kosovo culture and Albanian language alive. They 
were infact these Albanian migrants who contributed 
a lot in the development of agriculture and horticulture 
in Bafra.

Civilizations and Empires who established 
dominance in Bafra:

1-    Early Hittite Period 

2-    Hittite Period and Kaskians 

3-    Paphlogonian Period 

4-    Lydian Period 

5-    Persian Empire

6-    Roman Empire 

7-    Byzantine Empire 

8-    Seljuk Empire 

9-    Mongolian Invasion Period 

10-  Bavra Principality Period 

11-  Ottoman Empire 

12-  Republic of Turkey
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D-19 ve 20. YÜZYILDA BAFRA
 
1879 Salname kayıtlarına göre; o tarihlerde azınlığı 

teşkil eden gayri¬müslimler bir hayli kalabalık ve ikti-

sadi yönden de gelişmişlerdir. Diğer taraftan IV. Murat 

zamanında yasaklanan fakat kontrolünün güç olması 

sebebiyle kaçak ve az da olsa yetiştirilen tütün, 19. Yüz 

yılın sonlarında iktisadi yönden önem kazanınca Baf-

ra, yabancı etnik grupların göçüne maruz kaldı. Rum 

ve Ermeni tüccarlar ortaya çıktı. Kafkas mücadelesi ve 

1876 harplerinden sonra bölgeye Türk halkı yerleştirildi 

ise de durum değişmedi. Netice itibariyle Balkan harbi 

sırasında çevrenin bütün ekonomik ve iktisadi üstünlü-

ğü Rumlara geçmiş ve baskı unsuru oluşturmuşlardır. 

Müslüman halkı manen ve madden ezmeye başladılar. 

Rumlar gayet planlı hareket ediyorlardı. 1840 yılından 

itibaren Anadolu’nun Karadeniz havzasında eski Yunan-

lığın ihyasını hedef alan Pontus Rum Devleti idealini 

gerçekleştirmeyi tasarlıyordu. Rum tüccarları, kazandık-

ları bütün paralan İstanbul’daki patrikhaneye gönderi-

yorlar ve bir yandan da hızla silahlanıyorlardı.

Rum Patrikhanesinde Mavri Mira isminde bir heyet 

teşekkül etmişti. Ermeni Patriği Zaven Efendi de çok 

geçmeden bu heyetin maşası olmuştu. Birinci Dünya 

Savaşı’nın ilk önemli Rum Çetesi Bafra’da ortaya çıkmış-

tır. Ne yazık ki  bu Rum çetesinin ilk faaliyeti, Kasnakçı 

Mermer köyünden iki Türk’ü diri diri yakmak suretiyle 

öldürmeleri olmuştur.  Çok geçmeden Bafra ve çevre-

sindeki Rum Köyleri adeta bir silah deposu haline ge-

tirildi. Kendilerine gerekli bütün direktifl eri ise; Amasya, 

Samsun ve havalisi Rum metropoliti Yermanos veriyor-

du. Osmanlı Devleti’nin o zamanlarda içinde bulundu-

ğu acıklı hal durumun vahametini daha da artırıyordu. 

İmparatorluğun birçok sebeplerle geçirdiği maddi ve 

manevi depremin sarsıntıları Bafra’daki yerli halkı da et-

kilemişti.

Bafra’nın Milli Mücadele’de özel bir durumu vardır. Yuka-

rıda belirtildiği gibi Bafra Milli Mücadeleye katıldığı gün-

lerde Rum Pontus çeteleriyle büyük bir savaş içindedir. 

“Bu çetelerin Bafra çevresi içinde öldürdükleri Türk nü-

fusunun sayısının 2500’ü aşması” durumunun kanlı ve 

korkunç olduğunu gösterir. Rum Pontus Çeteleri 1917-

18’lere doğru kanlı faaliyetlerini her gün daha da arttırır-

lar. Çağşur köyünü yakar yüzlerce kişiyi öldürürler. 

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günlerde Bafra ve köyle-

ri bitmiş, tükenmiş, yorgunluk ve açlık içindedir. Türk 

halkı gücünün son damlasına kadar Rum Pontus Çe-

Türkiye Cumhuriyetii Devletinin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK
Founder of the State of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk
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D-BAFRA in 19th and 20th CENTURY 

According to annual book records of 1879; non-Mus-

lims, who were in minority at those times, were a 

crowded group of people who had economic power. 

On the other hand, when tobacco (a product which 

was prohibited by IV. Murat, but was produced unof-

fi cially in small amounts as its control was diffi  cult) be-

came economically more important at the end of the 

19th century, Bafra was exposed to migration of foreign 

ethnic groups such as Greek and Armenian traders. Al-

though Turkish people were moved to Bafra after Cau-

casian battle and wars of 1876, the situation remained 

same. As a natural outcome of this population struc-

ture, during the Balkan War, the economic and fi nancial 

superiority were in the hands of Greeks who used this 

as an element of suppression over Muslim people. They 

were acting in a very organized manner and infact were 

planning to realize their ideal of forming Pontus Empire 

in Black Sea basin of Anatolia. Greek traders were send-

ing all their money to the patriarchate in Istanbul and 

were getting armed at the same time.

In the meanwhile, an organization called Mavri Mira 

was established by Greek Patriarchate. The patriarch Za-

ven Efendi became the pawn of this organization. The 

very fi rst organization thus did appear in Bafra during 

the First World War time. Unfortunately, the fi rst action 

of this organization was to burn two Turkish people 

from Kasnakçı Mermer village alive. Not so much after 

this, the Greek villages in and around Bafra were turned 

into arm storages. Directives were given by Yermanos, 

the Greek metropolitan bishop of Amasya, Samsun and 

surrounding. The pity position of the Ottoman Empire 

was making everything more complicated and severe. 

Local people living in Bafra were thrilled by the Empire’s 

fi nancial and moral problems. 

Bafra has a special place in the National War of our coun-

try. As mentioned above, Bafra was in a serious battle 

against Pontus Empire during the days when National 

War started. The number of local people killed by such 

organizations at that time had increased to 2500 which 

shows how bloody and terrible the situation was. Greek 

Pontus increased this number and the severity of their 

actions more when we came to 1917-1918. They killed 

hundreds of people in Çağşur village. 

When Ataturk headed to Samsun, Bafra and the sur-

rounding villages were fi ghting against hunger. They 

were exhausted and out of energy. However, they were 

trying to stand against the actions of Pontus’ gangs 

who set more than 30 villages of Bafra fi re totally or 

partially. While whole nation was battling in İnönü, Sa-

karya, Dumlupınar against Greeks, Bafra was battling 

with Pontus’. This battle of Bafra was guided fi rst by “Ce-

miyeti Hayriyyei İslamiyye” and then by “Bafra Müdafaa-i 

Hukuku Milliye Cemiyeti”.

1-Fire and Massacre lived in Çağşur village: 

The biggest and the most severe massacre realized by 

Pontus’ gangs took place in Çağşur. 400 people died. 

2-Days when Ataturk was in Samsun: 

When M. Kemal Pasha stepped in Samsun on 19 May 

1919, Turkish people got relieved and motivated. We 

know from some resources that one of the people from 

Ataturk’s convoy changed outfi t and visited Bafra and 

Alaçam to make some researches and talk to authori-

ties. He was protected by militia forces and this visit 

was kept confi dential.

3-Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti (union fi gh-
ting against Pontus’ invasion) in Bafra:

Cemiyeti Hayriyyei İslamiyye-i did later become Müda-

faa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti. Their fi rst congress was 

held in Gazi Primary School which was a girls’ school at 

the time. This union was at the time fi ghting against 

Pontus gangs. They were training young people to 

make them armed militia forces, organizing moveable 

chasing teams to chase Pontus’ gangs, establishing po-
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telerine karşı koymaya harcamaktadır. Rum Pontus 

Çeteleri, Bafra’nın 30’dan fazla köyünü kısmen ya da 

tamamen yakıp yıkarlar. Milletimiz İnönü’de, Sakarya’da, 

Dumlupınar’da Yunanlılarla savaşırken Bafra’da da Rum 

Pontus çeteleriyle savaşılır. Bafra’da bu mücadeleyi önce 

“Cemiyeti Hayriyyei İslamiyye” sonrada “Bafra Müdafaa-i 

Hukuku Milliye Cemiyeti” yürütür.

1-Çağşur Köyü Yangını ve Katliamı:

Rum Pontus çetelerinin 1914 yılından beri yaptıkları 

yakma, yıkma ve toplu öldürmelerin en büyüğü Çağşur 

köyü yangını ve katliamıdır. Köy bu olayda 400 nüfusu-

nu kaybetmiştir. 

2-Atatürk’ün Samsun’da Olduğu Günler:

19 Mayıs 1919’da M. Kemal Paşanın Samsun’a ayak bas-

ması, Türk halkının yüzünü güldürür ve moralini yük-

seltir. 20 Mayıs günü, Atatürk’le beraber gelenlerden 

birinin kıyafet değiştirerek, Bafra’ya ve Alaçam’a geldiği, 

incelemelerde bulunduğu, güvenilir kişilerle görüştü-

ğü, milis kuvvetlerce korunduğu ve bunun gizli kal-

masına özen gösterildiğini çeşitli kaynaklar vasıtasında 

biliyoruz.

3-Bafra’da Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti:

Cemiyeti Hayriyyei İslamiyye-i ‘nin Müdafaa-i Hukuk-u 

Milliye cemiyetine dönüştürülür. Bafra Müdafaai Huku-

ku Milliye cemiyetinin ilk kongresi o zamanın kız ilko-

kulu olan şimdiki Gazi İlkokulunda yapılmıştır. Bafra’nın     

Müdafaai Hukuku Milliyesi o günlerde Bafra’da sorum-

luluğu üstlenmiş; halkı silahlandırmış eli silah tutan 

gençleri eğitip milis kuvveler temin etmiş Rum Pontus-

çu çetelerini ile mücadele amacıyla seyyar takip kollan 

oluşturmuş, Bafra sahillerinden düşman donanması 

tarafından yapılması ihtimali olan çıkarma hareketine 

karşı Müdafa karakolları kurmak gibi birçok çalışmaları 

başarı ile yürütmüştür.

4-Köylerden Bazı Olaylar ve Kahramanlıklar:

Bugün bile hala Söngütlü, Müstecep, Akgüney ve çev-

resindeki köylerden büyük kahramanlıklar yapanlar  

saygıyla anılmaktadır. Söngütlü Olayı, Müstecep Köyü 

olayları, Düzköy’ün yakılması, Kapıkaya ve Asar Çarpış-

maları büyük olay ve kahramanlıklardan bazılarıdır.

5- Rum Pontusçu Çetelerin Temizlenmesi ve Çeteci-
liğin Sona Ermesi:

9 Aralık 1920’de “Merkez Ordusu” kurulur. Merkez Or-

dusu çok yönlü tedbir ve mücadelede Pontusçu Rum 

çetelerini  çevreden ortadan kaldırmak için harekete 

geçer. Merkez ordusu yeter derecede kuvvetlendikten 

sonra 1922 yılının ilk günlerinden itibaren Pontus ayak-

lanmasının tamamen bastırılmış için düzenler alınmaya 

başlanmıştı. Nihayet, 6 Şubat 1923’te “Pontus Hülyası” 

nın ele başları ve yardakçıları tamamen bertaraf edilir.

6-Bafra’nın milli savunmaya katkısı Cumhuriyet’in 
ilanından sonra da devam etmiştir. 

Mesela; Atatürk’ün 1924’te verdiği direktif ile o zaman-

larda henüz yeni olan havacılık mesleğini Cumhuriyet 

Türkiyesine tanıtmak, Milli hava sanayiini kurmak ve 

hava kuvvetlerimize eleman yetiştirmek amacıyla kuru-

lan Teyyare Cemiyetine ilçe; kendi adına bir uçak hediye 

etmiştir. 

Tarihi gerçekleri değiştirmemiz mümkün değildir. Doğ-

ru olan tarihten ders almaktır. Esasen Türkiye Cumhuri-

yetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade 

ettiği “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” her zaman insanlığın 

gereğidir.  Bu yaklaşım ve anlayış barışın, sevginin ve 

dostluğun temeli olur. İnsanlık ancak barış, sevgi ve kar-

deşlik ile ayakta durabilir. Bu sağlandığında dünya çok 

daha güzel olacaktır. 
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lice stations to guard the city against possible invasive 

actions from coastal Bafra.

4-Some other incidents and braveries: 
Even today, bravery stories from Söngütlü, Müstecep, 

Akgüney and surrounding villages are still told with re-

spect. Söngütlü Incident, Müstecep Incident, Düzköy 

fire, Kapıkaya and Asar battles are some of these inci-

dents and braveries.

5- Evasion from Pontus’ Gangs and the end of 
Gangs’ Invasion:

Central Army was formed in 9 December 1920 and 

immediately took action to destroy Pontus’ gangs. As 

soon as the army got enough force, at the beginning 

of 1922, they took precautions to suppress the Pontus’ 

rebellion. Finally, on 6 February 1923, leaders and sup-

porters of Pontus’ invasion were totally removed from 

Bafra.

6- Contributions of Bafra to National Defense con-
tinued after the Republic was founded. 

For example Bafra gave an aircraft as gift to Teyyare (Air-

craft) Union which was established upon Ataturk’s di-

rectives in 1924 in order to present aviation as a profes-

sion to Turkish people, form National Air Industry and 

train air-staff for the sector. 

Of course it’s not possible to change history. What’s true 

is to take lessons from history. As our leader, founder of 

Turkish Republic, Mustafa Kemal Ataturk stated once: 

“Peace at home, peace in the world”. This should be the 

main motto of humanity. What should lie beneath a 

friendship and love is peace. Humanity will only exist 

if there’s peace, love and friendship in the world. When 

we understand and practice this approach, the world 

will be a better place to live. 

Türkiye Cumhuriyetii Devletinin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK
Founder of the State of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk
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İsminin Kaynağı
Bafra

Bafra
Origin Of The Name

There are many claims bruited about the origin of the 
name ‘Bafra’. Some sources point out a name called 
‘BAFIROS’. It was most probably Venetians, Geneses and 
Greeks who once used this name for Bafra; especially 
when the Greeks’ names ending with ‘OS’ are consid-
ered, this claim might turn into a realization. However, 
it’s also suspicious that BAFIROS was the origin of the 
name ‘BAFRA’ due to the fact that such communities had 
the habit of giving some additional names to the places 
they live. Therefore, BAFIROS appear to be a nick name 
for Bafra which was used in addition to its original name.

Another reference is also made to the syllables of Bafra, 
as BAF-RAH. Baf-rah means “to proceed” in Persian lan-
guage. The last letter in the name BAFRAH, the ‘h’, is 
a good example of apocope and has over the time 
dropped and turned this name into BAFRA. The stron-
gest claim about its origin says that the name Bafra had 
arisen out of “BAVRA”. Infact, in many historical docu-
ments, Bavra is used to describe the region. The letter (v) 
has become (f ) by the time passed just like some other 
similar words in the Ottoman language; such as Avsar – 
Afsar / Kevgir – Kefgir / Visne – Fisne. It is estimated that 
the name Bafra has been used at least for three hundred 
and fi fty years. In addition, the Ba-Hura Kızılırmak’a Lu-
wian name of our county (Big River) and the sea open 
up where the Red River (BC 521) in the time of the Phoe-
nicians established commercial vessels yanaşdığı bays, 
trade is said to be called home Bafi ra.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin döneminde resterasyonu başlayan ve 
2011 yılında bitirilen Bafra Belediyesi Kültür evi görülmektedir.
Bafra Municipality Culture House, restoration work of which had been started 
by Mayor Zihni Şahin and was completed in 2011.

Cumhuriyet Meydanı Gece Görüntüsü /  Republic Square Night Image

Bu konuda ileri sürülen çeşitli iddialar vardır. Bazı kay-
naklarda BAFİROS’dan söz edilir. Büyük bir ihtimale 
Venedikliler, Cenevizliler ve Rumların bu ismi kullan-
dığı tahmin edilmektedir. Bilhassa Rumların sonu (OS)
la biten isimleri nazar-ı dikkate alınırsa bu biraz daha 
gerçeklik kazanabilir. Fakat Bafra’nın gerçek ismi olması 
şüphelidir. Çünkü adı geçen toplulukların, her gittikleri 
yere, asıllarına ilaveten kendilerinin de bir isim koyma 
adetleri vardır. Dolayısıyla Bafra’nın asıl isminin yanı sıra 
BAFİROS’un da takma ad olarak kullanıldığı ihtimali or-
taya çıkmaktadır.

Bir diğer kaynak da Bafra’nın BAF-RAH kelimesinden doğ-
duğunu yazmaktadır. Baf-rah Farsça ‘da (yol almak) ma-
nasına gelmektedir. Söz konusu kelimede yer alan son-
daki (-h) harfi , halk arasında konuşula konuşula zamanla 
düşmüş ve böylece Bafra ismi ortaya çıkmıştır.En kuvvetli 
ihtimal, ilçe isminin “BAVRA”dan gelmiş olduğudur. Zaten 
birçok eski kaynakta direkt bu şekilde kullanmalar olmuş-
tur. Diğer taraftan Osmanlı Edebiyatında Avşar’a Afşar, 
Kevgire kefgir, Vişneye Fişne denilmesi gibi, “Bavra” keli-
mesindeki (V) harfi  de zamanla, dilde (F)’ye dönüşmüş, 
böylece (BAFRA) ismi ortaya çıkmıştır. Bafra isminin en 
az üç yüz elli yıldır kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ay-
rıca ilçemizin adının luvi dilinde Kızılırmak’a verilen Ba-
Hura (Büyük Irmak) ve Kızılırmak’ın denize açıldığı yer-
de (M.Ö. 521) yıllarında Fenikeliler zamanında ticaret 
gemilerinin yanaşdığı koylara kurulan, ticaret evlerine 
Bafi ra denilmesinden geldiği söylenmektedir.
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Bafradan genel bir görünüm
An overview from Bafra
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Kimlik Kartı
Bafra’nın Rakamlarla

Yüz ölçümü    : 1.750 km2  ( 175.000 hektar)
Denizden yüksekliği   : 20 metre
Mahalle Sayısı     : 139
Sokak ve cadde sayısı   : 2.030
Merkezde  sokak cadde uzunluğu  : 370 km.
Toplam Nüfus                                 : 143.366
En yüksek yeri    : 1224 metre ile Nebiyan dağı
Bafra Belediye Başkanı   : Zihni ŞAHİN
Bafra Kaymakamı                        : Ali Fuat TÜRKEL
Baraj Sayısı                                  : 2 ( Altınkaya ve Derbent Barajları)
Trafi k Kodu                                 : 55
Telefon kodu                               : 362
Belediye Tlf ( santral)                 : 543 23 20
Belediye Başkanlık  tlf                : 543 10 12
Belediye Faks                              : 543 39 95
Bafra Kaymakamlık Web adresi   : www.bafra.gov.tr
Bafra Belediyesi Web adresi       : www.bafra.bel.tr
Belediye iletişim hattı                     : 444 17 09

Arazi Türü    Miktar (Ha)           Yüzdesi (%)

TarımArazisi                   67.768    46,53
Orman ve Fundalık                  55.623    38,18
Çayır – Mera                   9.200    6,31
Kültüre elverişli olmayan arazi   8.700    8,97
Göller           4.390    3,0

TOPLAM                  145.700                 100.00

Bafradan genel bir görünüm
An overview from Bafra
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Numbers
Identity Of Bafra In

Surface     : 1.750. kilometers (175.000 hectares)
Elevation from sea-level   : 20.meters
Number of quarters   : 139
Number of streets and avenues  : 2.030
Length of streets/avenues in the center : 370 kms.
Total population    : 143.366
Highest point    : Mountain of Nebiyan, 1224 meters
Mayor of Bafra    : Zihni ŞAHİN
County Governor of Bafra  : Ali Fuat TÜRKEL
Number of bays    : 2 ( Altınkaya ve Derbent Barajları)
Traffi  c code    : 55
Telephone code    : 362
Municipality Building Tel (operator) : 543 23 20
Municipality Mayor Offi  ce Tel   : 543 10 12
Municipality Building Fax   : 543 39 95
County Governorship Web Address : www.bafra.gov.tr
Municipality Web Address  : www.bafra.bel.tr
Bafra Municipality Call Center  : 444 17 09

Type of the Field   Surface (He)           Percentage (%)

Agricultural Field                 67.768    46,53
Forestry and Heathland                 55.623    38,18
GrassField – Pastureland               9.200    6,31
Field not available for culture      8.700    8,97
Lakes     4.390    3,0

IN TOTAL                  145.700                 100.00
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1-JEOLOJİK YAPI

Kızılırmak’ın vücuda getirdiği geniş deltanın alüvyonları 
üzerinde kurulu bulunan Bafra İlçesinin yeraltını teşkil 
eden tabakalar aşağıdan yukarı doğru şu suretle sıra-
lanmışlardır:
 a) En Alttaki Tabakalar
 b) Neojen Tabakalar
 c) Alüvyonlar

Bafra’nın zeminini Kızılırmak’ın getirdiği kumlu ve alüv-
yonlu bölümler teşkil eder. Kalınlığı yer yer 20-25 m.’yi 
bulan alüvyonlar Bafra’dan itibaren denize kadar yelpa-
ze şeklinde yayılan bütün deltayı vücuda getirmektedir. 
Kalınlık denize doğru gittikçe daha da artar. Her tarafta 
kumlu, çakıllı alüvyonların altında neojen serisi görülür.

2-BAFRA’NIN YURDUMUZ İÇİNDEKİ YERİ:

Bafra, Türkiye’mizin verimli toprakları üzerine kurulmuş, 
en şirin gözde köşelerinden bir tanesidir. 
İlçe merkezi ovanın güneyinde, Irmak yatağının bir kilo-
metre kadar doğusunda ve denizden 20 km içindedir.
Doğusunda 19 Mayıs, batısında Alaçam ve Vezirköprü, 
güneyinde Havza ve Kavak ilçeleri ile, kuzeyinde Kara-
deniz yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği 15-20 m olan ilçemiz; 
41-31 kuzey enlemi ve 35-35 doğu boylamı arasındadır.

3-ENGEBELERİ:
 
Türkiye haritasının kuzeyine şöyle bir göz atıldığında 
ovaların azlığı derhal dikkati çeker, bu tabiat şartlarının 
tabii bir sonucudur. Bölgede yalnız Bafra ve Çarşamba 
ovaları denize doğru iki uzantı şeklinde bir istisna teşkil 
ederler. Bu ise şüphesiz ki bölge halkına sunulmuş bir 
lütuftur.

Ovaya canlılık veren alüvyonlardır. Yer altındaki neojen 
tabakaların alüvyonlarla temas ettiği yerlerin üstleri ya-
maç molozu ve birikinti konisi ile örtülüdür.

Bölgede hakim olan düzlükler, doğu ve güneye doğru 
hafif dalgalı tepeler halinde devam ederler. 100 metre 
yüksekliğe ulaşan tepeler ise ilçemiz sınırları dışında   
yer alan ve Orta Karadeniz bölümünün esas dağ sırala-
rını meydana getiren Canik sıra dağlarına karışır. 

4-AKARSULARI

Türkiye’nin en uzun nehri olan Sivas ile Erzincan illeri 
arasındaki Kızıldağdan doğan Kızılırmak, Anadolu da 
1356 km.’lik bir kavis çizdikten sonra Bafra’dan denize 
dökülür. Irmağın denize döküldüğü ve Irmak ağzı diye 
tabir edilen yer, ilçe merkezine 20 km. uzaklıktadır. Kızı-
lırmağın bu noktaya kadar ki su toplama yüzeyi 78000 
km2’dir ki bu yurdumuz alanının 1/10’u teşkil eder. Taşı-
dığı su miktarı 5 milyar 800 milyon değerlendirmek için 
ilçe sınırları içinde 2 tane baraj inşaa etmiştir.Bunlardan 
Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali elektrik üretimi, 
diğeri olan Derbent Barajı ve Hidroelektrik Santrali ise 
sulama maksatlıdır. Bu her iki dev esere barajlar kısmın-
da teferruatıyla değineceğiz.

Bilgiler
Bafra Hakkında

Nebiyan Dağı
Nebiyan Mountain
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1-GEOLOGICAL STRUCTURE

Layers composing subsurface structure of Bafra, a town 
located over the wide Kızılırmak river delta fi lled with 
alluvions, are bottom-up aligned as follows:
 a) Bottom Layers
 b) Neogene Layers
 c) Alluvions

The bottom layer of the subsurface structure of Bafra 
is composed of sandy parts and alluvions fi lled in by 
Kızılırmak river. Alluvions, the densities of which are 20-
25 meters in some parts, spread out through the sea 
and bring the delta into being. The density increases 
as they get closer to the sea and there it is seen, the 
neogene layer just below the sandy, gritty aluvvions.

2-GEOGRAPHICAL LOCATION

Bafra is one of the cutest places located over the fertile 
land of Turkey. 
The town center is situated in the south side of the 
lowland, one kilometer east from the riverbed and 20 
kilometers inland from the sea.
It is surrounded by 19 Mayis in the east, Alacam and 
Vezirkopru in the west, Havza and Kavak in the south 
and Black Sea in the north.
It’s altitude above sea level is around 15-20 meters. 
Bafra is situated between 41-31 north latitude and 35-
35 east longitude.

3-TOPOGRAPHY
 
When we look at the northern side of the Turkish map, 
we may immediately recognize how small is the fi eld 
covered by lowlands. This occurs as a natural outcome 
of topography. Only exceptions in the northern region 
are Bafra and Carsamba lowlands which fl ow directly 
into Black Sea and they’re as a result are godsends for 
the locals.

Alluvions are the vital elements of the lowlands. The 
points where neogene layers get in touch with alluvi-
ons are covered up with side debris and alluvial cone.

Plains dominating the region turn into undulating hills 
in the eastern and southern parts. In the point where 
their height reach up to 100 meters, they become a 
part of the symbol chain of mountains in Central Black 
Sea called as Canik, whose border lines are offi  cially out 
of our town. 

4-RIVERS

Rising in the foothills of Mt. Kızıldag situated in be-
tween Sivas and Erzincan provinces, Turkey’s longest 
river Kızılırmak then wends its way north in Anatolia 
for about 1356 kilometers and fi nally empties into sea 
in Bafra. The point where Kızılırmak empties into sea is 
called mouth of the river and it is 20 kilometers away 
from the town center. Catchment basin of Kızılırmak up 
to the mouth is 78000 km², a very wide space which 
is equal to 1/10 of Turkish territory. There are 2 dams 
constructed in order to utilize the water (5 billion 800 
million) carried by Kızılırmak, namely Altinkaya and 
Derbent. Altinkaya is producing hydroelectric power; 
whereas Derbent both produces hydroelectric power 
and is also used in irrigation. We will be giving more 
details accordingly under dams section.

About Bafra
Information

Baraj göllerinden bir görünüm
An overview from Dam Lakes
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5-GÖLLERİ

Bafra,  Türkiye’nin en nefi s sazan balıklarının çıktığı Göl-
lere sahiptir. Kısaca Balık Gölleri olarak adlandırılan ve 
tamamı 33 parçadan oluşan Göller, ilçenin kuzeyinde 
Karadeniz’e paralel olarak yer almışlardır. Büyük kısmı 
Yeşilyazı, Koşu Köyü, Harız ve Emenli Köyü hudutlarında 
kalan Göllerin alanı 900 hektarı aşmaktadır. Bafra balık 
göllerinin başlıcaları şunlardır:
1- Cernek Gölü
2- Liman Gölü
3- Sülüklü Göl
4- Kahırlı Gölü
5- Bataklı Göl
6- Karaboğaz Gölü
7- Altınkaya Baraj Gölleri de hem konumu, hem de Ala-
balık üretimi ile ünlüdür.

Bafra Balık Göllerinde Sazan ve Kefal balığı yanında  Ke-
revit (İstakoz) üretimi de yapılmakta ve bunlar çeşitli Av-
rupa ülkelerine ihraç edilmektedir.

Göllerdeki balığın avlanma ve satış hakkı her yıl ilçe mal 
müdürlüğü tarafından ihale ile ilgili kişi ya da kuruluşa 
verilmektedir. Öte yandan kısaca Kuş Cenneti diye bah-
sedilen Kızılırmak Deltasının büyük bölümü söz  konusu 
gölleri de kapsamaktadır.

6-DEPREM DURUMU

Jeolojik yapısı bölümünde de izah edildiği gibi, Bafra’nın 
coğrafi  yapısında alüvyonlu sahalar büyük yer kaplar. 
Alüvyonlu sahalar ise deprem yönünden sağlam olma-
yan alanlardır. İşte bu açıdan bakıldığında Bafra yerle-
şim sahasının depreme karşı dayanıklı olmadığı ifade 
olunabilir. Ancak ilçe, 3.derece deprem alanına dahil-
dir. Bundan dolayıdır ki, Bafra da şiddetli ve can ile mal 
kaybına sebep olan bir deprem meydana gelmemiştir. 
Sadece 1. derece deprem alanına giren Doğu Anadolu 
da meydana gelen birçok büyük sarsıntılar (1939 - 1942 
ve 1943 yıllarında ki) burada da çok hissedilmiş fakat 
önemli bir hasar kaydedilmemiştir.

7-BARAJLAR

Bafra’da Kızılırmak üzerine kurulu bulunan 2 adet baraj 
vardır.
Bu barajlar:
Altınkaya Barajı ve Hidro Elektrik Santrali
Derbent Sulama Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Her iki barajın başlıca faydaları şunlardır.

1. Altınkaya Barajı ve HES, yılda 1 milyar 632 milyon, 
Derbent Barajı ve HES ise, gene yılda 257 milyon Kilovat 
saat olmak üzere toplam 1 milyar 889 milyon Kilovat Sa-
atlik enerji üretimiyle memleketimiz ekonomi ve sana-

Bafra Altınkaya barajı
Bafra Altınkaya Dam

Baraj göllerinde insanlarımız balık tutarak tabiat ile baş başa olmaktadır.
People spend more time in nature by fi shing in dam lakes.
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5-LAKES

Bafra has beautiful lakes in which the most delicious 
carps in Turkey are found. All together called as Fish 
Lakes, the lakes in Bafra includes 33 individual small 
lakes and are located in parallel with the Black Sea, at 
the northern part of the town. Most of these lakes are 
found within the borders of these villages, Yesilyazı, 
Kosu, Hariz and Emenli, and have a surface more than 
900 hectares in total. Here are the leading fi sh lakes in 
Bafra:
1- Lake Cernek
2- Lake Liman
3- Lake Suluklu
4- Lake Kahirli
5- Lake Batakli
6- Lake Karabogaz
7- Altinkaya Dam Lake (famous for its location and also 
whitefi sh production)

As well as carps and grey mullets, crawfi sh lobster is 
also produced in Bafra Fish Lakes and then exported to 
many countries in Europe.

Fishing and selling license for lake fi shes is put out to 
tender each year by fi scal directorate of the town to the 
related person or entity. It should also be noted that 
Kızılırmak Delta, known otherwise as Birds’ Paradise, in-
cludes the mentioned lakes as well.

6-SEISMOLOGIC SITUATION

As also explained under the geological structure sec-
tion, alluvions dominate the geographical territory of 
Bafra. Due to the fact that alluvial sides are the weak-
est ones when considered in seismologic sense, one 
can consider Bafra, a region which is not resistant to 
earthquakes. However, the town itself is in third-degree 
seismic zone and this is why, there had never occurred 
any massive earthquakes causing loss of lives in Bafra. 
Some time in history (1939, 1942 and 1943), the great 
earthquakes which took place in Eastern Anatolia, situ-
ated in fi rst-degree seismic zone, were also felt in and 
around Bafra; but not severely resulted.

7-DAMS

There are 2 dams constructed over Kızılırmak in Bafra:

Altinkaya Dam and Hydroelectric Power Plant
Derbent Irrigation Dam and Hydroelectric Power Plant

The basic utilities of these dams are as follows:

1. Altinkaya Dam and Hydroelectric Power Plant an-
nually produces 1 billion 632 million kw/h annually; 
whereas Derbent Dam and Hydroelectric Power Plant 
produces 257 million kw/h which means they both 
contribute vastly to the economic and industrial prog-
ress of our country.
2. Derbent will soon be able to irrigate an area of 34 
thousand hectares which will enable an increase in ag-

ricultural production.
3. With the construction of these dams, inundations 
and overfl ows which previously were happening more 
often and causing huge fi nancial damages and loss of 
lives are now prevented. This enabled a decrease both 
in environmental and economic losses.
4. Once, Kızılırmak River was fl owing randomly and 
lively. The construction of these dams made Kızılırmak 
river fl ow in one sole riverbed in a regular way. This also 
made some 3000 decare fertile land at the right/left 
side of river used for cropping. 
5. When more attention is paid, fi shery and transpor-
tation with motor-yachts and sailboats over the dam 
lakes will gain value.
6. Again when planned, water sports will be practiced 
over DERBENT Dam Lake.
7. Both dam lakes secured a warm and cool climate 
around Bafra and its surrounding. 

Bafra Derbent Barajı 
Bafra Derbent Dam 
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Bafra Cumhuriyet Meydanı (Park) 2018
Bafra Cumhuriyet Square (Park) 2018
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yisinin gelişmesine büyük katkıda bulunurlar.
2. Derbent Barajı ve Hidroelektrik Santral ile 34 bin hek-
tar arazinin sulama işlemi gerçekleştirilebilecektir. Bu ise 
zirai istihsalin artmasını sağlayacaktır.
3. Sık sık vuku bulan ve bazen milyonlarca liralık zararla-
ra yol açan, mal ve can kaybına sebep olan sel baskın-
ları, taşkınlar önlenmiştir. Dolayısıyla çevre zararlarının 
yanı sıra Devletin ekonomik kaybı da sona ermiştir.
4. Barajların yapımıyla gelişigüzel, bazende deli dolu 
akan Kızılırmak’ın bir yataktan akarak denize ulaşması 
sağlanmıştır. Böylece ırmağın sağından solundan yak-
laşık 3000 dönüm civarında verimli bir arazi parçası ka-
zandırılmıştır.

5. Üzerinde önemle durulduğu takdirde balıkçılık ve 
motorlu büyük kayık ve yelkenlilerle ulaşım, Baraj gö-
lünde değer kazanacaktır.
6. Gene önem verildiği takdirde Derbent Baraj Gölünde 
su sporları yapılabilecektir.
7. Her iki barajın meydana getirdiği göller, ilçemiz ve 
çevresi iklimini müspet yönde, iklimin ılık ve serin olma-
sını temin etmiştir.
8. Göller, çevrenin güzelliğine ayrı bir güzellik katmış, 
harika bir mesire alanı olmuştur.
9. Alabalık üretimi ve buna bağlı işletmelerle istihdam 
kaynağı meydana çıkmıştır.

8-RÜZGÂR:

Bafra’da hakim rüzgârlar genellikle mevsimlere göre 
değişir.Yaz mevsiminde Karadeniz bölgesinde mev-
zii yüksek basınç, Anadolu’da ise mevzii bir alçak ba-
sınç merkezi meydana gelir. Dolayısıyla hava akımları 
Karadeniz’den Anadolu’ya yani yüksek basınç (Siklon) 
merkezinden alçak basınç (antisiklon) merkezine doğru 
akan rüzgârları oluşturur ki bunlar genellikle Kuzey-do-
ğu ve Kuzey-batı rüzgârlarıdır. Kışın ise yurdumuz mev-
sim şartları icabı bilhassa geçici alçak basınç merkezle-
rinin (Depresyon) tesiri altındadır. Buna paralel olarak 
İlçede hakim olan rüzgar yönleri Güney-batı ve güney 
yönlerinden esen kuru ve sıcak rüzgârlar havanın rutu-
betini azaltırlar. İklim üzerine müspet yönde tesir eder-
ler. Bu rüzgârlara halk arasında “Dağyeli” adı verilir.

Baraj Gölleri etrafı ve göller insanların sosyal hayatına önemli katkılar yapmaktadır. Muhteşem manzaraları ile insanları mest etmektedir
Dam Lakes and their surrounding contribute a lot to people’s social lives. They also off er great views.

Baraj Göllerinde kültür balıkcılığı yapılmaktadır.  Göllerde yer alan
kafeslerden bir görünüm.

Culture fi shing in Dam Lakes. A view from nettings.
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8. Lakes also offered a natural beauty and also a recre-
ation area for local people.
9. Whitefish production became popular and the re-
lated places generated employment opportunities for 
locals.

8-WIND:

Prevailing winds in Bafra do change upon seasons. In 
summer, Black Sea region hosts local high-pressure 
whereas Anatolia hosts local low-pressure. This is 
why the air stream between Black Sea and Anatolia 
(between high-pressure/cyclone and low-pressure/
anti-cyclone) gives rise to winds which mostly blow in 
north-east and north-west directions. At winter time, 
our country is generally under temporary low-pressure 
impact (depression). In parallel with this, the prevailing 
winds within the town are the ones that blow dry and 
hot in south-west and south directions and that also 
have positive effect over the climate by decreasing the 
humidity. These are named as “DAGYELİ (mountainous 
winds)” locally.
 
9-HUMIDITY POTENTIAL

Relative average humidity rate of Bafra is 73%. This 
increases up to 77-79% in April and May whereas de-

creases down to 65% in December. The annual abso-
lute humidity rate of the region is 5.0 grams in average. 
As absolute humidity is directly proportional with tem-
perature, it reaches its peak rate in summer.

10-RAINFALL EFFECTIVENESS

The rainy time of the year around Black Sea coast is 
generally the time when sea is hotter than land and 
when cyclone effect is more; in other words it is the 

Bafra Atatürk bulvarından gece görünümü
Night view from Bafra Atatürk Boulevard
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9-NEM MİKTARI:

Bafra’nın nisbi nem ortalaması % 73’dür. Bilhassa Nisan 
ve Mayıs aylarında bu rakam ortalama % 77-79’a ulaşır. 
Aralık ayında ise % 65’e düşer. Bölgenin mutlak nemi ise 
yılda ortalama 5,0 gramdır. Mutlak nem, sıcaklıkla doğ-
ru orantılı olduğundan yaz aylarında en yüksek değeri 
bulur.

10-YAĞIŞ DURUMU:

Karadeniz kıyılarında genel olarak yağışların en fazla 
olduğu dönem; denizin karaya nazaran en sıcak bu-
lunduğu ve alçak basınç merkezlerinin yarattığı tesirin 
daha sık görüldüğü sonbahar sonları (Kasım)dır. En az 
yağışın olduğu dönem ise; yine denizin karaya nazaran 
en soğuk bulunduğu İlkbahar sonu (Mayıs)dır. Yalnız 
her mevsimi yağışlı olan Karadeniz yağış rejimi Bafra’da 
bazı farklılıklar gösterir.

Kuzey-batı ve güney-doğu istikametinde uzanan kıyı-
lar, bilhassa yaz aylarında yağmur bakımından farklı-
dırlar.Buna sebep; mevsim rüzgârlarına benzeyen yaz 
rüzgârlarının batı ve kuzey-batıdan gelmeleridir. Ayrıca, 
İlçenin güneyinde yer alan sıradağlar çok yüksek olma-
dığı için, denizden gelen rüzgârların nemini tutamazlar.

Yağış, bölgenin doğusuna nazaran daha azdır. Ayrıca 
yağışlardaki minumlar, Akdeniz rejimini hatırlatır şekilde 
Temmuz ve Ağustos aylarına rastlar.

Yıllık ortalama yağış miktarı 700 mm. civarındadır. Ya-
ğışın en fazla olduğu ay Kasım, en az olduğu ay ise 
Ağustos’tur. Yağışlı gün sayısı ortalama 100 dolayında-
dır.

11- ORMAN YAPISI

1960 yılı öncesinde orman varlığı ilçe yüzeyinin % 60’ı 
kadar idi. Ancak bugün bu % 38’e inmiştir. Zira kalan % 
22’lik bölüm çeşitli sebeplerle tahrip edilmiş, büyük bir 
milli kayıp doğmuştur.

İlçenin orman bakımından en yoğun mıntıkaları güney 
kısımlarıdır.

Ormanlarındaki ağaç türleri daha çok kayın, meşe, çam 
ve köknardır. Bunlardan bilhassa, mobilya sanayiinin te-
meli olan kayın ağacı bol miktarda bulunmaktadır.

İlçenin güneyinden kuzeye doğru ilerledikçe sık ağaç-
ların yerini mevzi ormanların aldığı görülür. Ovaya inil-
diğinde ise büyük çoğunluğu yurttaşlarca yetiştirilen 
meyva ağaçlarının da çoğunlukta olduğu değişik ağaç 
türlerine rastlanır.

Göller Bölgesinde ayrıca sazlık ve fundalıklar göze       
çarpar.

Ormanların dışında kalan yerlerde tabii bitki buğdaygil 
çayır otları, üç gül, yavşan, ıhlamur, papatya, gülhatmi, 
mantar ve ebegümeci gibi bitkiler oluşturur. Kültür bit-
kileri arasında ise ayrık, çörtük, karakavık, sütleğen vb. 
bolca görülür.

12- ULAŞIM

Bafra ilçe merkezi Samsun-Sinop karayolu üzerinde-
dir. Samsun’a uzaklığı 50 km., Sinop’a ise 126 km.’dir.
Bafra’dan Türkiye’nin çok sayıda il ve merkezilerine Oto-
büs fi rmaları ile otobüs seferleri vardır. Samsun’dan iti-
baren demiryolu, deniz ve hava ulaşımına da açıktır.

Köyleri ile ulaşım durumuna gelince; en yakın köyler 
4’er km. uzaklıktaki Dededağı, Kuşçular, Yakıntaş, en 
uzak köyü ise 50 km. mesafedeki Gökalan’dır. Bütün köy 
ve beldelerine  yol ulaşımı vardır ve kolaydır.Orman Görüntüsü

Forest Image
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end of autumn (November). On the contrary, end of 
spring (May) is the time when sea is cooler than land 
and therefore when the rainfall eff ectiveness is low. The 
precipitation of Black Sea which is almost eff ective all 
time during the year shows some diff erences around 
Bafra.

Especially, the north-west and south-east coasts re-
ceive a diff erent precipitation during summer. Summer 
winds (similar to seasonal winds) coming from west 
and north-west are the main reasons of such diff erenc-
es. Besides, the mountain chains located in the south-
ern part of town are not that high to be able to capture 
the humidity coming together with sea winds.

Rainfall is less when compared with the eastern part of 
the town. Furthermore, the town gets the least rain in 
July and August which is similar to the Mediterranean 
climate.

Average precipitation ratio is around 700 mm/year. The 
number of rainy days is around 100. The rainiest time is 
November; the least rainy days are seen in August. 

11- FORESTRY

Before 1960, the forestry existence within the town was 
almost 60% of the town’s whole territory. Unfortunately 
today it is 38%. The 22% was destroyed for some rea-
sons and caused a huge national loss.

The forestry density is high around the southern part 
of the town.

Types of trees seen within these forestry areas are 

mainly beech, oak, pinewood and fi r. Among these, es-
pecially beech tree, the basis material of furniture sec-
tor, is found in abundant amounts.

When going through the southern part of the town, 
it’s recognized that site forests take place of individual 
trees. On the other side, when walking down to the 
plain, it’s seen that fruit trees many of which are grown 
by local people are in abundance. Reed and moor fi elds 
are also seen around the lakes’ area.

Apart from the forestry, natural plants such as herd’s 
grass, white clover, veronica, linden, chamomile, hibis-
cus, mushroom and mallow are grown. Among crop 
plants, couch grass, hyssop, black poplar and euphor-
bia are widely seen in Bafra.

12- TRANSPORTATION

Central Bafra is located on the transit road between 
Samsun and Sinop. Bafra is 50 kms far from Samsun 
and 126 kms from Sinop provinces. One can fi nd many 
diff erent bus services of diff erent bus companies from/
to Bafra and other cities all around Turkey. Railways, air-
ways and sea transportation are also available via Sam-
sun.

In regard to the connection of Bafra to its villages, the 
closest ones are Dededagi, Kuscular, and Yakintas with 
4 kms distance; whereas the farthest is Gokalan, with its 
50 kms distance. From Bafra, one can easily have access 
to all its villages and counties.

Tarihi Asar Kale ve baraj göllerinden bir görünüm
View from historical Asar Kale and dam lakes.
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Ilçemizin idari yapısı içinde yer alan resmi kurum ve 
kuruluşlar şunlardır:

1- Kaymakamlık
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü

2-Garnizon Komutanlığı
Askerlik Şube Başkanlığı
İlçe Jandarma Komutanlığı

3-Belediye Başkanlıkları
-Bafra

 4.Adliye Teşkilatı ( Tam Teşekküllü)
-Cumhuriyet Başsavcısı
-Adalet Komisyonu Başkanı
-Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
-İlçe Seçim Kurulu Başkanı

 5-Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
     OMÜ Turizm Fakültesi Dekanlığı
 6-Müftülük
 7-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 8-Tekel İşletme Merkez Müdürlüğü
 9-İlçe Emniyet Müdürlüğü
10-Sivil Savunma Müdürlüğü
11-Nüfus Müdürlüğü
12-Özel İdare Müdürlüğü
13-Mal Müdürlüğü
14-Vergi Dairesi Müdürlüğü
15-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
16-Tapu Sicil Müdürlüğü
17-Kadastro Müdürlüğü
18-Sağlık Grubu Başkanlığı
Bafra Nafi z Kurt Devlet Hastanesi Başhekimliği
Bafra Kızılırmak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 
Başhekimliği

Aile Sağlık Merkezleri
19-Posta Telgraf Müdürlüğü
20-Telekom Müdürlüğü
21-İlçe Tarım Müdürlüğü
22-T.M.O Ajans Müdürlüğü
23-Karaköy Tarım İşletmesi Müdürlüğü
24-75.Yıl Huzurevi Müdürlüğü
25-TEDAŞ İşletme Müdürlüğü
26-EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü
27-DSİ. Bafra Ovası Sulaması Proje Müdürlüğü
28-Hasan Çakın Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
29-Çevre ve Orman İşletme Müdürlüğü
30-Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü
31-Milli Piyango Yurt Müdürlüğü
32-Pancar Bölge Şefl iği
33-Bağ-Kur İrtibat Bürosu
34-Dernekler Büro Şefl iği
35-Sosyal Güvenlik Kurumu Bürosu
36- 865 sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi  
       Müdürlüğü
37- 1. Noter
38- 2. Noter
39 -3. Noter

Bafra’da Bulunan
Resmi Kurum
ve Kuruluşlar

Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Bafra Nafi z Kurt Devlet Hastanesi Başhekimliği
Bafra Kızılırmak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 

Bafra’da ki Resmi kurumlara ait binalardan bir panorama( Hükümet konağı,Vergi Dairesi Müdürlüğü, 
İlçe Tarım Müdürlüğü, 75.yıl Huzur evi, Belediye Hizmet binası ve müftülük camii ve binası)
A panorama from administrative buildings in Bafra (Government Offi  ce, Tax Offi  ce, Agricultural Administration,
75. Yıl Nursing Home, Municipality Head Offi  ce, Mufti House, Mufti Mosque)
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Offi  cial institutions within the administrative structure 
of Bafra are stated as follows:

1- District Governorship
Directorate of Editing Works

2-Garrison Command
Military Entrance Processing Command
District Gendarmerie Command

3-Municipalities
-Bafra Municipality

  4.Judicial Organization ( With all its branches)
-High Court Chief Prosecutor
-President of the Justice Commission
-President of the High Criminal Court
-President of the District Board of Elections

 5-Directorate of Vocational School of Higher Education
     Dean of OMU Tourism Faculty
 6-Offi  ce of Muftis
 7-District Directorate of Youth and Sports
 8-District Directorate of Monopolies
 9-District Security Directorate
10-District Directorate of Civil Defense
11-Civil Registry
12-District Directorate of Administration
13-Fiscal Directorate
14-Tax Offi  ce
15-District Directorate of National Education
16-Real Estate Registration Offi  ce
17-Directorate of Land Registry and Cadastre
18-Surgeon General Offi  ce
Bafra Nafi z Kurt State Hospital
Bafra Kızılırmak Mouth and Dental Health Hospital
Family Health Center
19-Directorate of Post and Telgraph
20-Telecommunication Administration
21-District Directorate of Agriculture
22-State Supply Offi  ce, Directorate of Agency
23-Karakoy Directorate of Agricultural Enterprises
24-75.Yıl Directorate of Nursing Home
25-Operation Directorate of Turkish Electricity Distribu-
tion Corporation
26-EUAS Altınkaya Hydroelectric Power Plant, 
Operation Directorate
27-Project Management of the Irrigation
in Bafra Plain by DSI
28-Directorate of Hasan Cakın Public Library
29-District Department of Environment and Forestry
30-Directorate of Meteorological Station
31-Directorate of National Lottery Student Dormitory
32-District Chiefdom of Red Beet
33-BaG-Kur (Social Security Organization for Artisans 
and the Self-Employed) Liaison Offi  ce
34-District Chiefdom of Social Associations
35-Social Security Institution Offi  ce
36- The Law No: 865, Oil Seeds Directorate of Agricul-
tural Sale-Selling Cooperatives
37- 1st Notery  
38- 2nd Notery   
39 -3rd Notery

Structure of
Bafra

Administrative

-President of the Justice Commission
-President of the High Criminal Court
-President of the District Board of Elections
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Bafra yeşil alan ve parklar bakımından oldukça
şanslıdır. İlçemizin merkezinde bulunan başlıca
dinlenme parkları şunlardır:
1-Adnan Menderes Parkı
2- Bafra girişi peyzaj alanı (Çetin Ertuğrul Dereci Parkı)
3-Büyük Camii Mahallesi Asırlık Büyük Park
4- Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri
5-19 Mayıs Parkı 
6- Gazipaşa Mah. Parkı / Mevlana Mah. Parkı
7-Çamlık Mesire alanı
8-Cumhuriyet Meydanı Dinlenme parkı
9-Bafra Kent Meydanı
10-Fevzi Çakmak Mah. Parkı / Altıyaprak Mah. Parkı
11-Alparslan Türkeş Parkı
12-Kemal Paşa Mah. Parkı / Fatih Mah. Parkı
13-Alparslan Mahallesi Parkı
14-Mehmetçik Parkı / İsmet Paşa Mah. Parkı
14-Tabakhane Mahallesi Parkı

Bafra is a lucky town in terms of having green fi elds 
and parks. Here are some of the major recreation 
parks located within the center of Bafra:

1-Adnan Menderes Park
2-Landscape fi eld located at the entrance of the town
    (Çetin Ertuğrul Dereci Park) 
3-Asırlık Büyük Park in Büyük Camii Parish
4- Bafra Municipality Ali Kale Touristic Premises
5-19 Mayıs Park
6- Gazipasa Parish Park / Mevlana Parish Parkı
7-Camlık Recreation Area
8-Cumhuriyet Square, Recreation Park
9-Bafra Town Square
10- Fevzi Cakmak Parish Park / Altıyaprak Parish Park
11- Alparslan Turkes Park
12-Kemal Pasa Parish Park / Fatih Mah Parish Park
13-Alparslan Parish Park
14-Mehmetcik Park / İsmet Paşa Parish Park
15-Tabakhane Parish Park

Bafra yeşil alan ve parklar bakımından oldukça

Bafra is a lucky town in terms of having green fi elds 

Bafra Merkezinde 
Bulunan Parklar ve 
Dinlenme Yerleri

Parks And Recreation 
Areas Within The 
Center Of Bafra
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Bafra Girişinden bir görünüm
Overview from the entrance of Bafra
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Bafra Belediyesi Adnan Menderes Parkı
Bafra Municipality Adnan Menderes Park

Bafra Belediyesi Adnan Menderes Parkı
Bafra Municipality Adnan Menderes Park
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Bafra Belediyesi Ali Kale turistik Tesisleri ve havuz / Bafra Municipality Ali Kale Touristic Facilities and pool

Adnan Menderes Parkı 
(Yılın 12 Ayı Hizmet Verilecek Şekilde 2011 Yılında Düzenlendi)

Adnan Menderes Park
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Bafra Belediyesi Ali Kale turistik Tesisleri ve havuz / Bafra Municipality Ali Kale Touristic Facilities and pool

Bafra Belediyesi Büyük Park / Bafra Municipality Büyük Park
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GAZETELER ve DERGİLER
Altınova (Günlük)
Bafra Haber
Kızılırmak
Yenigün
Haber 55
Tribün
Bereketli Topraklarımız
(Türkiye’deki ilk ve tek tarım gazetesi)
Bafraviphaber
Haber Ovası
Gönül Köprüsü
Yedi Kemer
Ellibess
Artı

RADYOLAR
BRT FM
Barış FM
Moda FM

TELEVİZYONLAR
Kanal 2000 TV
Gözde TV

KAMU KURULUŞLARI SİTELERİ ( www)
bafra.gov tr (Kaymakamlık)
bafra.bel.tr (Belediye)
bafratso.tr (Ticaret ve Sanayi Odası)
bzo. org.tr ( Ziraat odası)
bafratb. org.tr ( Ticaret borsası)
bafra.meb.gov.tr (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
bafratarim.gov.tr (İlçe Tarım Müdürlüğü)
baframuftulugu.gov.tr ( İlçe Müftülüğü)
bafradh.gov.tr ( Bafra Devlet Hastanesi)
baframyo.gen.tr (OMU Bafra meslek yüksekokulu) 
bafra.pol.tr (İlçe Emniyet Müdürlüğü)
bafra.adalet.gov.tr (Bafra Adliye Sarayı)

İNTERNET HABER SİTELERİ (www)
bafrahaber.com
bafraajans.com
brthaber.org
haberovasi.com
bafra55.net
habereko.com
bafragundem.net
bafra2000tv.com
bafrahavadis.com
bafratekhaber.com
bafratv.com
bafrabulteni.com
samsuntekhaber.com
berekethaber.com
bafraaltinova.com
bafrasonhaber.com
milligaye.com
bafragazete.com
samsuntekhaber.com
bafragazetesi.net

LOCAL NEWSPAPERS and MAGAZINE
Altınova (DAILY)
Bafra Haber
Kızılırmak
Yenigün
Haber 55
Tribün
Bereketli Topraklarımız 
(The First and The Least Agriculture Newspaper in TURKEY)
Bafraviphaber
Haber Ovası
Gönül Köprüsü
Yedi Kemer
Ellibess
Artı

LOCAL RADIO CHANNELS
BRT FM
Barış FM
Moda FM

LOCAL TV CHANNELS
Kanal 2000 TV
Gözde TV

WEB SITES - State Organizations ( www)
bafra.gov tr (District Governorship)
bafra.bel.tr (Municipality)
bafratso.tr (Chamber of Commerce and Industry)
bzo. org.tr ( Chamber of Agriculture)
bafratb. org.tr ( Commodity Exchange)
bafra.meb.gov.tr (District Directorate of National Education)
bafratarim.gov.tr (District Directorate of Agriculture)
baframuftulugu.gov.tr ( District Office of Muftis)
bafradh.gov.tr ( Bafra State Hospital)
baframyo.gen.tr (19 Mayıs University, Vocational School of Bafra) 
bafra.pol.tr (District Security Directorate)
bafra.adalet.gov.tr   (Bafra Courthouse)

WEB SITES- NEWS (www)
bafrahaber.com
bafraajans.com
brthaber.org
haberovasi.com
bafra55.net
habereko.com
bafragundem.net
bafra2000tv.com
bafrahavadis.com
bafratekhaber.com
bafratv.com
bafrabulteni.com
samsuntekhaber.com
berekethaber.com
bafraaltinova.com
bafrasonhaber.com
milligaye.com
bafragazete.com
samsuntekhaber.com
bafragazetesi.net

Bafrada Yayın Yapan 
Basın Kuruluşları ve 
Önemli Siteler

Media In
Bafra And Leading 
Web Sites
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İlçemiz Basın mensupları ile Belediye Başkanımız Zihni Şahin çeşitli etkinliklerde bir araya gelmektedir.



42

Meşhur bafra Pidesi çeşitleri
( Kıymalı, peynirli, pastırmalı,

kaşarlı ve karışık olarak hazırlanan Pideler)
Popular Bafra Pidesi (Filled Yeast Pastry)

With mince, white cheese, 
pastrami, yellow cheese, and 

mixed ingredients)

İlçemizdeki meşhur yöresel yiyecekler şunlardır:

Bafra Pidesi

Önce hamur yoğurulur. Mayalanmaya bırakılır. Kıyma, 
soğan, karabiber, maydanoz ve pul biberden oluşan 
harç karıştırılarak kavrulur. Mayalı hamur 45-50 cm 
uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde açılır. İçine hazır-
lanmış iç malzemesi (kavrulmuş), ılık olarak konulur. 
Fırında nar gibi kızarana kadar bekletilir. Sonra çıkarılır.
Uzunlamasına bıçakla ortasından çizik çekilir. Arasına 
ince ince tereyağı tabakası serpiştirilir. Tekrar üstüne 
tereyağı sürülüp, ince dilimler halinde servise sunulur.
Bafra Pidesinin pastırmalı, peynirli, sucuklu, karışık çeşit-
leri de vardır. Ancak bu sayılanların hamuru 30-35 cm. 
genişliğinde ve yuvarlakça açılır. İçine birkaç parça tere-
yağı konulup, fırına sürülür. Hafif pişirince çeşidine göre 
malzeme üzerine serpiştirilir. Ve yumurta kırılır. Nar gibi 
kızarınca servisi yapılır. Pidenin yanında içecek olarak 
özellikle çay veya ayran içilir. İlçemiz Ticaret ve Sanayi 
Odasınca; Bafra Pidesi için Türk Patent Enstitüsüne mü-
racaat edilmiş, bu kurum tarafından “Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi” verilmiş, böylece bir nevi marka olmuştur. Artık 
“Hakiki Bafra Pidesi” yapmak isteyenler ilgili Oda’ dan 
izin almak zorundadırlar.

Kabak Tatlısı :
2 kg ağırlığında kabak küçük dilimler halinde kesilir. 
Fırın tepsisine dizilir. Üstlerini örtecek şekliyle toz şe-
ker serpilir. Kabaklar suyunu salıp, şekerler görünmez 
oluncaya kadar yaklaşık 5- 6 saat bekletilir. 200 derece 
sıcaklığına getirilen fırında kabaklar yumuşayana kadar 
pişirilir. Soğumaya bırakılır. Sofraya getirilirken üzerine 
önce manda kaymağı, onun üzerine de ceviz serpilir, 
soğuk şekilde afiyetle yenilir.

Bafra Damak Tatları ve 
Mahalli Yemekleri
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Popular local food in BAFRA:

Bafra Pidesi (Pide - Filled yeast pastry)
First the dough is kneaded and then left to get yeast-
ed. In a separate bowl, mince, onions, black-pepper, 
chopped parsley and red-pepper are mixed and then 
sautéed. The yeasted dough is rolled out (45-50 cm 
in length and 10 cm in width). The filling sautéed is 
poured in the middle of the dough when it’s still warm 
and the dough is put together. When the oven is ready, 
pide is placed within and roasted until the surface of 
the dough gets the golden color. After taken out from 
the oven, with the help of a knife, a longwise scratch is 
formed all over the pide, some butter is placed within 
the dough via this scratch and small pieces are cut to 
be served. You may find Bafra pidesi filled in with pas-
trami, fermented sausage, cheese and mixed ingredi-
ents. However, Bafra pidesi filled in with these are gen-
erally made of dough rolled out in 30-35 cm wide and 
in round shapes. They get roasted in the oven togeth-
er with some butter over. When taken out, eggs are 
cracked on the top and then the egg yolks are cooked 
for few more minutes in the oven before getting ready 
to be served. The popular drinks which go well with 
Bafra Pidesi are Turkish tea or ayran (yoghurt drink). 
Bafra Chamber of Industry and Commerce has applied 
Turkish Patent Institute for Bafra Pidesi which in turn re-
ceived “Geographical Mark Registration Certificate” and 
therefore became a sort of brand. Today, restaurants 
who want to prepare and serve the real Bafra Pidesi 
have to get the related permit from the Chamber.

Kabak Tatlisi (Oven Baked Pumpkin in Syrup)
2 kg pumpkins are thinly-sliced and then placed on 
the oven tray. Icing sugar, in abundant amount to 
cover the surface of all slices, is sprinkled. After keep-
ing the pumpkin slices covered with sugar aside for 5-6 
hours (until the pumpkins release their water and the 
sugar gets melted), they’re placed within the oven at 
200 degrees and cooked until they get softer. After the 

Cuisine Of Bafra And
Its Deliciouse Local Tastes

Meşhur bafra Pidesi çeşitleri
( Kıymalı, peynirli, pastırmalı,

kaşarlı ve karışık olarak hazırlanan Pideler)
Popular Bafra Pidesi (Filled Yeast Pastry)

With mince, white cheese, 
pastrami, yellow cheese, and 

mixed ingredients)
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Erik Yemeği:
Şehir merkezinde eskiden çok bilinen ancak bugün he-
men hemen unutulmuş, nefis bir yemek. Malzeme ola-
rak; kurutulmuş asıl karaca erik, kuşbaşı et ve tereyağı 
kullanılır. Hazırlanışı; Erikler iyice temizlenip, yıkanır. Bir 
tencere içinde kuşbaşı et suyunu çekene kadar tereya-
ğı ile kavrulur. Kavrulurken erik ilave edilir. Erikler şişene 
kadar kavurma işlemi devam eder. Sonra malzemenin 
üstüne iki parmak eninde çıkacak şekilde su kaynatılır. 
Erikler pişince çok az da toz şeker ilave edilerek, bütün 
bu karışım 10 dakika kadar kaynatılır. Yemek servise 
hazır hale gelir. Erik yemeği, eski dönemlerde özellikle 
Ramazan Aylarında Bafra insanının çok sevdiği mideye 
yük olmayan, yumuşak bir yiyecek çeşididir.

Loko Ağzı:
Bilhassa eskiden Sarıkaya köyüne görülen bir düğün 
yemeği adetidir. Düğünden önce tek kız olan evlerden 
toplam iki kız, gelin evine çağrılır. Bu iki kız her evden 
azar azar un toplar. Sonra gene ikisi, unu bir güzel yo-
ğururlar. Birisi, yoğrulan hamuru dilip, hamur sofrasın-
da (Yaslıağaç) incecik açarken, diğeri de saç üzerinde 
kızartır. Duvak günü damatla geline birer lokma yedi-
rirler.Kalanı ise Deniz’e, Irmağa veya göle atarlar. İki kız, 
o gün akşama kadar kimse ile konuşmaz. Akşam, anne 
ve babalarından bahşiş alırlar ve bundan sonra yeniden 
konuşmaya başlarlar.

Metez :
Hamur işi bir yiyecek çeşididir. Bilhassa Göltepe ve çev-
resindeki diğer bazı köylerde daha çok yapılır. Kullanılan 
malzemeler; buğday unu, tuz, yoğurt, yumurta, ceviz, 
kıyma, baharat, maydanoz ve peynirdir. Yapılışı; Bir mik-
tar unun içine bir bardak yoğurt, yumurta, tuz katılıp, 
suyla yoğrulur. Sandviç hamuru yumuşaklığında bıra-
kılır. Yarım saat dinlendirilir. Sonra hamurlar 2 cm. ka-
lınlığına poğaça şeklinde açılır. Ve içine iç malzemeleri 
konup, kapatılır. Hazırlanan bu içli hamurlar bir tencere-
deki kaynar suyun içine atılır. 10 dakika kadar haşlanır. 
Daha sonra tabaklara sıralanır. Üzerine peynir, mayda-
noz ve baharat karışımı sos dökülür. Çay ve ayranla sıcak 
yenir.

Nokul:
Bafra’ya has bir hamur-işi yiyecek türüdür. Yapılışı şöy-
ledir; 2 ekmeklik hamur, 2 su bardağı zeytinyağı, 1 su 
bardağı yoğurt, 1 yumurta ve 1 kabartma tozu, küçük 

hamur leğeninde yeterli miktarda unla güzelce yoğru-
lur. Ve bir saat dinlendirilir. Sonra özellikle mısır nişas-
tası serpilerek sofra büyüklüğünde yufkalar açılır. 1. kat 
yufka ile 2.kat yufka arasına 2 kaşık zeytinyağı sürülür. 
Üzüm, ceviziçi ve şekerden oluşan iç malzemesi de iki 
yufka arasına konulur. Ve yufkalar birleştirilip, katlanır.
Rulo haline getirilir. Ortalama 5-6 cm. uzunluğunda ke-
silip, tepsiye özenle sıralanır.Üzerine yumurta sarısı sü-
rülür.Fırında güzelce kızartılır. Özellikle çay ile,  olmazsa 
soğuk içeceklerle servisi yapılır. Nokul, Bafra insanının, 
dini bayramlarda misafirlerine ikram ettiği özel bir yiye-
cektir. 

Su Böreği :
Bir tepsi börek için, gerekli un; 13 adet köy yumurtası, 
tuz, biraz zeytinyağı, su ile kulak memesi yumuşaklığın-
da kıvama gelene kadar yoğrulur. Ve dinlenmeye bırakı-

Meşhur Bafra Nokulu / Popular Bafra “Nokul” (local cookie)

Bafra’nın Meşhur Kaymaklı Manda Yoğurtu
Famous cream Bafra Yoğurtu Mandate 
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cooking process is over and as soon as they get cooler, 
they’re prepared for service with some buff alo cream 
and walnuts.

Erik Yemegi (Roasted meat with prunes) 
This is a kind of food which once was very popular 
within the center of Bafra but is almost forgotten today. 
The ingredients are prunes, meat cubes and butter. 
Preparation: Wash the prunes until they’re totally clean. 
In a medium sauce pan, roast the meat cubes with but-
ter till the cubes leave all their juice and the juice gets 
boiled. While roasting the meat cubes, pour the prunes 
into the pan and keep roasting them together until the 
prunes get bulged. Add some water on the top of this 
roasted mixture till the point where it covers all ingre-
dients. As a fi nal touch, when the prunes get cooked, 
add a pinch of icing sugar and let the mixture boil for 
10 minutes. The food is now ready to serve. Erik yemegi 
is a soft type of food, in other words easy to digest and 
this is why was especially preferred by locals at old 
times during the Ramadan.

Loko Agzı (Loko Mouth) 
This is mostly an old wedding-food tradition which was 
once practiced in Sarikaya village. According to this 
tradition, two singleton girls living in the same village 
are invited to the wedding house before the wedding 
ceremony. These 2 girls collect some fl our from each 
house in the village. Later on, they knead the fl our col-
lected and prepare one big dough. One of them slices 
the dough and roll it out in thin circle pieces over the 
breadboard (Yasiagac) whereas the other fries them 
over the baking sheet. On the veil day, bride and groom 
eat a bite of this. Rest is thrown into the sea, river or 
lake. Those two girls do not speak with anybody that 
day till it gets dark. In the evening, they get tip from 
their parents and then start speaking again. 

Metez (Filled pastry) 
This is a kind of pastry, popular especially in 
Goltepe and surrounding villages. Ingredients 
are wheat fl our, salt, yoghurt, eggs, walnuts, 
mince, spices, parsley and cheese. Preparation: 
Put a glass of fl our, a glass of yoghurt, egg, salt 
and water together in a bowl and knead them 
all till the dough gets as soft as a sandwich 
dough. Let it rest for half an hour and then roll 
it out in 2 cm wide pieces. Put the other fi ll-
ing ingredients within these pieces and close 
them. Throw these fi lled pastries into the 

boiling water and boil for 10 minutes. Then take them 
out, place onto a serving plate, pour the sauce made of 
cheese, parsley and spices all over the pastries. Eat hot 
with tea and ayran (yoghurt drink).
Nokul (Local cookie) 
Nokul is a local cookie, a specialty of Bafra cuisine. In-
gredients: 2 bread dough, 2 glasses of olive oil, 1 glass 
of yoghurt, 1 egg, and 1 pack of baking powder. Prepa

ration: All ingredients are kneaded in a small kneading 
bowl with suffi  cient amount of fl our. The dough pre-
pared is rested aside for about an hour. Then together 
with some corn fl our sprinkled over, the dough is rolled 
out (in fl oor table’s dimensions). 2 table spoons of ol-
ive oil are basted between the fi rst and second layer 
of rolled-out dough. The fi lling mixture composed of 
raisins, walnuts and sugar is also poured between the 
two layers. After all, these layers are united, rolled, cut 
(5-6 cm length) in slices and placed carefully on the 
oven tray. Some egg yolk is brushed on the cookie 
slices and then cooked in the oven till they turn red/
brown. You may serve nokul together with tea or cold 
drinks. Nokul is one of those special-day foods of Bafra, 
served in religious festivals. 

Su Boregi (Water Heurek) 
Ingredients (for a whole tray of heurek): fl our, 13 eggs 
(village type), salt, olive oil, water. Knead all these in-
gredients to make a dough of earlobe consistency. 
Then leave it aside. In the meantime, start preparing 
the fi lling mixture. Roast the minced meat with some 
oil. Add chopped parsley, sliced onions, salt and spices 
into the roasted mince. Stir them all together for 5 min-
utes and then leave it to cool. Take the dough to roll it 
out with a rolling pin. Roll it out into 16 round layers. 
Dip each layer of rolled dough into the boiling water 

lake. Those two girls do not speak with anybody that 
day till it gets dark. In the evening, they get tip from 
their parents and then start speaking again. 

This is a kind of pastry, popular especially in 
Goltepe and surrounding villages. Ingredients 
are wheat fl our, salt, yoghurt, eggs, walnuts, 
mince, spices, parsley and cheese. Preparation: 
Put a glass of fl our, a glass of yoghurt, egg, salt 
and water together in a bowl and knead them 
all till the dough gets as soft as a sandwich 
dough. Let it rest for half an hour and then roll 
it out in 2 cm wide pieces. Put the other fi ll-
ing ingredients within these pieces and close 
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into the roasted mince. Stir them all together for 5 min-
utes and then leave it to cool. Take the dough to roll it 
out with a rolling pin. Roll it out into 16 round layers. 
Dip each layer of rolled dough into the boiling water 

Su böreği 
Water heurek
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lır. Öte yandan iç malzemesi olarak şu hazırlıklar yapılır; 
Kıyma hafif yağla kavrulur. İçine soğan, maydanoz, tuz 
ve baharat karışımı ilave edilir. Karıştırılır.5 dakika daha 
ateşte bekletilir.Sonra biraz soğutulur. Dinlendirilen ha-
mur, oklava ile 16 adet yuvarlak yaprak açılır. İçinde hafif 
tuz ve zeytinyağı olan kaynamaktaki suyun içine açılan 
yaprak hamur; daldırılıp çıkartılır ve bir başka kaptaki 
soğuk suya batırılarak şoklanır. Bilahare yağlanmış tep-
siye 8 yaprak, (aynı işleme tabi tutularak) konur. Seki-
zinci yaprak üstüne hazırlanmış içi malzeme döşenir. 
Sonra tekrar 8 kat yaprak hamur daha aynı işlemle dö-
şenir. En üst katına (zeytinyağı), yumurta sarısı ve yoğurt 
kaymağı karışımı sürülür. Nar gibi kızarana kadar pişirilir. 
Dilimler halinde kesilip, servisi yapılır. Ayran, meşrubat 
ve çayla birlikte afiyetle yenir.

Sipsi:
Buğday veya mısır unundan yapılan farklı bir pasta çe-
şididir. Kızılırmak’ın sağ tarafında kalan ova köylerinde 
daha çok bilinir. Kullanılan malzemeler; tavuk, buğday 
veya mısır unu, tereyağı, soğan ve sarımsaktır. Buğday 
sipsisinin yapılışı şöyledir; Tavuk temizlenip suda haşla-
nır. Tencereye biraz buğday unu ve tereyağı konularak, 
pembeleşene kadar kavrulur. Kavrulmuş un soğutulur. 
Ve sonra tavuk suyuna yedirilerek yavaş yavaş karıştı-
rılıp, bulamaç haline getirilir. Sıvılık derecesi muhallebi 
olana kadar pişirilir. Yayvan, büyükçe bir kaba dökülür. 
Üzerine soğan karabiber, salça ve tavuğun etlerinden 
oluşan sos ilave edilir. Böylece yenecek hale gelmiş olur. 
Mısır unu ile yapılan sipsi ise şöyle hazırlanır; Mısır unu, 
kaynamış sıcak ve tuzlu suya yedirilir. Kıvamı biraz daha 
katı olur. Bir tepsiye dökülür. Üstüne tavuk yağı ve tere-
yağı karışımı bir sos ilave edilir. Daha sonra pişmiş tavuk, 
parçalar halinde pastanın üzerine yerleştirilir. Sıcak hal-
de servisi yapılır.

Musoris:
Karpuzlu, Balıklar, Türbe, Gümüşyaprak ve Osmanbey-
li köylerinde özellikle tanınan bir tavuklu pilav şeklidir. 
Hazırlanışında soğan, tereyağı, salça, pirinç ve haşlan-
mış tavuk kullanılır.Yapılışı ise şöyledir; Soğan, tereyağı 
ile kavrulur. İçine bir miktar salça ilave edilir. Kavrulmuş 
bu malzeme içine yıkanmış pirinç katılarak bir süre daha 
kavrulur.Bu karışım bir tepsiye dökülerek yayılır. Üzerine 
haşlanmış tavuk parça parça yerleştirilir. Suyu da ilave 
edilerek fırına sürülür. 20-25 dakika piştikten sonra artık 
yenilmeye hazırdır.

Pürpeç:
Özellikle, Karpuzlu, Lengerli, Osmanbeyli, Gümüşyaprak 
ve Balıklar köylerinde yapılan bir börek çeşidi. Yapılışı 
şöyledir; Su, tuz, un karışımından elde edilen hamurdan 
12 yaprak yufka açılır, üzerlerine çiğ süt kaymağı sürülür. 
Börek tepsisi içine önce 6 tanesi yerleştirilir.Sonra araya 
çiğ- süt kaymağı, çökelek ve 5 yumurtadan oluşan mal-
zeme konulur.Bunların üstüne 6 yufka daha ilave edile-
rek fırında pişirilir.Ve genelde sıcak olarak sofra servisi 
yapılır.

Ekmek ıslaması:
Bayat (özellikle köy somunu) ekmekler kuşbaşı büyük-
lüğünde doğranır. Bir tepsiye yayılır. Kıyma, doğranmış 
soğan, kırmızı pul biber birlikte içine hafif tuz da atılarak 
bir tencere de kavrulur. İçine kaynar su ilave edilerek, bir 
süre daha kaynatılır.  Sonra tepsideki ekmeklerin üstüne 
dökülür. Bol sulu olmasına dikkat edilir. Peşinden sarım-
saklı yoğurt gezdirilir. Ve sıcak olarak afiyetle yenilir.Bu 
yemeğin yapılmasında ana sebep; damak zevkinin yanı 
sıra bayat ekmeği bu şekliyle, israf etmeden değerlen-
dirmektir.
 
Kaypancak:
Bafra’ya has bir yemek türü. Mayasız hamur yufka’ dan 
büyükçe ve kalın açılır. Uzunlamasına ve 2 cm geniş-
liğinde şerit şeklinde kesilir. 3- 4 tane şerit hamur üst 
üste konur. 2 cm kareler halinde kesilir. İki saat kadar 
dinlendirilir. Sonra tencerede kaynamakta olan     suda 
haşlanır. Ardından suyu ile beraber bir tepsiye dökülür. 
Üzerine tereyağı, kıyma, pul biberden oluşan sos ilave 
edilir. Sıcak şekil de afiyetle yenilir.

Ekmek Islaması (soaked bread)
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(salted and oiled). Don’t keep the layers in the water, 
just dip them, then take out and apply a shock effect by 
dipping them into the cold water poured into another 
bowl. Place 8 layers, dipped into boiling and cold water 
respectively, onto the oiled tray one after the other. On 
the top of the 8th layer, spread the filling mixture and 
then cover these with another 8 layers by following the 
same process. On the very top of the 16 layers filled in 
with the mince mixture, apply the olive oil, egg yolk 
and yoghurt fat mixture with the help of an egg brush. 
Cook the heurek in the oven until it gets toasted. As a 
last touch, cut the heurek into slices and eat together 
with yoghurt drink, cold drinks or tea. 

Sipsi (wheat/corn flour mash) 
Sipsi is a different type of pastry made of wheat or corn 
flour. It’s more popular in the plain villages located at 
the right side of Kızılırmak River. Ingredients are as fol-
lows: Chicken meat, wheat or corn flour, butter, onions 
and garlic. Preparation of wheat sipsi: Take one whole 
chicken, dress and boil it. Melt butter in a medium 
saucepan over medium-high heat until foaming. Add 
wheat flour. Cook, stirring, for 1 to 2 minutes or until 
bubbling. Remove from heat and leave to cool. Then 
add this mixture into the chicken stock, whisking con-
stantly until it becomes a mash. Pour the mash onto a 
wide service place. Put its sauce, made of onions, black 
pepper, tomato paste and chicken meat pieces, onto 
the mash and serve. Preparation of corn sipsi: Corn 
flour is poured slowly into the boiling salted water. 
This mixture is a bit more solid than the wheat mixture. 
Then it is placed onto the service plate. First a sauce 
of chicken oil and butter is sprinkled, and then finally 
boiled chicken is placed on the top of the plate in thin 
slices. Sipsi is served hot. 

Musoris (chicken pilaf ) 
Musoris is a kind of chicken pilaf, popular in Karpu-
zlu, Balıklar, Türbe, Gümüşyaprak and Osmanbeyli vil-
lages. Ingredients: Onion, butter, tomato paste, rice 
and boiled chicken. Preparation: Melt butter in a sauce 
pan and add the onions. Cook the onions till they get 
roasted and then add the tomato paste while stirring. 
Finally, add the washed rice into this mixture and cook 
further. Pour this mixture onto an oven tray. Place the 
boiled chicken pieces all over it. Also add some chicken 
stock. Cook 20-25 minutes in the oven. Musoris is now 
ready to serve. 

Purpec (heurek with butter fat, cheese and eggs) 

This type of heurek is popular especially in Karpuzlu, 
Lengerli, Osmanbeyli, Gümüşyaprak and Balıklar vil-
lages. Preparation: Prepare a dough with water, salt 
and flour. Roll it out into 12 layers. Brush butter fat on 
the layers. Place first the 6 of these layers on the tray. 
Then cover the top of these layers with a mixture of 
butter fat, skim-milk cheese and 5 eggs. Then put the 
remaining 6 layers on the mixture. Cook this heurek in 
the oven and serve hot. 

Ekmek islamasi (soaked bread- prepared 
with minced meat) 
Aged breads (especially village breads) are sliced into 
tiny pieces and placed over a tray. In a separate sauce 
pan, minced meat is roasted with chopped onions, chili 
pepper and salt. When it is roasted completely, some 
water is poured and it is boiled some further. Finally, 
this mixture is poured onto the breads. It is important 
that the mixture is sufficiently juicy. As a final touch, the 
food is garnished with garlic yoghurt dressing. Ekmek 
islamasi is served hot. The main reason of preparing 
this food is preventing the waste of aged breads. 

Kaypancak (a kind of pasta with mince sauce) 
This food is definitely a specialty of Bafra. A yeast-free 
dough is prepared and rolled into thin sheets. Then the 
sheets are sliced in lengthwise, in 2 cm width. The 3 or 
4 slices are put one after the other and then once more 
cut into 2 cm squares. All the slices prepared are left 
aside and rested for 2 hours and then boiled. To serve, 
these kaypancak pieces are poured into a service bowl 
with its boiled water and then garnished with a sauce 
of butter, mince and chili pepper. 

Kaypancak yemeği
Kaypancak
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Kaymaklı lokum:
Bafra’ya özel bir şekerleme çeşitidir. En önemli özelliği, 
manda (halk arasındaki tabirler kömüş) kaymağından 
yapılmasıdır. Taze  kaymaktan yapıldığı için bu üretim 
şekli ve lezzetiyle Türkiye ve Dünya’da tektir.  Tadı şaha-
ne olup damakta alışkanlık yapar. Yiyenin vazgeçeme-
yeceği bir lokum türüdür.

Yapılış şekli : mısır nişastası, şeker, su, limon tuzu belirli 
ölçülerde karıştırılır. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynatılıp 
koyulaştıktan sonra etrafı çevrili bir tablaya dökülür, bir 
gece dinlendirilir. Ertesi günü lokum hamuru bir oklava 
ile bir santim kalınlığında açılır. Pide hamuru büyüklü-
ğünde yanları kesilir. İçine manda kaymağı ve konulur 
ve ağzı büzülerek kapatılır, sonra şeker pudrası üzerin-
de yuvarlattırılır. Düzgün sıralar halinde kutuya konulur.
Makas veya bıçakla kesilerek afi yetle yenir.

SEBZE YEMEKLERİ VE DİĞER DAMAK TATLARI
Brokoli Çorbası
Brokoli Salatası
Bulgurlu Brüksel Lahana Çorbası
Enginar Çorbası
Paça Çorbası
Bafra Köftesi
Tavuk Çorbası
Mercimek Çorbası
Ezogelin Çorbası
İşkembe Çorbası
Ciğer yemeği
Karalahana Sarması
Bafra usulü Cimcik
Arnavut Böreği
Aşure
Tarhana Çorbası
Düğün Keşkeği
Çerkez Tavuğu
Ramazan Pidesi
Bafra Usulü Ev Tandırı
Güveçte Sebze Türlüsü
Çoban Salata
Sütlaç
Kırmızı Biber Dolması
Hanımağa patlıcan Sarması
Karnabahar
Fırında Pırasa
Mıhlama

Un Helvası
Tepsi Köftesi
Ispanak kavurması ve yemeği
Beyaz Lahana Sarması
Dolma
Kuru Fasülye
Yeşil Fasülye
Patates Salatası
İrmik Tatlısı
Nesibe Tatlısı
Gözleme
Muhacır Pidesi
Zeytinyağlı Enginar
Pırasa Yemeği
İmam Bayıldı
Patlıcan Sote
Yoğurtlu Mısır Çorbası
Kaymaklı Manda YoğurtuKaymaklı Manda Yoğurtu

Meşhur Bafra Lokumu
Popular Bafra Delight

Bafra Tandırı
(Tandouri)

Bafra Dondurması
(Ice Cream Bafra)
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Kaymakli lokum (turkish delight with clotted cream) 

Kaymakli Lokum is a type of candy specially made in 
Bafra. The main characteristic of this type is its main 
ingredient, clotted cream (from buff alo fat- komus, in 
local saying). Kaymakli Bafra lokumu is the fi rst and the 
least type of Turkish delight prepared from fresh clot-
ted cream. Its taste is wonderful and becomes an ad-
diction in a short time for people who taste it once. 
Preparation: Corn starch, sugar, water, powdered es-
sence of lemon is mixed (in certain amounts.) This 
mixture is then boiled slowly and when it gets thick-
ened, poured into a fl at encircled surface and rested 
overnight. The next day, the delight dough is rolled 
with the help of a thin rolling pin into one centimeter 
wide pieces. The sides are separated and the fi lling stuff  
(clotted cream) is placed in the middle of the rolled de-
light dough. Then it is ruffl  ed and folded up over the 
powdered sugar. Finally it is placed within the boxes 
in lines and cut with scissor or knife into classic Turkish 
delight rolls.

VEGETABLE DISHES AND OTHER TASTEFUL FOODS
Broccoli Soup
Broccoli Salad
Brussel Sprouts Soup with Cracked Wheat
Artichoke Soup
Trotter Soup
Bafra Mince Balls
Chicken Soup
Lentil Soup
Red Lentil and Mint Soup
Tripe Soup
Lamb Liver
Stuff ed Black Cabbage
Bafra Style Cimcik

Albanian Style Heurek
Noah’s Pudding
Tarhana Soup
Wedding KESKEK (a dish of mutton or chicken and 
coarsely ground meat and wheat)
Circassian Chicken
Ramadan Pide
Bafra Style Homemade Tandoor Kebab
Hodgepodge Stew
Shepherd Salad (with tomatoes and cucumbers)
Rice Pudding
Stuff ed Red Pepper
Hanımaga Eggplant Rolls 
Caulifl ower dish
Baked Leek
Mihlama Corn fl our dish 
Flour Halva
Meat Balls on Tray
Roasted spinach
Stuff ed White Cabbage
Stuff ed Vegetables - Dolma
White Bean Stew with Meat
Green Bean Stew with Meat
Potato Salad
Semolina Dessert
Nesibe Dessert 
Flannel-cake
Refugee Pide
Artichokes in olive oil
Leek Stew with Meat
Imam Bayildi -Stuff ed Eggplant 
Roasted Eggplant
Corn Soup with Yoghurt
Creamy Buff alo Yoghurt

Brussel Sprouts Soup with Cracked Wheat
Artichoke Soup
Trotter Soup
Bafra Mince Balls
Chicken Soup
Lentil Soup
Red Lentil and Mint Soup
Tripe Soup
Lamb Liver
Stuff ed Black Cabbage
Bafra Style Cimcik

Semolina Dessert
Nesibe Dessert 
Flannel-cake
Refugee Pide
Artichokes in olive oil
Leek Stew with Meat
Imam Bayildi -Stuff ed Eggplant 
Roasted Eggplant
Corn Soup with Yoghurt
Creamy Buff alo Yoghurt

Sebze yemeklerinden bir görünüm
View from vegetable foods
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A-MAHALLELERİMİZ 

BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ    
CUMHURİYET MAHALLESİ   
ÇİLHANE MAHALLESİ
EMİREFENDİ MAHALLESİ
FATİH MAHALLESİ
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
GAZİ OSMANPAŞA MAHALLESİ
GAZİ PAŞA MAHALLESİ
HACINABİ MAHALLESİ
İSHAKLI MAHALLESİ
İSMET PAŞA MAHALLESİ
KAVAKPINAR MAHALLESİ
KEMAL PAŞA MAHALLESİ
KIZILIRMAK MAHALLESİ
MEVLANA MAHALLESİ
TABAKHANE MAHALLESİ
YAKA MAHALLESİ
ALPARSLAN MAHALLESİ
ALTINKAYA MAHALLESİ
ALTINYAPRAK MAHALLESİ
BAHÇELER MAHALLESİ

B- Yeni Mahallelerimiz:

1-KOLAY 
Bafra’ya uzaklığı  : 23 km

2-ÇETİNKAYA 
Bafra’ya uzaklığı : 2.km

3-DOĞANCA
Bafra’ya uzaklığı  : 10 km

4-İKİZPINAR
Bafra’ya Uzaklığı   :  7 km

Bafra 
Mahalleleri

Bafra Tekel Caddesinden görünüm
View from Bafra Tekel Street

Bafra’dan Genel bir görünüm
Overview from Bafra
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A-PARISHES 

BUYUKCAMI PARISH    
CUMHURIYET PARISH    
CILHANE PARISH    
EMIREFENDI PARISH    
FATIH PARISH    
FEVZI CAKMAK PARISH    
GAZI OSMANPASA PARISH    
GAZI PASA PARISH    
HACINABI PARISH    
ISHAKLI PARISH    
ISMET PASA PARISH    
KAVAKPINAR PARISH    
KEMAL PASA PARISH    
KIZILIRMAK PARISH    
MEVLANA PARISH    
TABAKHANE PARISH    
YAKA PARISH    
ALPARSLAN PARISH    
ALTINKAYA PARISH    
ALTINYAPRAK PARISH    
BAHCELER PARISH   

B- New Parishes :

1-KOLAY 
Distance to Bafra : 23 km

2-CETİNKAYA 
Distance to Bafra : 2 km

3-DOGANCA
Distance to Bafra : 10 km

4-IKIZPINAR
Distance to Bafra : 7 km

Bafra
Parishes 

Bafra’dan Genel bir görünüm
Overview from Bafra

Bafra Köyleriyle tabiatın en harika köşelerine sahiptir. Bafra köylerinden bir görünüm
Villages in Bafra offer natural beauties. An overview from these villages.
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C- BAFRA’NIN MAHALLERİ VE İLÇEYE UZAKLIKLARI

Mahalle Adı   İlçeye Uzaklığı

1 Adaköy   6  km. 
2 Ağcaalan  30 “ 
3 Ağıllar   5 “ 
4 Akalan   43 “ 
5 Aktekke  5 “ 
6 Alaçam   27 “ 
7 Altınay   12 “ 
8 Asar   27 “ 
9 Asmaçam  34 “ 
10 Azay   9 “ 
11 Bakırpınarı  7 “ 
12 Balıklar   6 “ 
13 Barış   7 “ 
14 Başkaya  48 “ 
15 Bengü   43 “ 
16 Boğazkaya  18 “ 
17 Burunca  16 “ 
18 Cırıklar   5 “ 
19 Çalköy   18 “ 
20 Çamaltı  26 “ 
21 Çulhakoca  38  “ 
22 Darboğaz   22 “ 
23 Dededağı  4 “ 
24 Dedeli   9 “ 
25 Derbent  14 “ 
26 Dereler   22 “ 
27 Doğan kaya  13 “ 
28 Doğanca  16 “ 
29 Düz köy   20 “ 
30 Elalan   42 “ 
31 Eldavut   9  “ 
32 Elifli   10  “ 
33 Emenli   10  “ 
34 Esençay  32  “ 
35 Esentepe  26 “ 
36 Evrenuşağı  12 “ 
37 Eynegazi  20 “ 
38 Gazibeyli  17 “ 
39 Gökalan  50 “ 
40 Gökçeağaç  18 “ 
41 Gökçekent  13 “ 
42 Gökçesu  13 “ 
43 Göltepe  13 “ 
44 Gümüşyaprak  6 “ 
45 Hacıoğlu  16 “ 
46 Harız   9 “ 
47 Hasırlı   5 “
48 Hıdırellez  9 “ 
49 İğdir   42 “ 
50 İkizpınar  19 “ 
51 İkiztepe  7 “ 
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C- DISTRICT AND DISTANCES OF BAFRA

Name    Distance 

1 Adakoy   6  kms. 
2 Agcaalan  30 “ 
3 Agillar   5 “ 
4 Akalan   43 “ 
5 Aktekke  5 “ 
6 Alacam   27 “ 
7 Altinay   12 “ 
8 Asar   27 “ 
9 Asmacam  34 “ 
10 Azay   9 “ 
11 Bakirpinari  7 “ 
12 Baliklar   6 “ 
13 Baris   7 “ 
14 Baskaya  48 “ 
15 Bengu   43 “ 
16 Bogazkaya  18 “ 
17 Burunca  16 “ 
18 Ciriklar   5 “ 
19 Calkoy   18 “ 
20 Camaltı  26 “ 
21 culhakoca  38  “ 
22 Darbogaz   22 “ 
23 Dededagi  4 “ 
24 Dedeli   9 “ 
25 Derbent  14 “ 
26 Dereler   22 “ 
27 Dogan kaya  13 “ 
28 Doganca  16 “ 
29 Duz koy   20 “ 
30 Elalan   42 “ 
31 Eldavut   9  “ 
32 Elifli   10  “ 
33 Emenli   10  “ 
34 Esencay  32  “ 
35 Esentepe  26 “ 
36 Evrenusagi  12 “ 
37 Eynegazi  20 “ 
38 Gazibeyli  17 “ 
39 Gokalan  50 “ 
40 Gokceagac  18 “ 
41 Gokcekent  13 “ 
42 Gokcesu  13 “ 
43 Goltepe  13 “ 
44 Gumusyaprak  6  “ 
45 Hacioglu  16  “ 
46 Hariz   9 “ 
47 Hasirli   5 “
48 Hidirellez  9 “ 
49 Igdir   42 “ 
50 Ikizpinar  19 “ 
51 Ikiztepe  7 “ 
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Mahalle Adı   İlçeye Uzaklığı 

52 İlyaslı   15 “ 
53 İnözükoşaca  25 “ 
54 K.Kavakpınarı  8 “ 
55 Kahraman  7 “ 
56 Kalaycılı  10 “ 
57 Kanberli  16 “ 
58 Kanlıgüney  33 “ 
59 Kapıkaya   26 “ 
60 Karaburç  9 “ 
61 Karakütük  40 “ 
62 Karıncak  14 “ 
63 Karpuzlu  10 “ 
64 Kaygusuz  9 “ 
65 Kelikler   9 “ 
66 Keresteci  18  “ 
67 Komşupınar  38 “ 
68 Koruluk  17 “ 
69 Koşu   18 “ 
70 Kozağzı   13 “ 
71 Köseli   17  “ 
72 Kuşçular  4  “ 
73 Kuşluğan  15 “ 
74 Kuzulan  28 “ 
75 Lengerili  10 “ 
76 M.Türkmenler  44 “ 
77 Müstecep  21 “ 
78 Ortadurak  16 “ 
79 Osmanbeyli  8 “ 
80 Ozan   20 “ 
81 Örencik   10 “ 
82 Paşaşeyh  25 “ 
83 Sahilkent  18 “ 
84 Sarıçevre  5 “ 
85 Sarıkaya  12 “ 
86 Sarıköy   15 “ 
87 Sarmaşık  13 “ 
88 Sarpun   42 “ 
89 Selemelik  15 “ 
90 Sürmeli  16 “ 
91 Şeyhgören   17 “ 
92 Şeyhulaş  14 “ 
93 Şirin köy  15 “
94 Taşköprü   17 “ 
95 Tekkesarmaşık  13 “ 
96 Tepebaşı  23 “ 
97 Tepecik  7 “ 
98 Terzili   15  “ 
99  Türbe   8  “ 
100  Türkköyü  17 “ 
101  Uluagaç  17 “ 
102  Üçpınar                 17 “ 
103  Yağmurca  5 “ 

104  Yakıntaş  4 “ 
105  Yenialan                40 “ 
106  Yeniköy  20 “ 
107  Yeraltı                  30 “ 
108  Yeşilköy                18 “ 
109  Yeşilyazı  13 “ 
110  Yiğitalan  38 “ 
111  Yörgüç   10 “
112  Çataltepe  18 “
113  Çatak   7 “
114  Gerzeliler  8 “

Bafra Belediye başkanı Zihni Şahin ve mahalle muhtarlarımız bir arada 
görülüyor.  Mahalle ve köy muhtarlarımız ile azalarımız ilçemizin kalkınmasına 
diğer  yetkililerle birlikte önemli katkılar yapmaktadırlar.

Mayor Zihni Şahin and village headmen are together.
 Village headmen are contributing a lot to the development of our town.

Bafra Şehirlerarası Otobüs Terminali / Bafra Intercity Bus Terminal
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Name    Distance 

52 İlyaslı   15 “ 
53 İnözükoşaca  25 “ 
54 K.Kavakpınarı  8 “ 
55 Kahraman  7 “ 
56 Kalaycılı  10 “ 
57 Kanberli  16 “ 
58 Kanlıgüney  33 “ 
59 Kapıkaya   26 “ 
60 Karaburç  9 “ 
61 Karakütük  40 “ 
62 Karıncak  14 “ 
63 Karpuzlu  10 “ 
64 Kaygusuz  9 “ 
65 Kelikler   9 “ 
66 Keresteci  18  “ 
67 Komşupınar  38 “ 
68 Koruluk  17 “ 
69 Koşu   18 “ 
70 Kozağzı   13 “ 
71 Köseli   17  “ 
72 Kuşçular  4  “ 
73 Kuşluğan  15 “ 
74 Kuzulan  28 “ 
75 Lengerili  10 “ 
76 M.Türkmenler  44 “ 
77 Müstecep  21 “ 
78 Ortadurak  16 “ 
79 Osmanbeyli  8 “ 
80 Ozan   20 “ 
81 Örencik   10 “ 
82 Paşaşeyh  25 “ 
83 Sahilkent  18 “ 
84 Sarıçevre  5 “ 
85 Sarıkaya  12 “ 
86 Sarıköy   15 “ 
87 Sarmaşık  13 “ 
88 Sarpun   42 “ 
89 Selemelik  15 “ 
90 Sürmeli  16 “ 
91 Şeyhgören   17 “ 
92 Şeyhulaş  14 “ 
93 Şirin köy  15 “
94 Taşköprü   17 “ 
95 Tekkesarmaşık  13 “ 
96 Tepebaşı  23 “ 
97 Tepecik  7 “ 
98 Terzili   15  “ 
99  Türbe   8  “ 
100  Türkköyü  17 “ 
101  Uluagaç  17 “ 
102  Üçpınar                 17 “ 
103  Yağmurca  5 “ 

104  Yakıntaş  4 “ 
105  Yenialan                40 “ 
106  Yeniköy  20 “ 
107  Yeraltı                  30 “ 
108  Yeşilköy                18 “ 
109  Yeşilyazı  13 “ 
110  Yiğitalan  38 “ 
111  Yörgüç   10 “
112  Çataltepe  18 “
113  Çatak   7 “
114  Gerzeliler  8 “

Kentsel Dönüşüm kapsamında Bafrada TOKİ ( Toplu Konut İdaresi ) 
tarafından yapılan yerleşim yerinden bir görünüm

An overview from one of the residential areas constructed by TOKI 
(Housing Authority) in Bafra under urban transformation project
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Bafra’da Düzenlenen Sosyal, Kültürel, Sanatsal 
Sportif Etkinlikler, Şenlik ve Festivaller

Bafrada spor faaliyeleride sosyal hayatta çok önemli bir yer tutmaktadır. Kapalı spor salonu, Şehir stadı, Bafra Belediyesine ait sosyal ve  sportif tesisler,  Suni 
çim saha önemli spor alanlarıdır.

Sportive activities have an important place in social life in Bafra. Indoor gymnasium, City Stadium, Social and Sportive facilities belonging to the Municipality,  Artifi cial Turf 
are some of those important sports’ fi elds. 

Bafra Kapalı Spor Salonu
Bafra Closed Sports Shop

Bafra’nın sosyal hayatına baktığımızda sosyal, kültürel, 
sanatsal, sportif etkinlik, şenlik ve festivallerin her geçen 
gün arttığını görmekteyiz. Başta Bafra Belediyesi olmak 
üzere, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, dernek-
ler ve eğitim kurumlarının bu etkinliklere öncülük et-
mektedir.

Bu etkinliklerin başlıcaları şunlardır:
Bafra Belediyesi sele sepet şenlikleri 
Bafra Belediyesi Kavun karpuz yarışması ve festivali
Bafra Belediyesi Hıdırellez şenlikleri
Gazipaşa Mahallesi Cumhuriyet Bayramı Şöleni
Bafra Belediyesi ve engelliler dernekleri ile birlikte dü-
zenlenen Engelliler Şöleni
Okullar arası Futbol Turnuvası
Bafra Lisesi Mezunları etkinliği
Kermesler
Neyzen Tevfi k Şenlikleri
Karadede Şenlikleri
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri

Bafra Belediyesi Hediyelik eşya fuarı
Bafra Belediyesi geleneksel sünnet şöleni
Önemli gün ve haftaların etkinlikleri
Bafra Belediyesi Emekliler günü
Eğitim Kurumlarının sergi, kermes ve etkinlikleri
Tarım Fuarı
Bafra Belediyesinin ve kulüplerin Basketbol ve Voleybol 
kursları
Bafra Belediyesi okullar arası resim yarışması
Bilgi Yarışmaları
İzcilik Etkinlikleri
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Social, Cultural, Artistic And Sportive
Activities, Festivals And Carnivals In Bafra

When we overview the social life in Bafra, we recognize 
that the number of social, cultural, artistic and sportive 
activities, festivals and carnivals do constantly increase. 
Particularly Municipality of Bafra and then other offi  cial 
institutions, non-governmental organizations, charities 
and educational foundations do lead such activities.
 
Below are some principal activities organized in Bafra:

Bafra Municipality “Sele Sepet” carnival (an old Rama-
dan tradition) 
Bafra Municipality Watermelon & Casaba melon con-
test & festival
Bafra Municipality Hıdırellez Carnival (an old-Turkish 
celebration of spring)
Gazipasa Parish, Republic Day Fest   
Bafra Municipality Festival for People with Disabilities 
(organized with Associations for Disabled People)
Interscholastic Football Tournament
Gathering of Bafra High School Graduates

Charity Bazaars
Neyzen Tevfi k Carnaval
Karadede  Carnaval
Holy Birth Week Activities
Bafra Municipality Gift Fair
Bafra Municipality Traditional Sunnah Fete

Stadyum
Kapalı Spor Salonu

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
Atış Poligonu

Stadium
Xystus

Semi Olympic Swimming Pool
Shooting Range
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Bafra Belediyesi Sedat Gezer ve İsmail Kurt Halı saha 
Futbol Turnuvası
Bafra Belediyesi Ramazan Sokağı etkinlikleri ve lunapark
Yüzme kursları
Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin etkinlikleri
Bengü ve civar köyleri derneği güreşleri
İmam hatip lisesi pilav günü
Halk Konserleri

Bafra Musiki cemiyetinin etkinlik ve konserleri
Milli ve dini günlere ait bayramlar ve etkinlikler
Futbol Kulüplerinin alt yapı ve müsabaka etkinlikleri
Hentbol Faaliyetleri
Bafra Belediyesi Halk Konserleri
Tiyatro Etkinlikleri
Sünnet Şölenleri
Bafra Belediyesi su günü etkinlikleri
Konferans,  seminer  ve sempozyumlar
Leylek Şenliği
Mahalleler arası Futbol Turnuvası
Uçurtma Şenliği
Ticaret Lisesi Mezunları Buluşması

Ayrıca ilçemizde bir adet 3 salonlu sinema, Bafra Bele-
diyesine ait 500 kapasiteli kışlık kültür merkezi, Gençlik 

spor Müdürlüğüne ait:
2.800 oturma kapasiteli zemini çim şehir stadı,
1 adet sentetik çim saha
800 kapasiteli kapalı spor salonu, 

Bafra Belediyesine ait 22.000 metre kare alana kurulu 
futbol tesisleri 
1 adet sentetik çim saha 
Okullarımıza ait kapalı spor salonları bulunmaktadır.

Bu etkinlikler arasında olan Bafra tarihinin en eski şenliği 
Sele sepet Şenlikleri hakkında şu bilgileri verebiliriz:

SELE SEPET ŞENLİKLERİ
 
Bilindiği gibi Mübarek Ramazan ayının millet hayatımız 
üzerinde çok önemli tesirleri vardır. Yalnız Ramazan ayı-
nın Bafra insanı ve bilhassa Bafralı çocuklar açısından 
çok ayrı bir anlamı daha vardır. Çocuklar, Ramazan ayı-
nın on beşinci gecesini iple çekerler. Zira o gece onlar 
için güzel duyguların pekiştiği gecedir. Her yıl, Mübarek 
Ramazan ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece Bafra’mız 
da şenlikler yapılır. Buna “Sele-Sepet Şenlikleri” denir. 
Hatta bu gece yıllardır sele-sepet gecesi olarak bilin-
mektedir. 

Sele-sepet gecesi büyüklerle küçüklerin daha çok kay-
naştığı, çocukların sevindirildiği, onlara izzeti ikramda 
bulunulduğu gecedir. Eğlenmeleri, gülmeleri için bir 
gün önceden hazırlıklar yapılır. Herkes çocuğuna halk 
arasında “sele-sepet” denilen fenerler alır. Daha sonra 
gelecek küçük misafi rler için şeker, bozuk paralar veya 

Bafra Belediyesi tarafından düzenli olarak her yıl halı saha turnuvaları terip edilmektedir
Astroturf Tournament is organized each year by Bafra Municipality. 

Ramazan ayının 14 nü 15 ne bağlayan gecede yapılan sele sepet şenlikleri sadece Bafra’ya 
ait olan çocuklara yönelik önemli bir etkinliktir. Tarihi yüzlerce yıla dayanmaktadır. Bafra 
Belediye Başkanı Zihni Şahin Sele sepet şenliklerine katılan çocuklarla birlikte görülüyor.

Sele Sepet festival organized in the 14th night of Ramadan is a celebration special for kids 
in Bafra.  This is a tradition of centuries. Mayor Zihni Şahin is together with the kids celeb-
rating Sele Sepet festival.

Bafra Gençlik Merkezi
Bafra Youth Centre
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Activities in Special Days and Weeks
Bafra Municipality Retired People’s Day
Exhibitions, charity fairs and other organizations of ed-
ucational institutions
Agriculture Fair
Bafra Municipality and Sport Clubs Basketball and Vol-
leyball Training Courses
Bafra Municipality Interscholastic Painting Contest
Quiz Shows
Scouting Activities
Bafra Municipality Sedat Gezer and İsmail Kurt Astro 
Pitch Football Tournament
Bafra Municipality Ramadan Street activities and Funfair
Swimming Courses 
Activities organized by NGOs
Wrestling Tournament in Bengu and surrounding vil-
lages
Rica Day in Imam Hatip High School
Public Concerts
Activities and concerts organized by Bafra Musical So-
ciety
Festivals and other activities on National and Religious 
Days
Infrastructure activities and games of Football Clubs
Handball Games
Bafra Municipality Public Concerts
Theatrical Activities
Sunnah Festivals
Bafra Municipality Water Day activities
Conferences, seminars and symposiums 
Stork Fest
Inter-parish Football Tournament
Kite Fest

Graduates’ Gathering in Ticaret High School
In addition to these, there are also 
movie house with 3 saloons,
indoor culture center, with 500 people capacity, which 
belongs to Bafra Municipality, 
a turf city stadium with 2800 seat capacity, an artificial 
turf field, a sports center with 800 seat capacity, all be-
long to Directorate of Youth and Sports 
football facility established on a 22.000 square meters 
field, belongs to Bafra Municipality, 
an artificial turf field, 
indoor school gymnasiums
in Bafra.
You may find below information about SELE SEPET CAR-
NIVAL,  one of the oldest traditional carnival in Bafra.: 

SELE SEPET (BASKET) CARNIVAL
 
As known, the Holy Month Ramadan has important 
effects on Turkish people’s lives. It has also a separate 
meaning for people living in Bafra; especially their chil-
dren who look ahead to the 15th night of Ramadan 
when good feelings stiffen. Each year, at the night of 
the 14th of Ramadan (when it becomes the 15th at 
12.00), a carnival is organized in Bafra. This carnival is 
called “Sele-Sepet”. Even, this same night is known as 
“Sele-Sepet” night for years.

At Sele-sepet night, older people swarm with younger 
people, children receive presents and foods. In order 
to entertain them, preparations are made a day before 
the carnival. All people buy lampions which are called 
as Sele-Sepet (for its basket shape) to their children. 
They even buy candies, fruits and make coins ready to 
be able to serve their little guests who will knock the 
doors all night. 
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meyve bulundurulur. 

Sele-sepet gecesi şenliklerle başlar.
Vakit ise iftarın peşinden gelen zaman parçasıdır. 

Çocuklar gruplar halinde kümelenir. Küçükten büyüğe 
doğru boy sırasına geçerler. En önde genellikle iki yaş-
larında çocuklar bulunur. 

Bir anda ilçenin bütün cadde ve sokakları bu küçükler-
in, ellerindeki fenerlerin ışığıyla aydınlanır;  Belirli bir 
düzen içinde evleri gezmeye başlarlar, ilk durakda şu 
maniler söylenir;

“Sele-sepet top kandil, 
 Aç kapıyı ben geldim,
 Ay da yıl da bir kere,
 Kapınıza ben geldim.”

“On bir ayın sultanı,
 Geçiyor Ramazan ayı, 
 Açın kapınızı bize,
Amca, hala, teyze, dayı.”

Kapı açılır. Evin hanımı ve beyi birlikte çocuklara sırayla 
ikramda bulunur. Onların saçını okşarlar. Öğüt verici gü-
zel sözler söylerler. 

Bazı hane sakinleri kapılarını mahsustan açmazlar.

Sabırsızlanan küçükler, bu sefer onlar için ayrı mani 
söylerler;

“Açın kapınızı bize, 
 Uğur gelir evinize,
 Eğer bahşiş verirseniz,
 Bolluk getiririz size.”

Gecikerek açılan kapıdan gülümseyen yüzler çıkar. 
Oyunları tutmuştur. Ve kendileri için özel mani söylet-
mişlerdir. Karşılığında hepsine teker teker bozuk para 
verirler. 

Sele Sepet Şenlikleri / Festival
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The carnival starts with celebrations.
The official starting time is after iftar, the fasting break-
ing dinner in Ramadan.

Children get gathered in groups. They are line in tall or-
der. Generally the 2-3 years old ones do stand in the 
front. 

All of a sudden, streets and parishes of Bafra get enlight-
ened thanks to children’s lampions. Then they start visit-
ing the houses in the town and sing the below poem at 
the first stop:

“This is Sele-sepet round lampion, 
 Open the door, this is me,
 Once in a whole year,
 I come and say hi in this celebration.”

“This is the Sultan month of the year,
 This is the Ramadan, 
 Please open the door,
 Our precious olds.”

After this people open their door. The hostess and the 

host of the house offer candies, cookies to children. 
They caress their hair and give advices. 

Sometimes some hosts do not open the door on pur-
pose to hear more poems and this is when the children 
continue as follows:
“Open your door to us, 
 And so the luck comes,
 If you give us some tip,
 Then wealth enters your house.”

With some delay, the door is opened and smiling faces 
welcome the children. Hosts have fun and one more 
poem special to themselves. In return of this happi-
ness, they give coins to children. 

In the meantime, if one of those children starts crying, 
it is understood that his/her sele-sepet gets burned. 
Then his/her father buys another one.

Visits continue all night with poems:
“Hey the hosts of this house,
 Do you want to cheer us?
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Bafra Belediyesinin düzenlediği etkinliklerden biride Mayıs ayında yapılan Hıdırallez şenlik-
leridir. Şenliklerde Belediye Başkanımız Zihni Şahin ile birlikte ilçe ptotokolümüz bir arada 
görülmektedir. Şenlikler kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir. Bunlardan biride 
Yumurta tokuşturmadır.

One of the festivals held by Bafra Municipality is Hıdrellez (Old-Turkish celebration of 
spring). Mayor Zihni Şahin and other protocol members are together in the celebration of 
Hıdrellez. Knocking eggs is one of the activities of this celebration.
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Bafra Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak sünnet şöleni terip edilmektedir. Samsun 
Milletvekilimiz Ahmet Yeni, Belediye Başkanımız Zihni Şahin ve eşi Şükrüye Şahin Bu etkinlik-
lerde çocuklarımızla birlikte görülüyor

Traditional Sunnah Fete is organized by Bafra Municipality each year. Samsun PM Ahmet 
Yeni, Mayor Zihni Şahin and his wife Şükriye Şahin are together with children in the fete.
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Bu arada çocuklardan birinin sele-sepeti yanar. Başlar 
ağlamaya. Bunu gören babası hemen yenisini alır, ço-
cuk da memnuniyetini hemen dile getirir;

Ev ziyaretleri mani ile devam eder;
“Ey evin sakinleri,
 Verin bize telkinleri,
 Sele-sepet geçiyor,
 İkram edin şekerleri.”

Her gidilen evden muhakkak bir ikramda bulunulur. Alı-
nan şeker, para vb. hediyeler ellerdeki sele-sepetin içine 
konulur. Dakikalar çok çabuk ilerler. Artık teravih vakti 
yaklaşmıştır.

Son olarak şu mani söylenir;
“Büyükleri sayalım,
 Küçükleri sevelim,
 Ramazan ayı geçiyor,
 Kıymetini bilelim.”

Ve böylece sele-sepet şenlikleri sona erer. Babalar ço-
cukların ellerinden tutarak, hep birlikte teravihe giderler.
Sele Sepet şenlikleri geleneksel olarak uzun zamandır 
her yıl Bafra belediyesi tarafından organize edilmekte 
ve halk konserleride verilmektedir. 

İlçemizde oynan çocuk oyunları ise şunlardır:

YEDİ KİREMİT (DOMBİLİÇ)
Ortaya yedi kiremit konur, 2 gruba bölünen çocuklar 

bunu top atıp isabet ettirerek yıkmaya çalışırlar. İlk de-
viren diğer grubu topla vurma hakkını kazanır. Topla en 
çok kişi vuran grup kazanır.

BEZİRGANBAŞI
Bezirganbaşı tekerlemesi ile ebe seçilir. Oyuncular se-
çilen 2 ebenin kolları altından tekerleme eşliğinde ge-
çerler. Başta verilen isimleri bilemeyenler ebelerin arka-
larına geçerler ve 2 farklı takım oluştururlar. Ardından 
ortaya bir çizgi çizilir ve 2 takım çizginin gerisine ip ile 
kim düşecek çekişmesi yapar.

SEKSEK
Herkes tarafından bilinen sek sek oyunudur. İlk gidiş 
bitince sondan başa dönüş yapar. Başta çift ayak gidiş 
dönüşün ardından tek ayak gider ve tamamladığı kare-
lerin içine ismini yazmaya başlar. Başkasının kutusuna 
basmadan gidiş dönüşü bitiren oyunu kazanır.

YAĞ SATARIM BAL SATARIM
En az beş kişi ile oynanır. Bir de mendile ihtiyaç vardır. 
Gönüllü varsa ebe olur. Yoksa kurayla ebe belirlenir. Hep 
beraber el çırparak şarkımız söylerken, ebe, dairenin et-
rafından tempoya ayak uydurarak dolaşmaya çalışır. Ve 
birinin arkasına gizlice mendili bırakıp, başlar kaçmaya 

ÇELİK ÇOMAK
Bu oyun iki grup arasında oynanır. Gruplar en az ikişer 
kişiden oluşur.Oyunda biri 30 cm. diğeri ise 70 cm. lik  
iki sopa bulunur. Düz bir yere çizgi biçiminde küçük bir 
çukur açılır. Çukurdan 20 adım geride bir çizgi çizilir. 
Oyunda ebe yoktur. Oyuna ilk önce hangi grubun baş-

Bafra Belediyesi tarafından düzenli olarak her yıl halı saha turnuvaları terip edilmektedir
Astroturf Tournament is organized each year by Bafra Municipality. 
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 Look sele-sepets are passing,
Come on serve us the iceds.”
In each house visited, children defi nitely get some-
thing such as sugars, iceds, coins etc. and put them 
all in their sele-sepets. At the end of the night, before 
tarawih pray, they fi nally sing this poem:

“Respect the elders,
 Love the youngsters,
 Ramadan is close to end,
 Be one of its appreciators.”

This is how the sele-sepet carnival ends. Children hold 
their fathers’ hands and together, they go to mosques 
for tarawih pray. 

For a long time, Sele-Sepet carnival is traditionally or-
ganized by Bafra Municipality once in every Ramadan 
during which public concerts are given. 

Some of the children’s game played in our town:

SEVEN TILES (DOMBILIC)
Seven tiles are placed in the middle. Children, in 2 
groups, try to knock down the tiles by throwing balls. 
First who succeeds wins the chance to hit the other 
group with the ball. The group who hits the other more 
gets the game.

BEZIRGANBASI (chief merchant)
Children select an “IT” for the game with the rigmarole 
namely bezirganbasi. Players walk under the arms of 

the 2 ITS selected by singing the rigmarole. The one 
who do not remember the names given at the begin-
ning of the game start standing just behind the ITS and 
compose 2 diff erent groups. Then a mark is lined in the 
middle and the groups compete with a rope to see 
who will fall behind the mark.

HOPSCOTCH
The Hopscotch game is known by all and called Seksek 
in Turkish. When the fi rst tour ends, the player returns 
to the beginning point. The fi rst round tour starts with 
two feet and then players do the same with one foot. 
They write their names in the squares passed. The ones 
who may succeed completing these 2 round tours 
without stepping into another player’s square (with the 
name in it) win. 

YAG SATARIM BAL SATARIM (I’m selling butter and honey)
This game is played with at least 5 players and a hand-
kerchief is needed. If there’s a volunteer among the 
players, then he/she become the IT but if not, then 
they cast lots. While the one sitting in a circle and sing-
ing the game song (I’m selling butter and honey), the 
IT turns around the circle by trying to keep up the song. 
Then suddenly and secretly, the IT leaves the handker-
chief behind one of the sitting players and start run-
ning. 

TIPCAT
This game is played between two groups that are com-
posed of at least two people. There exist 2 sticks, one 
is 30 cm, and the other is 70 cm long. On a fl at sur-

Tarım Fuarından bir görünüm / An overview from Agriculture Fair
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layacağını belirlemek için seçim yapılır. Seçimi kazanan 
grup oyuna başlamak için hazırdır. Karşı gruptan bir kişi 
elindeki uzun sopayı önceden açılan çukurun üzerine 
yatay olarak koyar. Oyuna ilk başlayan kişi önceden çi-
zilen çizgiden elindeki küçük sopayı çukur üzerindeki 
sopaya atar. Vurur ise oyuna başlar. Elindeki büyük sopa 
ile küçük sopayı havaya kaldırır ve vurur. Küçük sopanın 
düştüğü yere kadar oyunu kaybeden grubun oyuncu-
ları sekerek gider. Oyun bu şekilde devam eder.

EBE TURA BİR – İKİ - ÜÇ
Bu oyunda ebe bir duvarın ya da bir ağacın önünde du-
rur. Ebe gözlerini kapayarak ebe tura bir iki üç diye ba-
ğırırken oyuncular koşarak duvara yaklaşmaya çalışırlar. 
Ebe gözlerini açar açmaz kimse hareket etmemelidir, 
ebe ise oyuncuları güldürerek onları kıpırdatmaya ça-
lışır, gülen oyundan çıkar. Duvara değip ebeden kaçan 
oyunu kazanır ve yeni ebe olur.

BOM
Oyuncular daire şeklinde yere otururlar ve sayışarak 
oyuna başlayacak kişiyi seçerler. Birinci oyuncu bir diye 
bağırır, ikinci oyuncu iki diye saymaya devam eder an-
cak beş ve beşin katlarında bom diye bağırılır. Oyun çok 
hızlı oynanır ve duraksayanlar, yanlış yerde bom diyen-
ler ve bom demeyi unutanlar elenir. Bir de bu oyunun 
baz – fi z şekli vardı ki daha da zordur. Oyuncular beşin 
katlarında baz, yedinin katlarında fi z diye bağırırlar, otuz 
beşte ise baz fi z diye bağırırlar.

BİRDİRBİR
Birdirbir dünyanın her tarafında sevilerek oynanan bir 
oyundur. Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğile-
rek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri birkaç metre arayla 
sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş du-
ran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını 
açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizele-

rini söylerler.
“Birdirbir,
İkidir iki, olur tilki,
Üçtür üç, yapması güç,
Dörttür dört, kuş gibi öt,
Beştir beş, aldım bir eş,
Altıdır altı, yaptım kahvaltı, 
Yedim yedi, elim sırtına değdi, sekizim seksek, 
Dokuzum durak”
Dengesini kaybeden ya da düşen oyuncu ”yanmış” sayı-
lır ve yeni ebe olur.

İP ATLAMA
Eğlenceli bir oyun olan ip atlama aynı zamanda pek çok 
sporcunun kullandığı bir antrenman yöntemidir. Uzun-
ca bir ipi iki ucundan tuttuktan sonra dirseklerinizi kı-
rarak elleriniz omuz hizasından kaldırın. Daha sonra ipi 
öne doğru çevirin ve ip yere değdiği anda üzerinden 
zıplayın. Oyunu daha zevkli hale getirmek için bir sağ 
bir sol ayakla, geriye doğru veya dirsekleri çapraz yapa-
rak atlayabilirsiniz. Bir diğer ip atlama oyunu da grupla 
şu şekilde oynanır.

İki oyuncu karşılıklı durarak ipi çevirmeye başlarlar. Di-
ğer oyuncular ip çevirenlerden birinin yanında geriye 
doğru dizilirler. Sıradaki oyuncu çevrilen ipe girer ve bir 
kez atlar. Oyuncular ipten çıktıktan sonra karşılarında 
duran ip çeviricisinin arkasından dolanır ve henüz atla-
mamış olanların karşısında yeni bir sıra oluştururlar. Son 
oyuncu da bir kez atlayıp ipten çıktığında, yeni oluş-
turulan sıranın ilk oyuncusu yine ipe girer ve yine bir 
kez atlar. Oyuncular bütün bu hareketlerle, bir 8 çizmiş 
olurlar. Atlama sırasında yanan oyuncular oyundan çı-

Okullar arası bilgi yarışmalarından bir görünüm
View from the quiz show among schools

Bafra’nın ilk lisesi olan Bafra Lisesi Mezunları buluşması etkinliği ilçemizin en önemli
etkinliklerinden biridir.
Graduates’ Gathering of graduates of Bafra High School, the fi rst high-school in Bafra,
 is one of the most important activities of our town.
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face, a vertical hole is dig and a line is drawn 20 feet be-
hind the hole. There is no IT in this game. To determine 
which group will start, the players cast lots. The starter 
group waits fi rst the other group to place the longer 
stick horizontally over the hole. The starter group then 
throws the smaller stick towards the longer stick over 
the hole from the line drawn. If it’s a successful throw 
and the smaller stick hits the longer, the game starts. 
The starter group levitates the smaller stick with the 
longer and hits it. The other group trips till the point 
where the smaller stick falls down. The game continues.

EBE TURA ONE-TWO-THREE (IT TAILS ONE-TWO-THREE)
In this game, the IT stands in front of a wall or a tree. 
He/she closes eyes and says loudly “Ebe Tura One-Two-
Three”. In the meanwhile, other players try getting clos-
er to the place where the IT stands. When the IT opens 
eyes, nobody can move. The IT tries to make the others 
move by amusing them. If anyone laughs at the IT, he/
she gets out of the game. The one who succeeds to 
touch the wall/tree and run away from the IT wins and 
becomes the new IT in the next round.

BOOM
Players sit down in a circle and select the one to start 
the game. The fi rst player says ONE loudly, and then the 
second says TWO, the others continue. However play-
ers say BOOM instead of fi ve and multiples of fi ve. The 
game is played in a fast mood. The ones who pause, 
hesitate, say false BOOM or forget saying BOOM are 
eliminated. There is also BAZ-FIZ version of this game 
which is quite more diffi  cult than the BOOM version. 
In Baz-Fiz, players say BAZ in multiples of fi ve and FIZ 
in multiples of seven. When they come to number 35 
they say BAZFIZ.

LEAPFROG
Leapfrog is a popular game all around the world. At 
the very start, an IT is selected. It rests hands on knees 
and bends over. Others stand in a line, one meter away 
from each other. The next player places hands on the 
fi rst’s back and leaps over by straddling legs wide apart 
on each side. On landing he stoops down and a third 
leaps over the fi rst and second, and the fourth over all 
others successively. When all the players are stooping, 
the last in the line begins leaping over all the others in 
turn. 
While they’re doing this, they sing the following rigma-
role:
“One, I’m the one,
Two, two has the virtue,
Three, I’m climbing a tree,
Four, the birds roll,
Five, I’m with my wife,

Six, my breakfast is fi x, 
Seven, I touched you and we’re even, 
Eight, this is what I ate!
Nine, OK I stop, fi ne!”
The one who looses balance and fall down during the 
game is elected and becomes the new IT.

SKIP ROPE
This funny game is also a training method for many 
athletes. Take a long rope and hold it at its ends. Bend 
your elbows and levitate your hands in shoulder level. 
Then jumps over the rope swung so that it passes un-
der your feet and over your head. To increase the fun 
of the game, you may do the same with fi rst left, then 
right foot, backwards or crossing the elbows.
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kar. Oyun geriye son bir oyuncu kalana kadar sürer.

LASTİK ATLAMA
Sevilen bir oyundur. Lastiği iki oyuncu ayak bileklerine 
geçirir ve lastiği gererek karşılıklı durulur. Diğer kişi veya 
kişiler çeşitli şekillerde ipin üzerinden atlarlar. Belirlenen 
atlamaları doğru şekilde yapan oyuncular için lastik bi-
lek seviyesinden önce bilek ve diz arasına, sonra dizlere 
ve bele kadar yükseltilir. Oyuncular eğer basmamaları 
gereken yerde lastiğe basmışlarsa veya basmaları ge-
reken yerde basmamışlarsa ve eğer atlayamamışlarsa 
yanarlar.

TOPAÇ ÇEVİRME
4-5 oyuncunun bir araya gelerek oynadıkları bir oyun-
dur. Kırbaca sarılan topaç, düz zemine atılır ve dönmesi 
sağlanır. Kırbaca her vurulduğunda topacın dönmesi 
sağlanır. Topaç oyununda amaç, topacı mümkün oldu-
ğunca uzun süre döndürmektir. Topacının kısa sürede 
duracağını anlayan oyuncu, hemen yere eğilir ve üfle-
yerek ona hız vermeye çalışır. Buna rağmen olumlu bir 
netice alınamazsa, yenileceğini anlayan oyuncu “aya-
ğım takıldı” numarasını yaparak rakibinin dönmekte 
olan topacın tekme atar ve oyun alanını terk eder. To-
pacı tekmelenen oyuncu, kaçan oyuncunun topacına 
el koyar ve oyun sona erer.

SAKLAMBAÇ
Saklambaç en az 4 kişiyle oynanır. Bir ebe bir tane duva-
ra önünü dönerek sayar. Ebe en az 50’ ye kadar dışından 
sayar. Bu sırada diğer oyuncularda ebe sayana kadar 
farklı veya aynı yerlere saklanırlar. Ebe saymayı bitirin-
ce oldu diye bağırır ve gözünü açar ve diğer oyuncuları 
bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebe kalenin başın-
dan ayrıldığını görünce ebenin saydığı duvara sobe di-
yerek ebelemeye çalışırlar. Ebeleyen kişiler ebe olmaz. 
Ondan sonra ebe diğerlerini bulmaya çalışır. Eğer ebe 
bir kişiyi görüp de onun adını yanlış söylerse diğer 
oyuncular saklandığı yerden çıkar ve çanak çelmek pat-
ladı diye bağırırlar ve ebe olan kişi yeniden ebe olur. Bu 
oyunu oynarsanız akşam oynamayı tercih edin… Bu 
oyunda ebe birisini uzun süre aradıysa ve bulamadıysa 
o kişinin ismini söyleyip topal kurt diye bağırır ve ismi-
ni söylediği oyuncu tek ayak üstünde sobeler fakat ebe 
topal kurt dediği zaman oyuncular sobeler.

KÖŞE KAPMACA
Genellikle sokakta oynanır. Çünkü sokaklar, oyuncuların 
kendilerine köşe olarak tutmaları gereken bina kapıları, 
iki ağaç ya da pencere arası gibi yerler açısından daha 
zengindir. “Köşe Kapmaca” az sayıda kişiyle oynanır. Ebe 

diğer oyunculara göre ortada bir yerde durur.  Oyun-
cular ebeye yakalanmadan, birbirleriyle köşeleri sürekli 
değiştirmeye çalışırlar. Bu değiştirme sırasında ebeye 
yakalanan oyuncu köşesini kaybeder ve kendisi ebe 
olur. Oyuncular, sözde yer değiştiriyormuş gibi hareket 
edip ebeyi yanıltabilir.

İSTOP
İstop oyununda oyuncular bir daire oluştururlar. Topu 
bir oyuncu havaya attığında bir isim söyler ve o kişi he-
men topu tutmaya çalışır eğer o topu havada tutuysa 
o da isim söyler. Eğer havada tutmazsa bu kez bir renk 
söyler ve oyuncular nerede oynuyorlarsa bu rengi bul-
maya çalışacaklar bu süre içinde de ebe olan oyuncu 
topla diğer oyunculardan renk bulamayanları vurmaya 
çalışır eğer vurursa sıra ona geçer ve o bir renk söyler, 
bulursa eğer herkes bu kez ebe olan kişi ve oyuncular 
tekrar bir daire oluştururlar ve ebe olan kişi bir isim söy-
ler oyunculardan bu kez sıra ondadır.

KÖREBE
10-12 çocukla oynanır. Önce ebe belirlenir ve ebenin 
gözleri bir bezle bağlanır. Oyun adını, ebenin gözlerinin 
bağlanmasından alır. Ebe ortada kalacak biçimde oyun-
cular bir halka oluştururlar.
Türkü söyler döneriz
Bil bakalım biz kimiz
Elindeki değnekle
Göster bizi körebe

Sözlerini yinelerken halkayı bozmadan el çırparak ebe-
nin çevresinde dönerler. Ebe bu sırada kollarını öne 
doğru uzatarak dokunduğu kişinin başını, yüzünü ve 
üstünü elleriyle yoklar. Kim olduğunu anlayabilirse adı-
nı söyler. Eğer tanırsa, dokunduğu oyuncu ebe olur. Ta-
nıyamazsa, oyun aynı ebeyle sürer. Körebe evin içinde 
oynandığı gibi dışarıda da oynanır.

Bafra Musiki Cemiyeti / Bafra Music Society
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Another version is played in groups as follows:
Two players hold the rope at its ends ad turn it. The 
one who takes the turn starts jumping once and leaves 
the turn to the next. The ones who get out of the rope 
go and stand behind one of the players holding the 
rope. The others who wait for their turn to jump stand 
behind the other holder. When the last player jumps 
and then gets out of the rope, the first player of the 
new line once more gets in and jumps. Players draw an 
eight figure with all these moves. The ones who fall or 
step the rope while jumping are eliminated. The game 
continues till there’s one player left in the line.

SKIP RUBBER BAND
This is also a popular game. Two players encircle the 
band around their ankles and stand opposite to each 
other by stretching it. The other player or players jump 
over the band in different ways. For the players who 
jump correctly, the band first elevated up the knees and 
then the belly. If the players step on the band where 
they shouldn’t or did not step on where they should 
have, or if they cannot jump, then they’re eliminated.

WHIRLIGIG WHIPPING
This game is played with 4-5 players. Whirligig wrapped 
over a scourge is thrown on a flat surface and is made 
to turn. Each time when players hit the scourge, the 
whirligig turns. The aim in this game is to make the 
whirligig turn as long as it can. The player who foresees 
his/her whirligig to stop in a short time immediately 
bends down and tries to increase its turning speed by 
blowing out. If he/she cannot get any positive out-
come, then kicks his/her rival’s whirligig, by pretending 
that he/she stumbled and finally leaves the game field. 
The rival captures his/her whirligig and the game ends.

HIDE AND SEEK
Hide and Seek is played at least with 4 people. “IT” 
turns the head towards a wall and counts to a number 
min. up to 50. In the meanwhile, other players conceal 
themselves in separate or same places in the environ-
ment. Once IT reaches the number, he/she yells “I’m 
Done” and open his/her eyes, start searching for the 
players who have hidden. The hidden ones try to reach 
the wall where IT counted as soon as IT leaves that 
place and touch base by saying “SOBE”. The ones who 
succeed in touching base before being tagged by the 
IT do not become the new IT in the next round. If the 
IT finds a hidden player and tags his/her name wrong, 
then all others come out and say “the crock in burst” 

which means the person who’s currently “it” has to be 
“it” in the next round as well. If you’ll play this game, do 
it at night time. If the “it” searches for a hidden player for 
a long time but cannot find him/her, then yells his/her 
name and calls him/her as one-legged wolf. Then this 
hidden player touches base by hobbling. 

PUSS-IN-THE-CORNER
This game is mostly played on the street because 
streets are rich sources in terms of corners such as 
building doors, distances between two trees or win-
dows. Puss-in-the-corner is played with min. number 
of players. The “it” stands in the middle and others sur-
round him/her. Players try to change places among 
each other without being caught by the “it”. If one of 
them is caught by the “it”, then he/she looses the cor-
ner where she/he was standing and becomes the new 
“it”. Sometimes players mislead the “it” by pretending 
like they’re changing corners.

ISTOP (STOPPING)
In Istop game, players stand in a circle. The “it” throws 
the ball upside and say one of the player’s name. That 
player has to hold the ball before it falls down. When 
he/she holds, he/she also says another name and the 
game continues. If he/she cannot hold it and the ball 
falls downs, then he/she picks a color and yells. The 
other players try to find that color all around them-
selves and at the same time try to run away from the “it” 
who runs after to hit them. If the “it” hit sone of the play-
ers who cannot find that color, then it becomes that 
player’s turn. All group once more gathers in a circle 
and the next tour starts.

BLINDMAN’S BLUFF
Blind man’s buff is played with 10-12 children. One 
player, designated as “It”, is blindfolded (this is where 
the name of the game is originated from). Gropes get 
around, placing the “it” in the middle and say:
We sing and turn around
With your stick holding in hand
Show and Guess who we are
Then they turn around him/her without getting out of 
the circle. The “it” attempts to touch the other players 
without being able to see them. If he/she understands 
who that player is, then his/her eyes are opened and 
the player that the “it” touched and determined be-
comes the new “it”. This game can both be played at 
home and outdoor.
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Bafra’da
Tarım ve Hayvancılık
Bafra Ovası Kızılırmak deltasının yarattığı bir alüvyal 
arazidir. Bafra ilçesi Kızılırmak nehrinin getirdiği zengin 
alüvyonlu toprakların oluşturduğu geniş delta üzerin-
de kurulmuştur. Bafra ovasını oluşturan düzlük yaklaşık 
40 km uzunlukta ve yer yer 20 km derinlikte olup Kara-
deniz Bölgesinin en büyük ova düzlüğüdür. Bafra pek 
çok özelliğinin yanında aynı zamanda Türkiye’nin Tarım 
Merkezleri arasında en önemlilerinden biridir.

Bafra nüfusunun %47’si köylerde ikamet etmektedir. 
Son yıllarda görülen kalkınma ve sanayileşme çabala-
rına rağmen tarım ve hayvancılık sektörü İlçe  insanları-
nın temel geçim kaynağıdır. Öte yandan şehirde oturan 
nüfusun da önemli bir bölümü yine tarım faaliyetleriyle 
ilgisi bulunmaktadır.

Bafra’da çiftçi ailelerinin kullandığı toprak büyüklüğü 
genellikle 1-50 dekar (dönüm) arası olup “küçük aile 
işletmesi” ölçüsündedir. Bunun sebebi veraset yoluyla 
toprağın parçalanmasıdır. Bu arazi ölçeğine sahip çiftçi 
sayısı, toplam aile sayısının %90’ını oluşturmakta; arazi 
miktarı olarak ise toplam tarım arazilerinin %65 ini kap-
samaktadır. 
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Agriculture And
Livestock Farming In Bafra
Bafra Plain is located in the northwest side of Sam-
sun province of Turkey. It’s an alluvial fi eld created by 
Kızılırmak delta. Bafra is built-up over the wide delta 
composed of rich, alluvial soil carried by Kızılırmak River. 
The plane composing Bafra Plain is almost 40 km long 
and has 20 km depth in patches which makes it the 
biggest plain in the Black Sea region. Aside many other 
characteristics, Bafra is also one of the most important 
agricultural centers in Turkey.

47% of its population is living in villages. Despite the de-
velopment and industrialization eff orts given in the last 
few years, agriculture and livestock farming is still the 
primary source of income for locals. Even an important 
amount of population living in the city center is dealing 
with agricultural activities.

The lands used by farmer families in Bafra are generally 

1-50 decares and so have the same size with “small family 
enterprises”. The reason of this is the split of lands be-
tween the members of the same family due to inheri-
tance. The number of families having such size of land is 
equal to 90% of the total family number and the size of 
the land is equal to 65% of all agricultural lands.

Bafrada yetişen kirazlar
Cherries produced in Bafra
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İlçenin arazi varlığı şöyle sınıfl andırılabilir:

BAFRA OVASI. 
TARIM VE HAYVANCILIK HAKKINDA BİLGİLER:

TARIMSAL YAPI
ARAZİ VARLIĞI
TOPLAM ARAZİ VARLIĞI

ARAZİ TÜRÜ   MİKTARI(Ha) YÜZDE(%)
Orman ve Fundalık  55.623  38,18
Çayır-Mera   9.200  6,31
Kültüre Elverişli Ol.Arazi  8.700  5,97
Göller    4.390  3,01
Tarım Arazisi   67.787  46,53
TOPLAM   145.700 100

İLÇEDEKİ TARIMSAL SANAYİ
İlçemizde 14 adet un fabrikası, 7 adet pirinç fabrikası, 1 
adet yağ fabrikası, 4 adet süt işleme tesisi, 2 adet salça 
fabrikası, 2 adet balık unu ve yağ tesisi, 1 adet soğuk 
hava deposu ve paketleme tesisi, 1 adet yem fabrikası 
bulunmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİM

ÜRÜN ADI   EKİLİŞ(DEKAR ÜRETİM TON
HIYAR   60  1080
PATLICAN  5  20
DOMATES  5  125

KIŞLIK SEBZEDE ÜRETİM MİKTARLARI  

ÜRÜN ADI   EKİLİŞ(DEKAR ÜRETİM TON 

Beyaz Lahana  25.000  87.500
Kırmızı Lahana  21.000  63.000
Ispanak   8.000  8.000
Karnabahar  8.000  24.000
Marul(Kıvırcık)  7.000  7.000
Pırasa   2.000  7.000
Marul(Göbekli)  1.000  1.000
Brokoli   1.000  2000
Kırmızı Pancar  1.000  3.000
Turp(Bayır)  800  2.400
Turp (Kırmızı)  300  900
Yaprak Lahana  250  250
Marul(Aysberg)  150  150
Brüksel Lahanası  100  150
Kereviz   50  100
Pazı   50  50
Semizotu  50  75
TOPLAM  75.750  206.575
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73

The land existence of Bafra can be classified as follows:

INFORMATION ABOUT AGRICULTURE AND LIVESTOCK 
FARMING IN BAFRA PLAIN:

AGRICULTURAL STRUCTURE
LAND EXISTENCE
TOTAL LANDS

TYPE OF LAND  SIZE (Hectares) Percentage (%)
Forestry and Heathland 55.623  38,18
Hayfield-Pastureland 9.200  6,31
Cultivatable Land 8.700  5,97
Lakes   4.390  3,01
Agricultural Land 67.787  46,53
TOTAL   145.700 100

GENETIC INDUSTRY

There are 14 flour factories, 7 rice factories, 1 oil factory, 
3 milk processing factories and 2 tomato paste factories 
in our town.

VEGETATIVE PRODUCTION

3.3.1.GREENHOUSE CULTIVATION LANDS

NAME OF PRODUCT    CULTIVATION (DECARES)      PRODUCTION (TONNES)
CUCUMBER  60        1080
EGGPLANT  5          20
TOMATO  5         125

WINTER VEGETABLES- PRODUCTION AMOUNTS

NAME OF PRODUCT    CULTIVATION (DECARES)      PRODUCTION (TONNES) 

White Cabbage  25.000     7.500

Red Cabbage  21.000     63.000

Spinach   8.000     8.000

Cauliflower  8.000     24.000

Lettuce   7.000     7.000

Leek   2.000     7.000

Lettuce Heart  1.000     1.000

Broccoli   1.000     2000

Beetroot  1.000     3.000

Horse Radish  800     2.400

Radish   300     900

Plutella   250     250

Iceberg Lettuce  150     150

Brussels Sprouts  100     150

Celery   50     100

Spinach Beet  50     50

Purslane  50     75

TOTAL   75.750     206.575
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YAZLIK SEBZEDE ÜRETİM MİKTARLARI

ÜRÜN ADI   EKİLİŞ(DEKAR ÜRETİM TON
Salçalık Biber  25.000  75.000
Domates  15.000  75.000
Karpuz   13.000  65.000
Kavun   11.000  44.000
Taze Fasulye  6.000  6.000
Patlıcan   3.000  6.000
Bezelye   2.000  2.000
D.Biber   1.500  3.750
Ç.Biber   1.000  2.500
Hıyar   1.000  4.000
Kabak(Bal)  600  1200
Kabak(Sakız)  300  600
Bamya   300  150
Taze Soğan  250  250
Maydanoz  250  250
Barbunya  200  200
Havuç   100  300
Dereotu   80  8
Tere   60  6
Roka   60  60
Nane   50  5
Enginar   50  100
Bakla   30  30
TOPLAM  80.830  286.409

TARLA BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARLARI

ÜRÜN ADI   EKİLİŞ(DEKAR ÜRETİM TON
Buğday   220.000  110.000
Fiğ(Yeşil Ot)  99.900  19.980
Çeltik   64.972  58.475
Tütün   45.000  4.500
Dane Mısır  45.000  40.000
Slaj Mısır  30.000  125.000
Şekerpancarı  10.000  70.000
Arpa   8.000  4.000
K.Fasulye  4.000  500
Patates   3.000  9.000
Ayçiçeği  2.000  450
Kanola   1.500  525
Yulaf   1.000  150
Yonca   750  900
Sorgum   750  1.500
Korunga  700  280

Soğan(Kuru)  600  1.200
Tiritikale   600  180
Nohut   250  50
Çavdar   200  70
Fiğ  (Dane)  100  20
Sarımsak  100  200
TOPLAM  538.422 446.980
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SUMMER VEGETABLES- PRODUCTION AMOUNTS

NAME OF PRODUCT    CULTIVATION (DECARES)      PRODUCTION (TONNES)
Red Pepper  25.000  75.000
Tomatoes  15.000  75.000
Watermelon  13.000  65.000
Casaba Melon  11.000  44.000
Green Bean  6.000  6.000
Eggplant  3.000  6.000
Peas   2.000  2.000
Bell Pepper  1.500  3.750
Banana Pepper  1.000  2.500
Cucumber  1.000  4.000
Pumpkin  600  1200
Courgette  300  600
Gumbo   300  150
Scallion   250  250
Parsley   250  250
Kidney Bean  200  200
Carrot   100  300
Dill   80  8
Pepper Grass  60  6
Rocket   60  60
Mint   50  5
Artichoke  50  100
Horse Bean  30  30
TOTAL   80.830  286.409

ARABLE CROPS

NAME OF PRODUCT    CULTIVATION (DECARES)      PRODUCTION (TONNES)
Wheat    220.000  110.000
Vetch   99.900  19.980
Rice Plant  64.972  58.475
Tobacco  45.000  4.500
Sweet Corn  45.000  40.000
Silage Corn  30.000  125.000
Sugar beet  10.000  70.000
Barley corn  8.000  4.000
Haricot Bean  4.000  500
Potatoes  3.000  9.000
Sun Flower  2.000  450
Canola   1.500  525
Oat   1.000  150
Trefoil   750  900
Sorghum  750  1.500
Sainfoin   700  280

Onion   600   1.200
Triticale   600   180
 Chickpeas  250   50
Rye   200   70
Common vetch  100   20
Garlic   100   200
TOTAL   538.422  446.980

BAFRA / LEGENDARY CITY“ T h e  C r a d l e  o f  C i v i l i z a t i o n s  a n d  A n  A g r i c u l t u r a l  C e n t e r ” 75
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HAYVANSAL ÜRETİM
3.4.1.BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI

IRKI    ADET  
SAF KÜLTÜR   8.000
KÜLTÜR MELEZİ                     23.000
YERLİ                                                   11.000
MANDA                                               3.800
TOPLAM   45.800

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI

CİNSİ    ADET  
KOYUN                                             22.000
KILKEÇİSİ                               500
TOPLAM   22.500

KANATLI HAYVAN VARLIĞI

CİNSİ    ADET  
YUMURTACI TAVUK  100.000
BROİLER TAVUK   20.000
ÖRDEK    4600
KAZ    4500
TOPLAM   129.100

ARI KOVAN VARLIĞI

CİNSİ    ADET  
YERLİ KOVAN   1000
FENNİ KOVAN   11000
TOPLAM   12000

HAYVANSAL ÜRETİM

CİNSİ    TON  
Koyun eti   120
Sığır eti    1.288
Koyun sütü   1.500
Sığır sütü   46.875
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ANIMAL PRODUCTION
3.4.1. BOVINE ANIMAL EXISTENCE

RACE    NUMBER
PURE CULTURE      8.000
CULTURE MIXED      23.000
NATIVE      11.000
BUFFALO    3.800
TOTAL    45.800

SMALL CATTLE EXISTENCE

TYPE    NUMBER
SHEEP     22.000
HAIRGOAT                  500
TOTAL    22.500

POULTRY EXISTENCE

TYPE    NUMBER  
LAYER HEN   100.000
BROILER HEN   20.000
DUCK    4600
GOOSE    4500
TOTAL    129.100

BEEHIVE EXISTENCE

TYPE    NUMBER  
LOCAL BEEHIVE     1000
SCIENTIFIC BEEHIVE   11000
TOTAL    12000

ANIMAL PRODUCTION

TYPE    TONS  
Mutton    120
Beef    1.288
Ewe Milk   1.500
Bovine Milk   46.875

Bafra’da hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.
Stockbreeding is an important source of income in Bafra.
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karaköy Tarım İşletmesi Müdürlüğü

1) TANITIMI:

a) Tarihçesi:
İşletme, 1946 yılında mali yönden Malatya Sultansuyu 

Harasına bağlı olarak kurulmuş, 1949 yılında ise “Karaköy 

Harası” olarak faaliyete geçmiştir. Hara, Karadeniz Bölge 

hayvancılığının ıslahı için Bafra İlçesinin hudutları içinde 

Karaköy ve Düden denilen mevkilerde iki bölümlerden 

ibaret bir şekilde kurulmuştur 

Faaliyetlerini 8/6/1984 yılına kadar Karaköy Harası adıy-

la sürdüren İşletme, 1984 yılında Haralar ve İnekhanele-

rin Devlet Üretme Çiftlikleri ile birleşmesi neticesinde, 

Kamu İktisadi Kuruluşu olarak Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı “Karaköy Tarım İşletmesi Müdürlüğü” 

adı altında faaliyetlerini yürütmektedir. 1994 yılında “İktisa-

di Devlet Teşekkülüne” dönüştürülmüş olup, görevini bu 

statüde devam ettirmektedir.

b) Coğrafi  Konumu:
İşletme, Samsun–Bafra karayolu üzerinde, 40 ıncı km de 

yer almakta olup, Doğusunda Karadeniz, Güneyinde Bün-

yan Dağı, Batısında ve Kuzeyinde Bafra Ovası yer almakta-

dır. İşletme arazisinin diğer parçası olan Düden, Kızılırmak 

Deltası’nda Balık Gölü’nün hemen Batı kıyısına komşudur.

İşletmenin arazi varlığı, merkezde 7.596 dekar ve merke-

ze yaklaşık 20 km mesafede bulunan Düden mevkiinde 

12.399 dekar olmak üzere toplam 19.995 dekardır. İşletme 

arazilerinin (Merkez ve Düden) deniz seviyesinden yük-

sekliği 3 ile 50 m. arasında değişmektedir. İşletme arazileri 

41o38’ Kuzey enlemleri ile 36o21’ Doğu boylamları arasın-

da yer almaktadır. 

c) İklimi:
İşletmede, Karadeniz Bölgesinde kıyı şeridinde her mev-

sim yağışlı, yazları serin, kışları ılık geçen Karadeniz iklimi 

etkindir. Son 6 yıllık yağış ortalaması 750–800 mm dolay-

larındadır. Hava sıcaklığı Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayla-

rında sıfırın altında kaydedilmiştir. En yüksek hava sıcaklığı 

Temmuz ve Ağustos aylarında 30 oC nin üzerinde bulun-

maktadır. Bu bölgede kar yağışı az olur ve uzun sürmez. 

Bafra İlçesinde en soğuk aylar Ocak, Şubat olup, en sıcak 

ay ise Ağustos ayıdır.

d) Arazi Varlığı: 

Tablo 1. Arazi Varlığı  
ARAZİNİN CİNSİ   Alanı (da) Oranı (%)

KÜLTÜRALTI ARAZİ   9.062  45,3

Tarla Arazisi    4.797  52,9

Bahçe Arazisi    50  0,6

Yem Bitkileri    3.386  37,4

Tabii Mera   829  9,1

KÜLTÜRDIŞI ARAZİ  10.933  54,7

TOPLAM ARAZİ   19.995  100,0

Sulanan Arazi   50  0,6

e) İşletmenin Personel Durumu:
İşletmede 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 1 Müdür, 1 Müdür 

Yardımcısı, 2 Başuzman, 5 ziraat mühendisi, 1 veteriner he-

kim, 1 Tekniker, 1 teknisyen 14 memur, 6 güvenlik görevlisi 

ve 37 işçi olmak üzere toplam 69 kişi istihdam edilmekte-

dir.

2) FAALİYETLERİ:

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri:
İşletmenin 19.995 dekar arazi varlığı bulunmaktadır. Bu 

arazinin 4.697 dekarı tarla, 4.315 dekarı yem bitkileri, 50 de-

karı bahçe kültürleri olmak üzere 9062 dekarı kültüraltı ara-

zi olarak kullanılmaktadır. Kültürdışı arazi varlığı ise 10.933 

dekardır. İşletme merkezinde bulunan yaklaşık 5740 dekar 

arazinin, yıllara göre değişmekle beraber 1200 dekarı fi ğ, 

1100 dekarı silaj mısır, 1200 dekarı suni mera olmak üzere 
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General Directorate Of Agricultural Enterprises 
(Tigem) Karaköy Directorate Of Agricultural Enterprises

1) INTRODUCTION:

a) History:
The directorate was established in 1946. It was fi rst tied to 

Malatya Sultansuyu Stud farm due to fi nancial diffi  culties 

but then was named as “Karaköy Stud farm” in 1949. In or-

der to be used for breeding of animals in Black Sea region, 

the stud farm was established in two parts located one in 

Karaköy and the other in Düden within the boundaries of 

Bafra. 

The directorate had been operated under the name Kara-

köy Stud farm till 1984. Later on, due to the integration of 

Studs & Byres with State Hatcheries, it was named as “Kara-

köy Directorate of Agricultural Enterprises” tied to General 

Directorate of Agricultural Enterprises. In 1994, it became 

“State-owned Economic Enterprise” and now operates un-

der this name.

b) Geographical Location:
The directorate is located in the 40th km of Samsun-Bafra 

road, surrounded by Black Sea in the east, Mountain Bün-

yan in the South, Bafra Plain in the west and North. The 

other part of the directorate’s fi eld, Düden, is located in 

the western coast of Fish Lake situated in Kızılırmak Delta.

The total surface of the fi eld belonging to the directorate 

is 19.995 decares; 7596 decares are in the center, 12.399 

decares in Düden, 20 km far from the city. The altitudes 

above sea-level of the fi eld changes between 3 and 50 

meters; and the fi eld is mathematically located between 

the 41o38’ North latitudes and 36o21’ East longitudes. 

c) Climate:
Black Sea climate is seen in the location of the directorate 

which means it gets rain all seasons, is cool in summers 

and warm in winters. The last 6 years’ annual rain avera-

ge is around 750–800 mm. The temperature is known to 

be below 0oC in December, January, February and March. 

The highest degrees are seen in summer, especially over 

30 oC in July and August. The region gets snow but ge-

nerally in small amounts and for short terms. The coldest 

months in Bafra are January and February; whereas the 

hottest one is August.

d) Land Existence: 

Table 1. Land Existence
TYPE OF THE LAND Surface (da) Percentage (%)

INTRACULTURAL LAND  9.062  45,3

Agricultural Land  4.797  52,9

Garden Land  50  0,6

Fodder Plants   3.386  37,4

Native Range  829  9,1

SUBCULTURAL LAND 10.933  54,7

TOTAL   19.995  100,0

Irrigation Land  50  0,6

e) Directorate Staff :
By 01 January 2010, there are 69 people working in the di-

rectorate: 1 Manager, 1 assistant manager, 2 chief experts, 

5 agricultural engineers, 1 veterinarian, 1 technician, 14 of-

fi cers, 6 security offi  cers and 37 workers.

2) ACTIVITIES:

a) Vegetative Production:

The directorate owns a total of 19.995 decares of land 

whose 4697 decares are used as infi elds, 4315 are for fod-

der plants, 50 for garden cultures and 9062 as intercultural 

land. The existence of subcultural land is around 10.933 

decares. 5740 decares of the land located in the center of 

the directorate are reserved for fodder plants (1200 deca-
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yem bitkilerine ayrılmaktadır. Bunun yanında her yıl yak-

laşık 2.386 dekar civarında araziye de münavebe bitkisi 

olarak buğday ekilmektedir. Ekilen fi ğin bir kısmı tohumluk 

üretimi için ayrılmakta, ihtiyaç durumuna göre zaman - za-

man kuru ot biçiminde değerlendirilmektedir.

İşletme merkezine yaklaşık 20 km. uzaklıkta olan Düden 

mevkiinde bulunan 12.399 dekar arazinin ise 9913 dekarı 

bataklık, 30 dekarı orman, 37 dekarı yollar ve kanal olup, 

kültür dışıdır. 2400 dekarı çeltik yetiştirilmek üzere özel şa-

hıslara kiraya verilmiştir.

Kültüraltı arazinin 50 dekarı, toplam 2 adet derin kuyudan 

sağlanan 5 litre/sn. ve düzenli olmamakla birlikte, zaman 

zaman İşletme yakınlarındaki Filit çayından sağlanan sula-

ma suyu ile sulanmaktadır. Sulamanın tamamı seyyar yağ-

murlama sulama sistemi ile yapılmaktadır.

İşletmenin ağırlıklı olarak hayvancılık işletmesi olmasın-

dan dolayı üretim deseninin belirlenmesinde yem bitkileri 

hâkim olmaktadır.

Genel olarak İşletmede kuru tarım uygulaması mevcuttur. 

Ancak serin ve yağışlı Karadeniz iklimi sebebiyle mısır gibi 

yazlık ürünler dışında kuraklık tehlikesi bulunmamaktadır. 

Bununla beraber aşırı yağışlar bazı yıllarda buğday ve fi ğde 

verim kayıplarına sebep olabilmektedir. 

İşletme merkezinde yeterli sulama suyu kaynağı bulunma-

maktadır. Yazlık ürünlerin sulanabilmesi halinde İşletmede 

ikinci ürün devreye girecektir. Bununla birlikte İşletmede 

hem verim hem de üretim kapasitesi artacaktır. 

İşletmede, yıllara göre farklılık göstermesine rağmen yakla-

şık 1000 ton civarında buğday tohumu hazırlanarak çiftçi-

lere ulaştırılmaktadır.

Tohumluk amacıyla üretilen mahsul, selektör imkânları 

daha iyi olan Gökhöyük TİM’de elenerek çiftçiye daha ka-

liteli tohum sunulmaktadır.

Silajlık olarak ekilen fi ğden her yıl bir miktar tohumluğa 

ayrılmakta olup, ayrılan tohumluktan ihtiyaç fazlası bölge 

çiftçilerine dağıtılmaktadır.

İşletmenin Düden bölgesinde bulunan arazilerinin 9913 

dekarlık kısmını oluşturan bataklık ve sazlık arazi Uluslara-

rası Ramsar sözleşmesi kapsamında sulak alan statüsünde-

dir. Söz konusu saha aynı zamanda doğal sit alanı ve kuş 

cennetidir. 

KARAKÖY TARIM İŞLETMESİ BİTKİ ÜRETİM VERİLERİ

Yıllar  2005  2006   2007  2008  2009  ORTALAMA         2010 (Program)

Tablo 2. Son 5 Yıllık Bitkisel Üretim Verileri
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res for vetch, 1100 decares for corn forage, 1200 decares 

for sown pasture), but the numbers may change from year 

to year. Besides, each year, around 2386 decares of the 

land are reserved for wheat, as a cropping product. Some 

part of vetches planted is separated for seed production 

and also are used as fodders, upon requirement.

In Düden side, which is around 20 km to the center of the 

directorate, the total surface of land is 12399 decares; 9913 

decares of which are quags, 30 decares are forests, 37 de-

cares are roads and channels, and all are subcultural. 2400 

decares of the same are rented to private individuals for 

rice production.

50 decares of intercultural land is irrigated by water pro-

vided irregularly from two deep boreholes and by water 

derived from Filit stream which is close to the directorate. 

Portable sprinkling irrigation system is used in this.

The directorate is mainly dealing with stockbreeding and 

this is why production is based on fodder plants.

It is mostly the dry farming which is applied in the direc-

torate. However, there’s no drought risk for products like 

corn thanks to cool and rainy climate of Black Sea. But, 

sometimes the directorate may give losses in wheat and 

vetch production due to excessive rain.

In the center of directorate, there is no suffi  cient irrigation 

source. If summer products can be irrigated, then second 

product can be processed. This will also increase the pro-

duction capacity and yield in the directorate. 

Although it diff ers in years, approximately 1000 tones of 

wheat seeds are prepared and then sent to farmers.

Yield produced as seeds are elected in Gökhöyük TİM 

where the selection facility is better and so more qualifi ed 

seeds are presented to farmers.

Some amount of vetches planted to be silages are reser-

ved each year as seeds and redundant of those seeds are 

distributed among the farmers of the region.

9913 decares of the land (quag and morass) existing in 

Düden part of the directorate has the statute of wet fi eld 

under International Ramsar Agreement. The same land is 

also a natural protected area and birds’ paradise. 

KARAKÖY DIRECTORATE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  PRODUCTION DATA

Years  2005  2006   2007  2008  2009  AVERAGE         2010 (Program)

Table 2. Plant Production Data (last 5 years)

Wheat

Vetch (Toh)

Vetch (dry)

Vetch (green)

Trefoil (dry)

Trefoil (green)

Triticale(dry)

Triticale seed

Grass (dry)

Meadow dry

Meadow green

Silage corn
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b) Hayvancılık Faaliyetleri: 

Bölge hayvancığının ıslahı amacıyla 1949 yılında İşletme-

nin kuruluşu ile birlikte hayvancılık faaliyetleri başlamıştır. 

1949–1958 yılları arasında Yerlikara ırkı sığırlarla çalışmalar 

yapılmıştır. 1958 yılında ülkemize ilk defa Jersey ırkı süt sı-

ğırı ithali İşletme tarafından yapılmıştır. İşletme tarafından 

1958 yılından itibaren ithal edilen toplam hayvan 348 baş-

tır. 

1986 yılında Gelemen İşletmesinden diğer ırklarla melez-

leme çalışmalarını sağlamak amacıyla 68 baş inek ile 7 baş 

buzağı tahsis edilmiştir.

1999 yılında İşletme sığırlarının kan tazelemesi ve verimi-

nin yükseltilmesi amacıyla üç ayrı boğadan toplam 200 

Doz ithal Jersey sperması kullanılmaya başlanmıştır.

Jersey sütçü sığır ırklarının en ufak yapılısıdır. İnekler orta-

lama 400 kg canlı ağırlıktadır. Jerseylerde renk açık kahve-

rengiden siyaha kadar değişir, en yaygın geyik rengidir. Ba-

zılarında beyaz alacalık görülebilir. Meme yapısı ve meme 

bağlantıları yönünden seçkin özelliklere sahip olan Jersey-

ler sütçü sığır ırkları içerisinde yemi en ekonomik şekilde 

süte çevirirler. Sığır ırkları içerisinde süt yağ oranı en yüksek 

olan Jerseyler laktasyonda %5-5,5 yağlı, 3.500–4.500 kg süt 

verir.

Jersey’lerde et verim özelliği yetersizliğinin, bu ırka veri-

len önemi azalttığı düşünülürken İşletmede son yıllarda 

yapılan çalışmalarda Jerseyler etçi (Brangus Limousin) ve 

kombine verimli (Simental) boğalar ile melezlenmiş ve 

doğan erkek ve dişi yavrular ticari amaçla beslenmiştir. 

Brangus ve Limousin melezleri 24 ayda 500–600 Kg. canlı 

ağırlığa ulaşmıştır. Bu çalışmalarda dikkati çeken diğer bir 

husus buzağılama güçlüğü ile karşılaşılmamasıdır. Araş-

tırma sonucunda büyüme özelliği diğer ırklara göre daha 

iyi durumda olan Brangus ırkı ile yapılan melezlemelerde 

en iyi besi performansı elde edilmiş olup, dominant renk 

olan siyah rengin ve boynuzsuzluğun yavrularda kendisini 

göstermesi melezlerle saf Jerseylerin karıştırılma ihtimalini 

de ortadan kaldırmaktadır. Bu açılardan Brangus X Jersey 

kullanma melezlemesi çiftçilerimize tavsiye edilebilir. 

İşletme bünyesinde faaliyet gösteren sun-i tohumlama la-

boratuarı 1988 yılında üretime başlamıştır.

Laboratuarda bu güne kadar değişik ırklarda yaklaşık 

3.000.000 doz sperma üretilip, hayvan yetiştiricilerine da-

ğıtılarak ülke hayvancılığının gelişmesine katkı sağlanmış-

tır. 1988–1992 yılları arasında sadece Siyah Alaca, Esmer ve 

Jersey ırklarından sperma üretimi yapan Laboratuar 1993 

yılından itibaren ülkemizde kombina ve etçi ırka duyulan 

ihtiyaç üzerine Simental, Limousin ve Brangus ırklarından 

da sperma üretilmiştir. 

Sun-i tohumlama Laboratuarının faaliyetlerine Genel Mü-

dürlüğümüz Yönetim Kurulunun 3/3/2004 tarih ve 40 sayı-

lı yönetim kurulu kararı ile son verilmiştir. 30 Mart 2006 tari-

hinde ihalesi yapılmış, 20/4/2007 tarihinde de özel sektöre 

devir işlemleri tamamlanarak 5 yıllığına kiraya verilmiştir. 

Ancak fi rmanın sorumluluklarını yerine getirmemesi ne-

deniyle sözleşme 15.09.2008 tarihinde feshedilmiştir. 

Tablo 3. İşletmenin Son 5 Yıllık Tohumluk Dağıtımları (ton)

İŞLETMENİN YILLAR İTİBARİYLE TOHUMLUK DAĞITIMI (TON)

Bitki Çeşidi  2005  2006  2007  2008  2009    Ortalama             2010 (Program)

Buğday  488  141  139  36  156    192             800

Fiğ     8  17  18  13    14             30
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b) Stockbreeding Activities: 

In order to improve regional stockbreeding, the activities 

were started together with the establishment of the di-

rectorate in 1949. Between 1949–1958, the activities were 

organized with Yerlikaya race buffalos. In 1958, the first 

Jersey race buffalo was imported by the directorate. Total 

number of imported animals since 1958 is 348. 

In order to start the cross breeding, 68 cows and 7 calves 

were brought from Gelemen directorate in 1986.

In 1999, in order to increase the efficiency of cows in the 

directorate, a total of 200 dose imported Jersey sperm 

from 3 bulls were started to be used.

Jersey is the smallest one of milk cows. Cows are in avera-

ge 400 kg. Jerseys have different colors from light brown 

to black. Most common one is deer color. Some of them 

might have mottles in white. Jerseys that have outstan-

ding features in terms of udder structure and connections 

turn the silage into milk in the most economic way when 

compared with other buffalos. Their milk rate is also high 

with %5-5,5 in lactation or 3.500_4.500 kg.

Meat production in jerseys is not sufficient and so it is es-

timated that the importance given to this race has dec-

reased. However, in the recent works undertaken in the 

directorate, cross breeding was realized between Jerseys 

and broiler Brangus Limousin and combined effective Si-

mental bulls. The born boy and girl juveniles were later on 

fed for commercial purposes. Brangus and Limousin cross-

breeds reached up to 500_600 kg weight in 24 months. 

The most important thing here is there had been no prob-

lems in calving. According to the outcomes of researches, 

the crossbreeding realized with Brangus race (whose gro-

wing is better than others) gave the most efficient perfor-

mance. This is why crossbreeding with Brangus X jersey is 

suggested to farmers. 

Artificial seeding laboratory (affiliated to the directorate) 

started production in 1988.

Up to today, there have been a total of 3.000.000 sperms 

produced in different races at the directorate and later 

have been distributed to stockbreeders. In other words, 

the directorate has contributed to national stockbreeding 

in the country. The Laboratory which had only produced 

sperms from Black Mottle, Brunette and Jersey races bet-

ween 1988_1992, started to produce sperms from Simen-

tal, Limousin and Brangus races in 1993 as a response to 

the need of combined and broiler race in Turkey. 

Activities of artificial seeding laboratory were termina-

ted with the decision number 40, dated 3/3/2004 of 

directorate’s board. A tender was organized on 30 March 

2006 and accordingly the laboratory was rented to priva-

te sector for five years on 20/4/2007. However, since the 

company who won the tender did not undertake the rela-

ted responsibilities, the contract signed was rescinded on 

15.09.2008. 
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Atalarımız “Zahmetsiz aş olmaz” demişler, gerçekten çok 
doğru. Ancak tütün ziraati ile uğraşanların “Aş” için çektik-
leri herhalde biraz daha fazladır. İşin çokluğundan, zahme-
tinden müstahsil, günlerce sıcak yemek yüzü görmeyebilir. 
Fakat bu halinden hiç şikayetçi değildir. Zira bilir ki, geçimi 
için çalışması, çok çalışması lazımdır. Tütünün iyi para et-
mesi için ona iyi bakması, işlemesi, değerlendirmesi gere-
kir. 
Çalışmasının saati yoktur. Boşa geçen zaman aleyhinedir. 
Günlerce, aylarca gece-gündüz demeden çalışır, amacı 
hem aile bütçesine, hem de temel ihraç mallarından oldu-
ğu için tütünü ile memleket ekonomisine katkıda bulun-
maktır. Bunun şuurundadır Bafra çiftçisi.

Tütün tohumları mart ayı içinde “Fidelik” denilen toprağı 
kabartılmış tarlalara ekilir. Fideliklerdeki tohumun sağlıklı 
yeşermesi için itinalı bakım yapılır. Tarlalar özellikle “Mavi 
Küf hastalığı ve “Dana Dişi” zararlısına karşı koruyucu ilaç-
larla ilaçlanır. Tütün fideleri toprak üzerine çıktığı andan 
itibaren 2 günde bir, arasında yabancı otlar ayıklanır ayrıca 
her gün akşam serinliğinde sulanır.

Dikim dönemi genellikle mayıs ayındadır. Artık bir başka-
dır Bafra’nın köy havaları. İnsanları daha süratlidir, insanları 
daha faaldir. Kaybedeceği bir dakikası yoktur. Büyük-küçük 
seferber olunur. Bu “Tütün Seferberliğidir” “Rahatlık” mef-
humu kalkmıştır. Yediden yetmişe eli, ayağı tutan her aile 
ferdi bu seferberlikte görevlidir.

Sabah ezanında kalkılır, tarlalarda yetişen fidelerin en iyileri 
seçilir, köküyle çıkarılır. Düzenli bir şekilde sepetlere konu-
lur, tarlaya revan olunur. Bütün bu işler güneş doğana ka-
dar yapılır.

Tarlada “Karık” denilen sıralar açılır. Kadınlar bu sıralara di-
zilirler. Ellerinde “İbrik” ve “Sirviç”, tütün fidelerini dikmeye 
başlarlar. Bu tütünün en yorucu ve en bıktırıcı safhasıdır. 
Kızgın güneş altında iki büklüm beller tek tek dikilen fide-
ler...İnsanın ekmek kavgasına olan engin hürmetinden do-

ğan sabır.” Karık”ın ucuna bakılmaz, çünkü bakılırsa yılgınlık 
duyulabilir.

Artık alınlardan akan terler toprakla birleşmektedir. Bu 
birleşme günlerce, haftalarca sürer. Tütün dikme bittiği 
zaman bu, “Kurtancalık”la kutlanır. Bunun bir diğer ismide 
“Helva Töreni”dir. Yenilen helvalarla iş tatlı bir şekilde bitiri-
lir, dualar yapılır bu tadın bozulmaması, devamı niyaz edilir.

Dikimden sonra üretici gözünü gökyüzüne diker. Masma-
vi boşlukta bulut arar. Yağmur ister. Çünkü, yağmur yağ-
mazsa, fide büyümez bodur kalır. Hatta kurur. Fakat her 
defasında Allah onların yardımcısıdır. Yağmur yağar, top-
rakla beraber gönüllere de su serpilir. Ve o çorak tarlanın 
ortasından yavaş yavaş “sarı altın” yükselmeye başlar. Eller 
havada, dillerde dua... Gönüller birleşmiş... Yüzlerde tatlı bir 

Sarı Altının Hikayesi
“Bafra Tütünü”

Kurutulmuş ve balyalanmış tütün balyalarından bir görünüm
  Dried and bailed tobaccos
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There is a popular motto that says: “No gain without pain”. 
This is completely true. In fact, the pain suffered by people 
who deal with tobacco cultivation is a little more. Not only 
do they suffer from the huge, tiring amount of work but 
also from not being able to eat hot food for days. However, 
they never complain. They always know that to gain, they 
need to work a lot. To sell the tobacco at a good price, they 
need to look it after, care and process.

Tobacco cultivators work day and night. Time passes and 
works against them. They contribute both to their family 
budget and also national economy as tobacco is one of 
the basic import products. They are the farmers of Bafra 
who are very well aware of their mission.

Tobacco seeds are cultivated in March, on the fields (called 
as Seedbeds) whose soil is puffed up. For seeds cultivated 
on seedbeds come into leaves in a healthy way, conscien-
tious care is given. Especially to prevent “Blue Mold Fun-
gus” and “Mole Crickets”, fields are disinfected. As soon 
as the tobacco seeds come out of the soil, wild grass is 

picked and the soil is irrigated once in two days.

The cultivation starts mostly in May. The weather in villag-
es of Bafra becomes milder. People get faster and more ac-
tive. They cannot stand spending even a minute without 
working. Elders & youngsters start working all together. 
This refers to a “Declaration of Mobilization for Tobacco”. 
Leisureliness does not exist in their dictionaries. All family 
members who are still in good health take responsibility 
in this mobilization.

They wake up with the morning azan, choose the best 
seeds from the ones cultivated in the fields and remove 
them with their roots. Then they place them all neatly in 
boxes and set off. They do all these before the sun rises.

Lines that are called “Karik” are drawn on the field. Women 
are lined up accordingly and start implanting the tobacco 
seeds with “Ibrik” and “Sirvic” (water-cans) in their hands. 
This is the most tiring and boring stage of tobacco pro-
cess. The sun gets directly overhead and bent double bel-

History Of Yellow Gold 
“Bafra Tobacco”

Tütün Tarlasından bir görünüm  / An overview from Tobacco fields.
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tebessüm.

Birkaç gün sonra “Çapa başlar”. Kazmalar elde, türküler dil-
de, üçüncü safha devam eder tütüncülükte.

Diplerin havalanmasıyla daha bir canlılık kazanır fideler. 
Sanki gökyüzüne çıkmak isterler. Serpilir, büyürler. Yaprak 
yaprak tütün olurlar.

Sıra tütünün kırılmasına gelmiştir. Her gün sabah ezanın-
dan önce tarlaya gidilir. Tek tek, yaprak yaprak kırılır. Sabırla, 
sevinçle haftalarca devam eder bu. “Mavi Küf’denilen kor-
kunç afet vurmayana kadar “O” gelirse önce bütün yaprak-
lar, sonra bütün kökler boyun büker. Tıpkı kendilerini yetiş-
tiren kendilerine bakanlar gibi...
Kırılan tütünler iplere iğne ile dizilir...Tek tek ve büyük bir 
itina ile... büyük bir emekle, dizilerde dizilir. Binlerce... on-
binlerce... milyonlarca yaprak.

Sabır...sabır...hep sabırla. Onu ilk gören birine “Al sana on 
bin lira, şu bir sepetin tütününü tek tek say” deyin. Saymaz, 
üşenir, usanır. Ama o üretici her gün, böyle iki üç, bazen 
4-5 sepet tütünü değıl saymak, iğne ile ipe dizer. Herhal-
de, “sabır” denilen şeyin en büyük imtihanlarından birisi de 
tütün dizimi olsa gerek. Ancak, çiftçimiz bu imtihanı hep 
başarı ile verir.

Dizilen tütün kurutulmak üzere 10-15 sıra halinde 
“Salaç”lara asılır. Güneşten son defa nasibini alan tütün ar-
tık “sarı altın”a dönüşmüştür.

Kuruyan tütün iplerinin üçü bir araya getirilip “Hevenk” ya-
pılır ve “Mağza”ya konur.

Sonbaharın sonunda, tütün satımına doğru, hevenk ha-
lindeki tütün yeniden ve yaprak yaprak bakımı gerçekleş-

tirilir. Bakımdan çıkan tütün , özel sandıklarla preslenerek, 
“Tonga” haline getirilir. Bütün bu sayılan hizmetler yapılana 
kadar da yeni tütün mevsimi gelir çatar.

Kısacası bir dönemlik tütüne bir yılı aşkın süre ile emek ve 
göznuru sarfedilir.

Yetiştirilen tütün ya Tekel’e ya da tüccara satılır. 

“Sarı Altın” atölyelerde maharetli işçilerimizin ellerinde bir 
kere daha ve yine yaprak, yaprak bakımdan geçirilir. AĞ 
(A Grad), BG (B Grad), KP (Kapa), DKP (Duble Kapa) ve KR 
(Kırık) diye kalite bakımından 5 grupta tasnif edilerek 25’er 
Kg.’lık standart balyalar haline getirilir.

Bilahare kalite ayrımı yapılarak balyalar haline getirilen “Sarı 
Altın” sigara yapılmak üzere yurdumuzun muhtelif illerin-
deki sigara fabrikalarına nakledilir. Bafra tütünü dünyanın 
en kaliteli ve aranan tütünü olmuştur. Yıllarca Bafra eko-
nomisini omuzlarında taşımış olan tütün ve tütün üreticisi 
günümüzde azalmıştır.

Nesillerimize tütünü aktarmak bizlerin bir borcu olmalıdır. 
Bu nedenle  tütünün her safhasını  ve ilk günden bugüne 
kullanılan tüm aletlerini makinelerini içerisine alan bir TÜ-
TÜN MÜZESİNİ kurmak gerekir…..    
 

Bafra Tütünün Dünyaca ünlüdür.  / Worldwide known Bafra Tobacco. 
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lies try to implant the seeds one by one…It’s the patience 
arising out the respect to one’s bread & butter. They never 
look at the end of “Karik” because if they do, they might 
lose heart.

Now the sweats dropping out of their foreheads unite 
with soil. This continues days, even weeks. When the im-
planting process ends, the farmers celebrate that with 
“Kurtancalik” or as in its other name “Helva Toreni” (Halvah 
Ceremony). Farmers eat halvah all together and so com-
plete the process in a sweet way. They pray and wish the 
same, sweet process for the next time. 

Now it’s the time for farmers keep looking at the sky and 
search for some rain clouds because if it does not rain, 
then the seeds do not grow and stay chunky, even get dry. 
But each time, God helps them and it rains. Both the soil 
and their hearts get refreshed. After this, the “yellow gold” 
starts growing in the middle of the barrens. Hands up rise, 
prays in the mouths, hearts get together, faces smile…

Few days further, “Anchor” stage starts. Picks are hold, folk 
songs are sung and the third stage is passed. As soon as 
the roots get some air, they get alive and seem like they 
want to reach the sky. They soon turn into tobacco leaves.

It is now the time for harvesting the crop. Farmers go to 
the fi eld everyday before morning azan. They harvest the 
tobaccos, leaf by leaf. They continue doing so for weeks 
with patience. They try to complete this process before 
the natural disaster, “Blue Mold Fungus”, hits the tobaccos; 
because if it hits, then fi rst the leaves, then all seeds droop.
The harvested tobaccos are lined up on the ropes with 
needles…One by one, with utmost attention…tremen-
dous eff orts. Thousands…ten thousands…millions of 
leaves.

Patience becomes their guide…patience all the time. 
Try telling this to one of these farmers: “Here you are, ten 
thousand liras. Take it and count the tobacco leaves in this 
basket.” You’ll see that she/he will be too lazy to count the 
leaves. But the same farmer, during the harvest stage, lines 
up the same number of or even more leaves with needle. 
This might be their patience contest in which our farmers 
always succeed.
The lined tobaccos are hanged in the “Salacs” in 10-15 
rows. The tobacco that gets some sun shine for the last 
time is now called as “yellow gold”.

Three dried tobacco rows are gathered and “Hevenk” (a 
bunch) is prepared. Then it is placed in the “Magza” (shop).

At the end of autumn, when tobacco sale starts, tobacco 
bunches are controlled once more. The controlled leaves 
are pressed in special boxes and turned into “Tonga”. The 
time when all these processes are completed coincides 
with the time when new tobacco season is about to start.

Shortly, to procure the seasonal tobaccos, farmers show 
huge eff orts whole year. 
After the fi nal process is over, tobaccos are sold to Tekel or 
merchants. 

“Yellow Gold” undergoes maintenance in workshops in 
our skillful employers’ hands. It is classifi ed in 5 groups “AG 
(A Grad), BG (B Grad), KP (Kapa), DKP (Duble Kapa - Dou-
ble) and KR (Kırık- Cracked)” and is wrapped in standard 25 
kg bales.

These bales are next transported to cigarette factories 
located in several diff erent cities of our country. Bafra to-
bacco has been the most qualifi ed and wanted tobacco of 
the world. It has also been the milestone in Bafra economy 
for years. Unfortunately, the number of Bafra tobacco culti-
vated and also the tobacco farmers have decreased lately.

It should be our duty to leave tobacco as a legacy to next 
generations and this is why a TOBACCO MUSEUM is need-
ed to be established where one may witness the stages in 
tobacco production and fi nd all equipments, machineries 
used in tobacco cultivation… 

It should be our duty to leave tobacco as a legacy to next 
generations and this is why a TOBACCO MUSEUM is need-
ed to be established where one may witness the stages in 
tobacco production and fi nd all equipments, machineries 
used in tobacco cultivation… 
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Devlet arşivlerinde bulunan Osmanlıca Belediye Meclis 
defterleri ve kayıtlarında; 1868 yılında Bafra kazasında be-
lediye teşkilatının kurulduğu anlaşılmaktadır.

Bafra Belediyesinin İlk bilinen Belediye Başkanı Osman 
Efendi’dir. 1871-1976 yılları arasındaki karar defterlerinde 
“şehir emini” olarak imzası yer almaktadır.

O günden itibaren ilçemizde atama yoluyla görev ya-
pan “şehir emin”leri (belediye başkanları) şunlardır:

1. Osman Efendi

2.Akağazade Hasan Efendi

3.Kertoğlu Ali Ağa

4.Hacı Lokman Zade Zihni Efendi

5.Hamamcı Zade Ali Efendi

6.Ulemazade Asım Efendi

7.Hacı Muharrirzade Mehmet Efendi

8.Müftüzade Saltanat Osman Efendi

9.Gümrükçüzade Osman Efendi

10.İlyas Efendizade Hacı Muhlis Efendi

11.Yordanaki Efendi

12.Derebeyzade Kaşif  Efendi

13.Çelebizade Hacı Tevfik Efendi

14.Saffetzade Hilmi Efendi

15.Çakızade Dursun Ağa

16.Çakırzade Rahmi Çakır

17.Enderunzade İsmail Enderun

Yukarıda ismi zikredilen “şehir emin”lerinden görev süresi 
belli olanlar; Osman Efendi (1871-1876), Çakırzade Dursun 
Ağa (1910-1925), Çakırzade Rahmi Çakır (1925-1926) ve 
Enderunzade İsmail Enderun (1926-1934)’dur. Diğerlerinin 
görev süreleri ile ilgili arşiv tarama çalışmaları sürdürül-
mektedir. 

Bugün ise Belediyeler;sınırları içinde yaşayanların mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve Başkan 
ile Meclisi seçmenler tarafından mevcut Kanunlara göre 
beş yılda bir seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe 

sahip Devlet Kuruluşlarıdır.

Bir belediyenin kurulabilmesi için; 03.07.2005 tarihinde 
yürürlüğe giren “Belediyeler Kanunu”na göre nüfusunun 
en az 5.000 kişi olması gerekmektedir. Ayrıca aynı Kanuna 
göre köylerin bir araya gelerek belediyeTeşkilatı kurabilme-
si için; merkez kabul edecekleri yere en fazla 5 km. uzaklık-
ta olma şartı da bulunmaktadır.

İlçemizde seçimle iş başına gelen Belediye Başkanları ile 
görev tarihleri ise sırasıyla şöyledir: 

1.Zihni Lokman  :1934-1938

2.Kamil Çuhacı  :1938-1943

3.Ahmet Çakın  :1943-1944

4.Mustafa Ergin  :1944-1950

5.Necati Bora  :1950-1954

6.Mahmut Barutçu :1954-1955

7.Ali Kale  :1955-1973

8.Duha Sertkaya :1973-1977

9.Sefer Peker  :1977-1980

10.Yaşar Buharalıoğlu :1984-1989

11.Sefer Peker  :1989-1994

12.Hasan Aslan  :1994-2004

13.Şükrü Neiş  :2004-2009

14.Zihni Şahin  : 2009-.......

Bafra Belediye Başkanları

Belediye Binası / Town Hall
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Şükrü NEİŞ
2004-2009

Zihni ŞAHİN
2009-.......

Hasan ASLAN
1994-2004

Sefer PEKER
1977-1980/1989-1994

Yaşar BUHARALIOĞLU 
1984-1989

Duha SERTKAYA
1973-1977

Mustafa ERGİN
1944-1950

Endurunzade
İsmail ENDURUN

1926-1934

Ali KALE
1955-1973

Ahmet ÇAKIN
1943-1944

Çakırzade
Rahmi ÇAKIR

1925-1926

Mahmut BARUTÇU
1954-1955

Kamil ÇUHACI
1938-1943

Çakırzade
Dursun AĞA

1910-1925

Necati BORA
1950-1954

Zihni LOKMAN
1934-1938

Saff etzade 
Hilmi Efendi
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Subject to what’s stated in Ottoman language in the city 
council records registered within the state archives, mu-
nicipal organization had been established in Bafra in 1868.

The very first known mayor of Bafra Municipality is Osman 
Efendi. His signature exists in the minute books as ‘city re-
sponsible’.

Following are the ‘city responsibles’ (mayors) who re-
spectively came into force in Bafra since 1868:

1. Osman Efendi

2.Akağazade Hasan Efendi

3.Kertoğlu Ali Ağa

4.Hacı Lokman Zade Zihni Efendi

5.Hamamcı Zade Ali Efendi

6.Ulemazade Asım Efendi

7.Hacı Muharrirzade Mehmet Efendi

8.Müftüzade Saltanat Osman Efendi

9.Gümrükçüzade Osman Efendi

10.İlyas Efendizade Hacı Muhlis Efendi

11.Yordanaki Efendi

12.Derebeyzade Kaşif  Efendi

13.Çelebizade Hacı Tevfik Efendi

14.Saffetzade Hilmi Efendi

15.Çakızade Dursun Ağa

16.Çakırzade Rahmi Çakır

17.Enderunzade İsmail Enderun

Among the above listed ‘city responsibles’, the ones whose 
terms of office are definite are: Osman Efendi (1871-1876), 
Çakırzade Dursun Ağa (1910-1925), Çakırzade Rahmi Çakır 
(1925-1926) and Enderunzade İsmail Enderun (1926-1934). 
An extensive archive research is currently being made to 
find out the others’ terms of office periods. 

Today, Municipalities are admisitratively and financially 
autonomous state organizations that are established in 
order to meet the common needs of their locals and that 
are elected once in five years by electors in accordance 

with existing laws.

Subject to the “Municipal Corporations Law” which be-
came valid on 03.07.2005, in order for a municipality to be 
established, there has to be at least 5000 people officially 
living within that town. Besides, again subject to law, in or-
der for villages gathering to establish a municipality, they 
have to be at the most 5 kms away from the place to be 
stated as the center.

Following are the Mayors of Bafra who came into power 
by being elected: 

1.Zihni Lokman  :1934-1938
2.Kamil Çuhacı  :1938-1943
3.Ahmet Çakın  :1943-1944
4.Mustafa Ergin  :1944-1950
5.Necati Bora  :1950-1954
6.Mahmut Barutçu :1954-1955
7.Ali Kale  :1955-1973
8.Duha Sertkaya :1973-1977
9.Sefer Peker  :1977-1980
10.Yaşar Buharalıoğlu :1984-1989
11.Sefer Peker  :1989-1994
12.Hasan Aslan  :1994-2004
13.Şükrü Neiş  :2004-2009
14.Zihni Şahin  : 2009-.......

Mayors Of Bafra

Zihni ŞAHİN
Bafra Belediye Başkanı / Mayor Bafra
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lçemizde bugüne kadar Kaymakamlık 
yapanlar sırasıyla şunlardır; 

District Governors of Bafra since 1918: 

Ermeni Garabet Efendi       1918
Abdülfeyyaz Bey         1924
Sırrı Bey         1928 
Lütfü Aksoy        1931
Halil Mümtaz          1933 
Abdülkadir Sarısözen        1936 
M. Nedim Aker      16.11.1936-16.08.1938 
Sadi Çınar                    17.09.1938-26.09.1939 
Hulusi Akalın         26.09.1939-15.12.1939 
Eşref Erkut                    15.12.1939-28.09.1940 
Nazım Üner                  18.11.1940-03.05.1943 
Hayri Özlü                    07.01.1943-25.06.1946 
Arif Dayanç                 02.11.1946-16.07.1948 
Adnan Aksel               29.12.1948-26.02.1951
T. Cavit Okyavuz          19.03.1951-02.03.1952 
Hasan Günay                 23.05.1952-18.07.1953 
Kamuran Tuğbay           27.07.1953-18.03.1954 
Ertuğrul Saraçbaşı         30.03.1954-25.07.1957 

M. Kazım Bölükbaşı    12.08.1957-22.07.1960 
Sabri Yaşayan                25.07.1960-17.07.1963 
Halit Toklugil                 01.09.1963-05,08.1964 
Kemal Öztürk                 03.08.1964-03.08.1965
Fahamettin Altun            09.02.1966-16.09.1967 
A. İskender Saltoğlu       28.09.1967-02.09.1969 
Y. Saib Ün                      18.09.1969-04.08.1971 
Şükrü Özhan                  1.08.1971 - 09.08.1976 
İsmail Güzeliş             08.09.1976-05.09.1977 
Necati Özen                   29.06.1978-02.08.1979 
Alaaddin Alpaydın  10.09.1979-01.04.1980 
Cengiz Kentli   28.02.1980-05.04.1982 
Muzaff er Güzelant   03.05.1982-27.03.1984 
Talat Sungur                   06.06.1984-23.08.1991 
Yıldırım Kartal   25.08.1991-09.09.1995 
Hayati Soylu                 11.09.1995-15.10.2000 
Selahattin Aparı   15.10.2000-17.10.2005
Bekir Dınkırcı   24.10.2005-29.08.2008
Ayhan Boyacı    30.08.2008-17.09.2011
Halis Arslan   30.09.2014-24.06.2016
Ali Fuat Türkel   01.12.2016 - .....................

Bafra Kaymakamları
District Governors Of Bafra
Bafra Kaymakamları
District Governors Of Bafra
Bafra Kaymakamları

Hükümet Konağı / Government House
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Belediye kelimesi; kökü Arapçaya dayanan; bir insan toplu-
luğunun yerleşme niyetiyle oturduğu yer anlamını taşıyan 
belediye belde sözcüğünden gelir. Belde kuruluşu veya 
yönetimi anlamındadır.

Yurdumuzda ilk Belediye Teşkilatının kuruluş teşebbüs ve 
çalışmaları Tanzimat’tan sonra başlamıştır. Fransız Komün 
İdarelerinden esinlenerek 1855 yılında İstanbul’da ilk defa 
Belediye teşkili denemesine girişilmiştir. Bu denemeye 
göre Belediyenin başına Padişahın atayacağı bir Şehr-i 
Emin ile yine atama yolu ile görev yapacak 12 kişilik bir Şe-
hir Meclisi bulunacaktı. İstanbul Şehremaneti doğrudan, o 
zamanlarda Hükümet anlamına gelen Meclis-i Vala’ya bağ-
lı olacaktı. Çalışmalar sürdürüldü ve nihayet 1858 yılında 
Altıncı Daire-i  Belediye  adı ile Beyoğlu ve Galata semt-
lerini kapsayan ülkenin ilk belediye teşkilatı fiilen kuruldu. 
Belediyenin resmi dili olarak Osmanlıca, gerektiğinde ise 
Fransızca kullanılıyordu.

İstanbul’da bu teşkilatlanma devam ederken 1868 yılında 
çıkarılan bir talimat ile İstanbul dışında taşrada da beledi-
ye teşkilatı kurulması öngörülüyordu. 1870 tarihli “İdare-i 
Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile de tasdik edilen tali-
mat hükümlerine göre; o zamanki mülki idare merkezleri 
olan Vilayet, Sancak ve Kaza merkezlerinde birer belediye 
teşkilatı kurulacaktı.

Bütün bu çalışmalar ilçemizde de hemen semeresini ver-
di. Ve ilk talimat doğrultusunda Bafra’da da Türkiye’mizin 
ilk belediyelerinden birisi kurulmuş oldu. (Yıl,1868) Devlet 
arşivlerinde bulunan Osmanlıca Belediye Meclis defterleri 
ve kayıtlarında; 1868 yılında Bafra kazasında belediye teşki-
latının kurulduğu anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye’de 389 yerleşim ye-
rinde belediye örgütü vardı. Cumhuriyete intikal eden bu 
belediyelerin 20 tanesinde düzenli içme suyu, 4 tanesinde 
elektrik tesisatı, 17 tanesinde mezbaha, 7 tanesinde spor 
alanı, 29’unda park ve bahçe,90 tanesinde de düzenli pa-

zaryeri saptanabilmiştir. Dolayısıyla düzenli bir alt yapının 
varlığından bu dönemin belediyeleri açısından söz etmek 
mümkün değildir. 

Cumhuriyet dönemide Ankara, Türkiye’nin başkenti ol-
muş, Ankara kanunla özel bir yönetim biçimine kavuşmuş-
tur 1924 tarihli ve 417 sayılı kanunla da şehrin adı ‘’Ankara 
Şehremanetine’’ çevrilmiştir. Bu düzenleme ile Cumhuriyet 
yönetimi de, başkent belediye yönetiminin diğer beledi-
yelerden ayrılması ve ayrı kanunla düzenlenmesi prensibi-
ne devam etmiştir. Yeni başkent Ankara, böylece kentsel 
politikaların geliştirildiği belediyecilik uygulamalarının da 
öncü girişimlerine tanık olmuştur. Kanuna göre, Ankara 
İçişleri Bakanlığı’nca atanan bir şehreminin yönetiminde 
bir encümeni emanet ile 24 üyeli Cemiyeti Umumiye-i 
Belediye’den oluşacak ve bütçe bu cemiyet tarafından 
yapılacak ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşecektir. 
Zabıta hizmetlerini polisler yürütecek ve devlet tarafından 
atanan memurların maaşları İçişleri Bakanlığı, diğerlerini 
ise Şehremaneti ödeyecektir .

Burada elde edilen deneyim 1930 yılında çıkarılan 1580 
sayılı Belediye Kanunu’na veri teşkil etmiştir. Belediyelere 
yönelik 24.12.2004 tarihinde 5727 sayılı Belediye Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 

Belediyecilik

Tarihi
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The word “municipal” derives from the word “city” having 
the meaning of “a place chosen by a group of people for 
habitation”. Municipality means the foundation or admin-
istration of a city. 

The initial steps for the foundation of the first Municipal 
Organization were taken after Tanzimat Reform era. Be-
ing inspired by the French Commune Administrations, 
the first trial for the Municipal Organization was realized 
in İstanbul in 1855. In this version, an attorney assigned by 
the Sultan and a City Council made up of 12 assigned au-
thorities would administrate the Municipality. The district 
government of Istanbul would be depended directly to 
“Meclis-I Vala”, meaning Government. As a result of these 
studies conducted the first Municipal Organization was 
founded in 1858 under the name of “The Sixth City Hall” 
and was in charge of Beyoglu and Galata districts. The of-
ficial language was Ottoman Turkish and Persian was only 
used if necessary. 

During this reorganization in Istanbul, founding of mu-
nicipal organizations for provinces was decided by a regu-
lation in 1868.  As to the provisions accepted by “İdare-i 
Umumiye-i VilayetNizamnamesi” in 1870, a municipality 
would be founded in every civilian administration centers 
such as provinces, districts and boroughs. 

All of those studies proved fruitful in our country and 
within the light of the first regulation, one of the first Mu-
nicipalities of Turkey was founded in Bafra. (Year,1868) Ac-
cording to the registrations and book inventories written 
in Ottoman Turkish it was clear that a Municipal Organiza-
tion was founded in Bafra in 1868. 

At the time of the proclamation of the Republic, there were 
Municipalities in 389 settlements in Turkey.  20 of those 
Municipalities had regular potable water, 4 had electric 
wiring, 17 had slaughterhouse, 7 had sport complex, 29 
had public gardens and 90 had bazaars. In other words, 
we cannot talk about a stable infrastructure on those days. 

In the Republic Era, Ankara became the capital of Turkey 
and accepted a special means of administration by Law. 
By the Law dated 1924 and numbered 417, the name of 
the city was named as ‘’Ankara Şehremanetine’’. With this 
regulation, the municipality management of the capital 
was separated from the other municipalities and contin-
ued to be regulated by a separate Law. Thus, the brand-
new capital, Ankara, had witnessed pioneer initiatives of 
the municipal implementations by which civic policies 
were developed. According to the Law, 

Under the management of a council appointed by the 
Ministry of the Interior in Ankara and 24-member Munici-
pality Association will be formed and the budget would 
be finalized by this Association and be finalized with the 
approval of the Ministry of Interior. State police would car-
ry out the public security services and the salaries of offi-
cials appointed by the state would be paid by the Ministry 
of Interior and the rest would be paid by “Sehremaneti”.
The experience gained therewith, posed a data for the 
municipality Law No. 1580 accepted in 1930. In 24.12.2004, 
this Municipality Law No. 1580 has come into effect. How-
ever, this Law was cancelled by the constitutional court, 
though the basis and principles remained the same. And 
Municipality Law no: 5393 substituted the previous law.  
The Municipality Law No. 1580 remaining its presence 
as a fundamental law has to be changed due to today’s 
needs.  Turkey has the chance to implement the modern 
principles of a new municipality concept together with 
the Municipality Law No. 5393 and Metropolitan Munici-
pality Law No. 5216. and the contemporary governance 
principles forming the basis of the reconstruction process 
throughout the world, back up the subject Laws. 
 
Tasks and Responsibilities of the Municipality:
As a communal activity Municipalities are
responsible of;

a) infrastructural services such as construction, water 

History Of
Municipalism
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şekil yönünden iptal edilen kanundaki esas ve ilkeler ko-
runarak ve birtakım değişiklikler yapılarak bu kanun yerini 
5393 sayılı Belediye Kanunu’na bırakmıştır. 

Böylece 1930 yılından günümüze temel kanun sıfatıyla 
varlığını koruyan 1580 sayılı Belediye Kanunu ve getirdi-
ği belediyecilik düzeni, değişimin gerekliliğinden ömrünü 
tamamlamış ve Türkiye yeni bir belediyecilik anlayışının 
modern ilkelerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları ile uygulama eşiğine 
gelmiştir. Söz konusu kanunların arka planında ise dünya-
daki yeniden yapılanma sürecine esas teşkil eden çağdaş 
yönetim ilkeleri yer almıştır

Belediyenin görev ve sorumlulukları:
Belediye,  mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 
coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, te-
mizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 
ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandır-
ma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliş-
tirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir bele-
diyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her 
derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi aça-
bilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi doku-
nun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların 
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım 
ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları 
aslında uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları 
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi ka-
rarıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna 
verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hiz-
metleri de yapar veya  yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, beledi-
yenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak 
belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en 
uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, 
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntem-
ler uygulanır. 
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınır-
larını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye 
hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri  Kanunu hükümleri 
saklıdır.

-Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bu-
lunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönet-
melik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, 
kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanun-
larda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, 
harç, katkı ve katılım paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini 
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hüküm-
lerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet 
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme , kullanma ve 
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and sewerage systems, environment and environmental 
health, hygiene and solid waste, community policing,   fire 
arm, fire department, emergency service, funerals and 
cemeteries, afforestation, public gardens and green spac-
es, residences, cultural and art activities, tourism, youth 
and sports, social welfare, providing occupation, econom-
ical and commercial developing activities. Metropolitan 
municipalities and municipalities for cities populated over 
50.000 should open women’s and children’s shelter.  

b) Municipalities may open institutions for preschool edu-
cation, may undertake the construction and restoration of 
the state schools, may supply any kind of equipment, may 
open and run any healthcare facility, maintain the protec-
tion, maintenance and restoration and reconstruction of 
the places having cultural and historical importance. May 
supply material and equipment to students and sport fa-
cilities and gives the necessary support, organize sportive 
activities; award the sportsmen showing success in do-
mestic and foreign competitions. Municipalities may also 
supply food if necessary. 

A municipality may also undertake other local and joint 
tasks and services which are not authorized to other pub-
lic foundations and institutions under the law. 

In the realization of these services the order of precedence 
is determined upon the fiscal condition of the municipal-
ity and the urgency of the service. 

Municipality services are presented at the closest point 
and by the most convenient manner. While supplying 
these services, the states of disabled, old and low income 
people are taken into consideration. 

The tasks, responsibility and jurisdiction of a municipality 
are limited with the boundaries of that municipality. 

Upon the decision of the city council, a municipality may 
also provide service to urban areas.  

Organized Industrial Zones Law No. 4562 is reserved. 

-Powers and Privileges of the Municipalities are; 

a) To provide any kind of activities meeting the citizen’s 
local and common needs.

b) To make regulations, impose and implement prohibi-
tionswithin the framework of competence under the Law. 

c) To grant leave and licensing regarding the activities of 
natural and legal persons.  

d) To collect municipal tax, levies and charges, contribu-
tion fees according to special law; and to collect fees for 
natural gas, water and waste water services. 

e) Without prejudice to acquired rights; to provide pota-
ble, utility and industrial water; to remove waste and rain-
water; to build, run related facilities; to operate or make 
some institutions operate the natural resource water. 

f ) To organize public transportation; to establish, run or 
hire other institutions to run any kind of public transporta-
tion system including highway and marine transportation, 
tunnels and railway systems.   

g) To realize all the services related to collecting, transport-
ing, decomposing, recycling, eliminating and storing of 
solid waste.

h) In order to realize local and common services, to buy, 
expropriate, sell, hire or rent, barter, consign real proper-
ties and establish limited real rights over them.

i) To borrow and accept grants. 

J)To construct, run, wholesaler’s or retailer’s market, bus 
station, fairground, slaughterhouse, marina and docks or 
to let natural and legal persons construct or run the said 
institutions.

k) To decide the liquidation of the matters in dispute other 
than taxes, levies and charges.

l) To license and audit the non-sanitary enterprises and 
public recreation centers.
  
m) For the improvement and registration of the econom-
ic and commercial activities in the cities, municipalities 
should indicate debris disposal areas, LPG storage areas; 
warehouses and sales points for constructional materials, 
wood, coal and scraps; to take necessary precautions to 
prevent the pollution in these areas or pollutions resulting 
from the transportation of these kinds of materials. 

p) To determine the numbers of any kinds of public trans-
portation vehicles used in land, marine and railway trans-
portation, the number of taxis, to determine the tariff of 
fares and their schedules, to locate the parking lots and 
bus stops on the avenues, streets and squares. 
With the opinion of the State Council and upon the de-
cision of the Ministry of Interior, the Municipality has the 
right to hand over, by privilege, the services stated in the 
articles (e), (f ) and (g) provided that this duration shouldn’t 
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endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzak-
laştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işlet-
mek veya işlettirmek.

f ) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula-
şım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma 
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 
kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bü-
tün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getiril-
mesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya ki-
raya vermek; trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde 
sınırlı aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j)Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar 
alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin 
gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuş-
mazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğ-
lence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt al-
tına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar e moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama 
sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda de-
polama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yer-
ler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken 
tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü 
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret 
ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve

Belediye, (e), (f )ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Da-
nıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk 
dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 

Bafra Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı
Bafra Municipality Street Animal Shelter
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be more than 49 years. A municipality may realize the pub-
lic transportation services, without generating monopoly, 
by giving license or by renting the public transportation 
routes. Or according to provisions of Article 67 can per-
form the service through acquisition.

Upon the act of Parliament, Metropolitan municipalities, 
provincial municipalities and the municipalities having 
a population over 10.000 may undertake the infrastruc-
ture services of industrial and commercial investments or 
educational institutions without charging interest, free of 
charge or by means of reimbursement in 10 years.In re-
turn, they can become partners to these facilities and with 
the approval of the Ministry of Interior, may allocate lands 
for the projects helping to develop health, education, so-
cial and tourism sectors for free of charge or at low costs.   

A municipality may conduct public opinion polls and re-
searches to detect the opinions and thoughts of the citi-
zens concerning the municipality services. 

Those committing crimes against the municipal property 
shall be deemed guiltyof a crime committed against the 
patrimony of the State property. The provisions of Article 
75 of the State Procurement Act No. 2886 shall also be ap-
plied for the municipal real estate.

Revenues acquired through project borrowing, challenge 
grants and the properties actively used in public services 
and taxes, levies and charges collected by the municipali-
ties cannot be confiscated. 

Exemption Granted to the Municipality:
- The municipality is exempted from the construction, us-
age and any kind of taxes, levies and charges related to 
the impair real estate allocated for public services.

3 organs take part in the planning and implementation 
of the municipal services. These are;
1. The Mayor
2. The City Council 
3. The Municipal Committee

The Mayor:
The Mayor is elected by the elections held every 5 years. 
Or in exceptional circumstances,upon the proposal by the 
Governor shall be appointed by the Ministry of the Inte-
rior.

The Mayor’s main duties and powers include: 
As the highest authority of the municipal organization to 
direct and administer the municipal organization, to pro-
tect the rights and interests of the municipality.

b) To manage the municipality in accordance with the stra-
tegic plan, to form the institutional strategies of the mu-
nicipality, within the light of these strategies, to prepare, 
monitor and evaluate the budget, municipal activities and 
performance measures for the personnel and provide rel-
evant reports to parliament.   

c) To represent or depute the Municipality in government 
offices, rites and ceremonies and in jurisdictional transac-
tions as plaintiff or defendant. 

d) To act as chairman in the City Council and Municipal 
Committee.

e) To manage the movable and immovable properties of 
the Municipality. 

f ) To follow up and collect the revenues and credits of the 
Municipality. 

g) To sign contracts by taking the confirmation of the au-
thorized organs. 

h) To implement the decisions taken by the City Council 
and Municipal Committee.

i)To manage the budget, and grant approval for the allo-
cations beyond the authority of the council and the com-
mittee. 

j) To assign the municipal personnel.  

k)To audit the Municipality and its affiliates. 

l) To accept unconditional grants. 

m) To take precautions for the welfare of the inhabitants. 

n) To use the subvention allocated to the poor and dis-
advantaged, to conduct services related to the disabled 
people and build centers for disabled. 

o) To use the subsidy allocated for representation and 
hosting. 

p)To perform the tasks and use the powers given by Law 
and which do not need the decisions of the city council 
and municipal committee.  
The City Council:
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toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmaya-
cak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği 
gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci mad-
dedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine ge-
tirebilir. 

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve müca-
vir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu10.000’i ge-
çen belediyeler, meclis kararıyla; sanayi ve ticaret yatırım-
larının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarının faiz 
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak 
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesis-
lere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve turizmi 
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kay-
dıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili gö-
rüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yok-
laması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı 
suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 
inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır.

Belediyenin proje borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, 
şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mal-
ları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilmez.

Belediyeye tanınan muafiyet:
- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun ya-
rarlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunla-
rın inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma 
ve katkı paylarından muaftır.

Belediye hizmetlerinin planlama ve uygulamasında üç 
organ vardır. Bunlar;
1.Belediye Başkanı
2.Belediye Meclisi
3.Belediye Encümeni’dir.

Belediye Başkanı:
5 yılda bir yapılan seçimle halk tarafından seçilir. Veya ola-
ğanüstü durumlarda Valilik teklifi ile İçişleri Bakanlığınca 
tayin edilir.

Belediye Başkanının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkila-
tını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini 
korumak.

b)Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, bele-
diye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stra-
tejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygu-
lamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlara ilgili raporları 
meclise sunmak.

c)Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya 
davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil 
tayin etmek.

d)Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e)Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f )Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yap
mak. 
h)Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i)Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetki-
si dışındaki aktarmalara onay vermek.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin  dönemimde Bafra’ya kazandırılan Oto parklı kapalı Pazar yerinden bir görünüm
An overview from the Indoor Bazaar (with Car Parking facility) which was  initiated by Mayor Zihni Şahin
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It is the highest decision making body of the Munici-
pality.  It is elected by the elections held every 5 years. 
Structurally based on 3 key elements:  
a. Plenary Session
b. Presidency Council
c. Committees (Commissions)
Gathers on a previously set day of the first week of each 
month.

The duties and powers of the city council are as follows:

 a) To discuss and approve the strategic plans, investment 
and work programs, the municipal activities and perfor-
mance criteria of the personnel.

 b) To accept the budget and final account, make alloca-
tion from the budget between the units realizing institu-
tional encoding and the first levels of the functional clas-
sification. 

 c) To discuss and approve the Council’s development 
plans,to confirm the landscaping plans of themetropoli-
tan and provincial municipalities.
 d) To decide borrowing.

e) To decide on the purchasing, sale, barter, allocation or 
changing the means of allocation of a real estate. If there 
is no need for a public service, a municipality can remove 
the allocation of an allocated real estate, may rent the es-
tate more than 3 years, and decide limited real rights over 
them for not more than 30 years. 

f ) To determine tariff rates to be implemented for the op-
tional services that are not subject to tax, levies and charg-
es according to Laws.
g) To accept challenge grants. 

h)To decide to wind up by agreement, accept or renounce 
from the municipal disputes at law other than taxes, levies 
and charges having an amount of more than 5000TL.

i) To decide budgetary management, to establish or leave 
a partnership according to Turkish Commercial Law No. 
6762, to decide for capital increase and to establish real 
estate investment trust. 

j) To grant privileged on behalf of the Municipality, to 
conduct the municipal investments by means of build-
operate or build-operate-transfer model; to decide for the 
privatization of the municipal companies, enterprises and 
affiliates. 

k) To elect the members of Assembly presidency council, 

committee members and members for specialized com-
mission. 

l) In terms of permanent staff, to decide the formation, 
cancellation and changing of the municipal staff. 

m) To approve the regulations to be made by the Munici-
pality. 

 n) To name the squares, streets, avenues, public gardens 
and facilities; to form, remove, unite the districts, change 
and detect their names and boundaries; to approve the 
symbols, pendants specific to a town.  

o) To establish unions with other local governments, de-
cide to leave or join to these unions. 

p)To cooperate with domestic municipalities and foreign 
municipalities, only by courtesy of the Ministry of Interior; 
to establish sister city relations;to realize cultural, artistic 
and sports activities and projects in order to develop eco-
nomic and social relations and within this framework, to 
decide the building, rental or allocation of lands.

r) To give certificate of honorary freeman.

s) To adjudicate disputes between the council with the 
mayor.

t) To decide to bring municipal services to the adjacent 
areas.

u) To discuss and approve development plans prepared in 
accordance with the municipal development programs.

Municipal Committee:
Under the chairmanship of the mayor, a Municipal Com-
mittee is formed of; 

Seven people for the provincial municipalities and mu-
nicipalities having a population of over 100,000. These 
members are, 3 members to be elected by secret ballot 
for one year by the municipal council among its members 
each year;two members among the section managers of 
financial services and two members among the section 
managers of the Mayor. 

Five people for other municipalities. These members are; 
2 members to be elected by secret ballot for one year by 
the municipal council among its members each year; one 
member among the section managers of financial ser-
vices and one among the section managers of the Mayor.
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j)Belediye personelini atamak.

k)Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l)Şartsız bağışları kabul etmek.
m)Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için 
gereken önlemleri almak.

n)Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullan-
mak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler 
merkezini oluşturmak.

o)Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullan-
mak.

p)Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya 
belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yap-
mak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Meclisi:
Belediye idaresinin en yüksek karar organıdır. Demokra-
tik yoldan, 5 yılda bir yapılan seçimde halkın oylarıyla 
seçilir. Yapı bakımından üç temel unsura dayanır:
a.Genel Kurul
b.Başkanlık Divanı
c.Encümenler (Komisyonlar)
Her ayın ilk haftası, önceden belirlenen bir günde 
toplanır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şöyledir:

a)Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, bele-
diye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 
görüşmek ve kabul etmek.

b)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal 
kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 
birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c)Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, Bü-
yükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul 
etmek
d)Borçlanmaya karar vermek.

e)Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsiline, tahsis 
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu 
hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırıl-
masına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı 
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi-
ne karar vermek.

f )Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu ya-
pılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygula-
nacak ücret tarifesini belirlemek.

g)Şartlı bağışları kabul etmek.

h)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin  
YTL’ den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını 
sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i)Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi 
ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, 
sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulma-
sına karar vermek.

j)Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye ya-
tırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 
yapılmasına;belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 
özelleştirilmesine karar vermek.

k)Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas 
komisyonları üyelerini seçmek.

l)Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluş-
larının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar 
vermek.
m)Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul et-
mek.

n)Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad 
vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, ad-
larıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul et-
mek.

o)Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş bir-
liklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p)Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışında-
ki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 
yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik 
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda faaliyet ve projeler  gerçekleştirilmesine; bu 
çerçevede arsa,   bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, 
kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r)Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s)Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları 
karara bağlamak.

t)Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine 
karar vermek.

u)İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar 
programlarını görüşerek kabul etmek.
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Bafra Belediyesi İleri Teknoloji içme Suyu Arıtma tesislerinden görünümler
Bafra Municipality High-Tech Treatment of Drinking Water Facilities

2011 yılında kurulan Bafra Belediyesine ait Asfalt Şantiyesi ve Plenti 
Founded in 2011, and Plenti Bafra Municipality Asphalt Worksite

Bafra Belediyesine ait İş Makinalarından bir görünüm.
A view of the construction machinery Bafra Municipality.
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Belediye Encümeni:
Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a)İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000 ‘in üzerindeki bele-
diyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasın-
dan bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler 
birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından 
bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b)Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi 
üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali 
hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 
arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş ki-
şiden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye 
başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encü-
men üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak 
birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmak-
sızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a)Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin 
hesabı incelenip belediye meclisine görüş bildirmek.

b)Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştır-
ma kararlarını almak ve uygulamak.

c)Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini 
belirlemek.

d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak.
e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f )Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan 
belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar 
vermek.
g)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin, 
meclis kararlarını uygulamak; süresi 3 yılı geçmemek üzere 
kiralanmasına karar vermek.
aatlerini belirlemek.

i)Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri 
yerine getirmek.

Bafra Belediyesine Bağlı Hizmet Birimleri 
1. Başkan Yardımcısı
2. Başkan Yardımcısı (Üç Adet)
3. Yazı İşleri Müdürlüğü
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü

Adnan Menderes Parkından gece görünüm
Adnan Menderes park, night view.

Adnan Menderes Parkından gündüz görünüm / Adnan Menderes daytime appearance Park
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Vice president or a council member appointed by the 
Mayor should chair the meetings to which the Mayor can-
not participate. 

Section managers may be convened to the meetings 
without the vote of the Mayor to get their opinions on the 
issues on agenda. 

The duties and powers of the Municipal Committee are 
as follows:

a) To review strategic plans, annual work program, budget 
and final accounts and provide feedback to the municipal 
council. 

b)To take and implement decision of expropriation related 
to the issues included in the annual work program. 

c) To determine where to spend the subventions for un-
foreseen expanses. 

d)To make allocations from the budget among the sec-
ondary levels of the functional classification. 

e) To implement the penalties prescribed by Law. 

f ) To wind up by agreement the municipal disputes at law 
other than taxes, levies and charges. 

g) To implement the decisions of council on the sale, bar-
ter and allocation of the immovable property and to de-
cide their rental not more than 3 years. 

i)To conduct other tasks assigned to the municipal com-
mittee by Law.

Units Affiliated to Bafra Municipality 
1. Vice President

2. Vice President

3. Directorate of Editorial Works

4. Directorate of Financial Services

5. Science Department

6. Directorate of Urban Development and Urban Planning

7. Cleaning Affairs Directorate

8. Legal Affairs Directorate

9. Directorate of Police

10. Special Section Directorate

11. Support Service Directorate

12. Press and Public Relations Directorate

13. Human Resources and Education Directorate

14. Social Services Directorate

15. Directorate of Parks and Gardens

16. Transportation Services Directorate

17. Directorate of Culture and Social Affairs

18. Veterinary Medicine

19. Directorate of Operations and Affiliates

20. Directorate of Real Estate and Expropriation 

FACILITIES AND SERVICE AREAS BELONGING TO 
BAFRA MUNICIPALITY
1 - Municipal Service Building
2 - Fire Building
3 - Shelters

Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı  / Bafra 15th of July Democracy Square
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5. Fen İşleri Müdürlüğü
6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7. Temizlik İşleri Müdürlüğü
8. Hukuk İşleri Müdürlüğü
9. Zabıta Müdürlüğü
10. Özel Kalem Müdürlüğü
11. Destek Hizmet Müdürlüğü
12. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
14. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
15. Park ve Bahçe Müdürlüğü
16. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
17. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
18. Veteriner Hekimliği
19. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT
TESİSLER ve HİZMET ALANLARI
Belediye Hizmet Binası
İtfaiye Binası
Canlı Hayvan Pazarı
Kilitli Parke Taşı Tesisi
Sokak Hayvanları Barınağı
Aş ve sığınma evi
İleri teknoloji Ters Osmos İçme suyu Arıtma tesisi
Su depoları

Sebze ve Meyve Toptancı Hali

Şehirler arası otogar

Oto parklı Modern Kapalı Pazar Yeri

Atık su Arıtma Tesisleri

108 Arac ve iş makinasından oluşan Makine ve araç Parkı

Makine İkmal Tesisleri

 2 adet Kültür evi 

Kışlık Kültür Merkezi

22.000 Metre kare üzerine futbol tesisleri ve suni çim saha

Küçük Pazar yeri

Asırlık Büyük Park

Adnan Menderes Parkı

Alparslan Türkeş Parkı

200 araçlık Yer altı oto parklı 13.500 metrekare Bafra Kent 

meydanı 

Ali Kale Turistik tesisleri , moteller ve yüzme havuzu

Fevzi Çakmak Parkı / Gazipaşa Parkı

19 Mayıs Parkı / Alparslan Parkı

Kemalpaşa parkı / Asfalt Şantiyesi ve Plenti

Bando Takımı / Kültür evi 2

Çocuk oyun alanları / Asri Mezarlık (Şehir mezarlığı)

Çamlık mesire alanı / Oto parklar

Kamyon Garajı alanı / Belediye Hamamı

Otel Binası / Emlak ve Gayri menkuller

Bafra Belediyesine ait İş Makinalarından bir görünüm /  A view of the construction machinery Bafra Municipality
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4 – Hi-tech Reverse Osmosis Potable Water 
      Treatment Facility
5 - Water tanks
6 – Wholesale Fruit and Vegetable Market
 7 - Bus Terminal
8 - Indoor Market Place with Parking Lot
9 - Waste Water Treatment Facilities
10- Machinery and Vehicle Park of 108 vehicles 
11 - Machinery Supply Installation 
12 - 2 Cultural Centers
13 - Cultural Winter Center
14 –Football Facilities over 22,000 square meters and artificial turf 
on the football facilities 15 - Small sized Market Place
16 - The century-old Büyük Park
17 - Adnan Menderes Park
18 – AlparslanTurkes Park
19- Bafra Market Square of 13,500 square meters and with 
car parking area of 200 cars
20 - Ali Kale Touristic facilities, motels, and swimming pools
 21 – FevziÇakmak Park
 22 – Gazipasa Park
23- 19 Mayıs Park 
 24 - Alparslan Park
 25 – Kemalpasa Park
 26 - Asphalt Plant
 27 - Band 
28 – Cultural Center 2
 29 - Children’s playground

 30 - Cemetery (City Cemetery)

 31 – Çamlık picnic area

 32 –Parking Lots

 33 –Parking Lots for Trucks

 34 –City Bath

 35 - Hotels

 36 - Real Estate and Property

 37- Live Animal Markets

 38- Locked Paving Stone Facility

 39- Street Animals Barınağı

Bafra Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri /  Bafra Mayor and Council Members

Doğalgaz çalışmaları /  Natural gas works
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Yabancılar kapsama alınmamıştır.
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı 27.05.2010 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

İlçe merkezi / Bitirilen eğitim düzeyi  Toplam

Okuma yazma bilmeyen  5.264

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen  14.867

İlkokul mezunu 24.816

İlköğretim mezunu  9.449

Ortaokul veya dengi okul mezunu  3.303

Lise veya dengi okul mezunu  12.330

Yüksekokul veya fakülte mezunu  5.425

Yüksek lisans mezunu  139

Doktora mezunu  30

Bilinmeyen  2.640

Toplam  78.263

İlçe merkezi / Bitirilen eğitim düzeyi  İlçe merkezi Toplam

Okuma yazma bilmeyen 13.520

Okuma yazma bilen fakat bir okul  bitirmeyen  26.461

İlkokul mezunu  45.762

İlköğretim mezunu  16.353

Ortaokul veya dengi okul mezunu  4.218

Lise veya dengi okul mezunu  16.332w

Yüksekokul veya fakülte mezunu  6.266

Yüksek lisans mezunu  149

Doktora mezunu  33

Bilinmeyen  4.980

Toplam  134.074

A-EĞİTİM İLE İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLER:

Bafra’da Eğitim Bafra Atatürk Anadolu Lisesi
Bafra Atatürk Anatolian High School

Barboros ilk öğretim okulu
Barboros Primary School

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim MerkeziIsmail Ahıskal Vocational Training Centre
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People Living At the Centre / Level of Education  Total

Illiterate  5.264

Literate but did not go to school  14.867

Primary School Graduate  24.816

Grade School Graduate  9.449

Secondary School or equivalent schools’ Graduate  3.303

High School or equivalent schools’ Graduate  12.330

College or faculty Graduate  5.425

Post Graduate  139

Doctors (Doctorate graduate)  30

Not known  2.640

TOTAL  78.263

Foreigners are not included in this table. 
National Education Statistics Database has been updated as of 27.05.2010.

Education in Bafra
A-STATISTICAL INFORMATION ABOUT EDUCATION IN BAFRA

Level of Education  Total

Illiterate 13.520

Literate but did not go to school  26.461

Primary School Graduate  45.762

Grade School Graduate  16.353

Secondary School or equivalent schools’ Graduate  4.218

High School or equivalent schools’ Graduate  16.332w

College or faculty Graduate  6.266

Post Graduate  149

Doctors (Doctorate graduate)  33

Not known  4.980

TOTAL  134.074

Bafra Anadolu Lisesi / Bafra Anatolian High School

Cumhuriyet okulu / Cumhuriyet Primary School

Fatih İlköğretim Okulu / Fatih Primary School
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B-İLÇEMİZDEKİ EĞİTİM KURUMLARININ ALANLARI

C-İLÇEMİZDEKİ EĞİTİM KURUMLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ANAOKULLARI / KINDERGARTENS 

Özel Okullar

Özel Ana Okulları

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri

19 Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi

Bilgisayar Ve Meslek Kursları

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları

Özel Öğrenci Yurtları

19.Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

19.Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi

KURUMLAR 

Anaokulları 

İlköğretim Okulları 

Birleştirilmiş Sınıfl ı İlköğretim Okulları 

Genel Liseler

Fen Ve Anadolu Liseleri

Mesleki Ve Teknik Liseler

Bağlı Kurumlar

Yatılı Devlet Okulları

Private Schools

Private Kindergartens

Special Education And Rehabilitation Centers

19 Mayıs University Faculty of Business Administration

Computer Training And Vocational Courses

Courses For Motor Vehicle Drivers

Private Dormitories

19.Mayis University Vocational School Of Higher Education

19.Mayis Universty Faculty of Tourism

INSTITUTIONS

Kindergartens 

Primary Schools 

Primary Schools With United Classes 

General Purpose High Schools

Scientifi c And Anatolian High Schools

Vocational And Technical High Schools

Affi  liated Institutions

Public Boarding Schools

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu 532 0048 Kemalpaşa Mah. Eski Şube Cad. No: 83

Kızılırmak Anaokulu 542 5502 Gazipaşa Mah. Şehit Adem Yıldız Sokak

 Mehmet Ulusar Anaokulu 543 9171 Emirefendi Mah. Duha Sertkaya Bulvarı No: 8

B- CLASSIFICATION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BAFRA

C- EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN OUR TOWN AND THEIR CONTACT INFORMATION

Kızılırmak ilköğretim Okulu / Kızılırmak Primary School
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İLKÖĞRETİM OKULLARI  / PRIMARY SCHOOLS (P.S.)

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

75.Yıl İMKB Şehit Erol Haspolat İlköğretim Okulu 552 0342 Çetinkaya Beldesi

AktekkeYatılı  İlköğretim Bölge Okulu 544 2737 Aktekke Köyü

Altınyaprak İlköğretim Okulu 543 8684 Altınyaprak Mah. Müftüoğlu 2.Sk. No:35

Atatürk İlköğretim Okulu 543 9546 Kemal Paşa Mah. Lise Cad. No:16

Barbaros İlköğretim Okulu 544 5714 Çilhane Mah. Alaçam Cad. No:162

Boğazkaya İlköğretim Okulu 547 8015 Boğazkaya Köyü

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 543 19 95 Emirefendi Mah. Tabib 1. Sokak

Dededağı Şehit İsa Kurt İlköğretim Okulu 544 50 76 Dededağı Köyü

Doğanca İlköğretim Okulu 557 1526 Doğanca Köyü

Evrenuşağı İlköğretim Okulu 598 4021 Evrenuşağı Köyü

Fatih İlköğretim Okulu 543 1590 İsmetpaşa Mah.İshaklı Cad.No:18

Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 544 3434 Fevzi Çakmak Mah.

Gazi İköğretim Okulu 543 1362 Büyükcami Mah.Tahirağa Sok.No 3

Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu 537 1000 Kemalpaşa Mh. Stad Cd. No:4

İkizpınar İlköğretim Okulu 573 4124 İkizpınar Beldesi Merkez Mah.

İsmet İnönü İlköğretim Okulu 543 1261 İsmetpaşa Mh. İsmetpaşa Cd. No:22

Kanberli İlyaslı İlköğretim Okulu 578 6336 Kanberli Köyü

Kaygusuz İlköğretim Okulu 597 3021 Kaygusuz Köyü

Kelikler İlköğretim Okulu 576 8756 Kelikler Köyü

Kemalpaşa İlköğretim Okulu 537 0300 Kemalpaşa Mh. Coşkun Geçidi Sarıköy Yolüzeri

Kızılırmak İlköğretim Okulu 543 1274 Gazipaşa M.. Şehit Adem Yıldız Sok.18

Kolay İlköğretim Okulu 548 1025 Kolay Beldesi İsmet Ak Bulvarı

Kuşçular Gülizar Kahve İköğretim Okulu 554 0187 Kuşçular Köyü

Merkez İlköğretim Okulu 543 1074 Gaziosmanpaşa Mah Türkmen sok No:12

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 537 2022 Mevlana Mah. Koyuncu Sok. No:1

Müstecep İlköğretim Okulu 591 0130 Müstecep Köyü

Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu 543 0541 Fatih Mah. Sera Sok. No:15

Ortadurak Şht.Muhammet Önder İ.Ö.O. 579 1005 Ortadurak Köyü

Örencik İlköğretim Okulu 588 2055 Örencik Köyü

Sürmeli İlköğretim Okulu 587 5019 Sürmeli Köyü

Şeyhulaş İlköğretim Okulu 577 7004 Şeyhulaş Köyü

Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu 544 3792 Altınkaya Mah. 19 Mayıs Cad. No:56

Üçpınar İlköğretim Okulu 576 7157 Üçpınar Köyü

Yeşilyazı İlköğretim Okulu 586 0230 Yeşilyazı Köyü

50.Yıl İlköğretim Okulu 544 25 97 Alparslan Mah. Ebufeyz Elçibey Caddesi

30 Ağustos İlköğretim Okulu 542 4405 Hacınabi Mah. Değirmen Sk. No.24

29 Ekim İlköğretim Okulu 543 2486 Emirefendi Mah.
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KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Akalan İlköğretim Okulu 575 0070 Akalan Köyü

Altınova Merkez İlköğretim Okulu 586 1266 Altınova Köyü

Asmaçam Hocalar İlköğretim Okulu 594 1122 Asmaçam Köyü

Asmaçam Merkez İlköğretim Okulu 594 1122 Asmaçam Köyü

Azay İlköğretim Okulu 558 0006 Azay Köyü

Başaran C.Baygül İlköğretim Okulu 569 1033 Başaran Köyü

Bengü Ambaryanı İlköğretim Okulu 593 0111 Kolay Beldesi Bengü Köyü Ambaryanı Mah.

Bengü Belce İlköğretim Okulu - Kolay Beldesi Bengü Köyü Belce Mah.

Bengü Değirmenyanı İlköğretim Okulu 593 0097 Kolay Beldesi Bengü Köyü Değirmenyanı Mevkii

Doğanca Badut İlköğretim Okulu 557 1466 Doğanca Beldesi Badut Mahallesi

Doğanca Merkez İlköğretim Okulu 557 1526 Doğanca Beldesi

Doğanca Çınarlık İlköğretim Okulu 557 1158 Doğanca Beldesi Çınarlık Mah. No:1

Eldavut İlköğretim Okulu 556 8056 Eldavut Köyü

Esençay Kabaçukuru İlköğretim Okulu 568 8066 Esençay Köyü

Esençay Merkez İlköğretim Okulu 568 8114 Esençay Köyü

Fener İlköğretim Okulu 563 3227 Fener Köyü

Gazibeyli İlköğretim Okulu 577 7012 Gazibeyli Köyü

Göltepe Şht. Cemalettin Kızıl İ.Ö.O. - Göltepe Köyü

Gümüşyaprak İlköğretim Okulu - Gümüşyaprak Köyü

Hüseyinbeyli İlköğretim Okulu 556 8788 Hüseyinbeyli Köyü

Kahraman Şentepe İlköğretim Okulu 546 5002 Kahraman Köyü Şentepe Mah.

Kapıkaya İlköğretim Okulu - Kapıkaya Köyü

Karakütük İlköğretim Okulu 574 1101 Karakütük Köyü

Karpuzlu İlköğretim Okulu - Karpuzlu Köyü

Kelikler Kibaroğlu İlköğretim Okulu - Kelikler Köyü Kibaroğlu mah.

Keresteci Haydarlı Mah. İlköğretim Okulu 558 0005 Keresteci Köyü Haydarlı Mah.

Koşu Köyü Koşu İlköğretim Okulu 564 0175 Koşu Köyü

Küçükkavakpınar İlköğretim Okulu - Küçükkavakpınar Köyü

Meşelitürkmenler Kadıoğlu İ.Ö.O. - Meşelitürkmenler Köyü

Meşelitürkmenler Kodaman İ.Ö.O. - Meşelitürkmenler Köyü Kodaman Mah.

Meşelitürkmenler Meşeli İ.Ö.O. 569 1041 Meşelitürkmenler Köyü Meşeli Mah.

Meşelitürkmenler Şht.Ali Altunışık İ.Ö.O. 569 1028 Meşelitürkmenler Köyü

Neyzen Tevfik İ.Ö.O. 548 1250 Kolay Beldesi Yeni Kızılırmak Mah. EÜAŞ Sosyal Sitesi

Sarpın Cevizli İlköğretim Okulu 574 1010 Sarpın Köyü Cevizli Mah.

Sarpın Merkez İlköğretim Okulu 574 1022 Sarpın Köyü

Sarıkaya İlköğretim Okulu 584 9120 Sarıkaya Köyü

Şeyhören Buruncalılar İlköğretim Okulu 557 1137 Şeyhören Köyü

Şirinköy İlköğretim Okulu 556 8216 Şirinköy

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARI

PRIMARY SCHOOLS WITH UNITED CLASSES



111

Üçpınar Meşelik İlköğretim Okulu 576 7158 Üçpinar Köyü Meşelik Mh.

Yakıntaş Merkez İlköğretim Okulu 544 5175 Yakıntaş Köyü 

Yenialan İlköğretim Okulu 574 1011 Yenialan Köyü

Yeşilyazı Avunca İlköğretim Okulu 586 1200 Yeşilyazı Köyü

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Bafra İlçe Eğitim Müdürlüğü / Bafra County Department of Education 29 Ekim İlköğretim Okulu / October 29 Elementary School

Şehit Erkut Yılmaz Ticaret Lisesi ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi
Erkut Yilmaz Hotel and Tourism Vocational High School of Commerce High School and the Martyr
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KURUM ADI / NAMEw TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Galip Öztürk Lisesi 542 7169 İshaklı Mah. Anadolu Lisesi Sok. No:3

Kolay Lisesi 548 1027 Kolay Beldesi İsmet Ak Bulvarı

Kızılırmak Lisesi 544 2245 Altınkaya Mah. Nihal Atsız Sok. No:9

GENEL LİSELER / GENERAL PURPOSE HIGH SCHOOLS (H.S.)

KURUM ADI / NAMEw TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Fen Lisesi 544 3040 Fevzi Çakmak Mah.

Bafra Anadolu Lisesi 543 9430 İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarı

Altınkaya Anadolu Lisesi 544 3366 Alparslan Mah. 3.Yurt Sokak

Atatürk Anadolu Lisesi 543 3633 Kemalpaşa Mah.Lise cd. No: 4

FEN ve ANADOLU LİSELERİ / SCIENTIFIC AND ANATOLIAN HIGH SCHOOLS

Bafra Fen Lisesi / Bafra Science High School

Hasan Çakın Anadolu Kız Meslek Lisesi  ve Anaokulu
Hasan Çakın Anatolian Vocational School for Girls and Kindergarten

Altınkaya Anadolu Lisesi
Altinkaya High School
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KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesi 543 0754 Fatih Mah. Bahçeler 1.Sok.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 543 4481 Emirefendi Mah. Cemiyet Sok. No:24

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 537 1280 Kemal Paşa Mah. Stad Caddesi No:97

Hasan Çakın Kız Teknik ve Meslek Lisesi 543 1047 Gazipaşa Mah. Türkocağı Cad. No:35

Şehit Erkut Yılmaz Ticaret Meslek Lisesi 543 2328 Fatih Mah. Kardelen Sok. No:1

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 543 4711 Fatih Mah. Kardelen Sok. No:1

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 537 2200 Mevlana Mah. Aynalı Çeşme Karşısı

Tarım Meslek Lisesi 588 22 23 Dedeli Köyü Belediye Su Arıtma Tesisleri Karşısı

MESLEKİ ve TEKNİK LİSELERİ / VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOLS

OMÜ Bafra Şevket Aşcı Turizm Fakültesi / 19 Mayıs Üniversitesi Bafra Şevket Aşcı Faculty of Tourism

Bafra Tarım Lisesi / Bafra Agricultural High School

Bafra Endüstri ve Teknik lisesi

Bafra Industrial and Technical High School

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu
Ondokuz Mayis University School of Bafra

Bafra Fen Lisesi / Bafra Science High School
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KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Öğretmen Evi ve ASO 537 2939 Mevlana Mah. Bakırpınar Yolu No:18

Halk Eğitim Merkezi ve ASO 543 2487 Kızılırmak Mah. Ahmet Çavuş Sok. No:2/3 Beşyol

İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi 544 0957 Altınyaprak Mah.Çiçekli 4.Sok.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi 543 0636 Kızılırmak Mah. Ahmet Çavuş Sok. No:2/2 Beşyol

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi 477 7141 Doğankaya Köyü

Bafra Eğitim Uygulama Okulu 543 3377 Gaziosmanpaşa Mah Türkmen sok No:12

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Fen Lisesi 544 3040 Fevzi Çakmak Mah.

Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesi 543 0754 Fatih Mah. Bahçeler 1.Sok.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 543 4481 Emirefendi Mah. Cemiyet Sok. No:24

Tarım Meslek Lisesi 588 2223 Dedeli Köyü Belediye Su Arıtma Tesisleri Karşısı

75.Yıl İMKB Şht.Erol Haspolat İlköğretim Okulu 552 0342 Çetinkaya Beldesi

Aktekke Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 544 2737 Aktekke Köyü

BAĞLI KURUMLAR / AFFILIATED INSTITUTIONS

YATILI DEVLET OKULLARI / PUBLIC BOARDING SCHOOLS

Anadolu İmam Hatip Lisesi / Imam Anatolian Vocational High School

Bafra Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Bafra Republican Primary School

Bafra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi / Bafra Anatolian Vocational School of Health

Bafra Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu / Bafra Nazmiye Demirel Primary School
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KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Özel Mutlu Şefkat Anaokulu 543 8542 Yaka Mah. Cami Sokak No:17 

Özel Neşeli Penguen Anaokulu 532 2656 İshaklı Mah. Cevher Dudayev Bulvarı No:39 

Özel Yükselen Yıldız Anaokulu 542 8906 Altınyaprak Mah.Çiçekli 4.Sok. No:94 

ÖZEL ANA OKULLARI / PRIVATE KINDERGARTENS

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Özel Eren Bilgisayar Kursu 532 1508 Tabakhane Mah. Tekel Cad. Vakıf İşh. No:1 K:3

BİLGİSAYAR ve MESLEK KURSLARI / COMPUTER TRAINING AND VOCATIONAL COURSES

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Özel Bafra Yeniden Doğuş Özel Eğt.ve Reh. Merk. 542 7172 Emirefendi Mah.Cemiyet 1.Sokak No:19

Özel Bafra Yeniden Doğuş Özel Eğt.ve Reh. Merk. 
Emirefendi Şubesi 542 6377 Emirefendi Mah. Duha Serkaya Bulvarı No:24

Özel Şölen Özel Eğitim Kursu 543 4990 Altınyaprak Mah.Sertkaya 4.Sokak No:1/1

KURUM ADI / NAME TEL/TELEPHONE ADRES / ADDRESS

Özel Bafra Erbil M.T.S.K 532 3344 Kızılırmak Mah. Yaşardoğu Cad. Şimşek İşh. Kat.4

Özel Bafra Özkan M.T.S.K 543 8318 Çilhane Mah. Alaçam Cad. Narlı Sk. No.152

Özel Bayrak M.T.SK. 543 8626 Tabakhane Mah. Atatürk Bulv. No.23

Özel Yeşil Bafra M.T.S.K. 543 7243 Cumhuriyet Meydanı Meydan İşh. No.9

ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİ / SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI / MOTOR VEHICLE DRIVER’S COURSE

Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu / Dormitory Bafra National Lottery
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İlçemizde anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim alanında 
toplam 108 okul bulunmakta olup, 1586 öğretmen, 13 üc-
retli sınıf öğretmeni 61 ücretli branş öğretmeni görev yap-
maktadır. Köylerimizde 6.893, şehirde 23.631 olmak üzere 
toplam 30.524 öğrenci eğitim görmektedir.(2010). Ayrıca 
özel dershanelerde ise 148 öğretmen görev yapmaktadır. 
İlçemizde okur yazar oranı ise % 96’dır.

Bafra Meslek Yüksekokulu Hakkında Genel Bilgiler 
Yüksekokulumuz, 2547 Sayılı kanun ve 2880 sayılı kanun 
değişikliği uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 
03.03.1992 tarihli kararıyla, 1992–1993 öğretim yılında 
eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Teknik Programlar 
Bölümü bünyesinde Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği 
(I. ve II. Öğretim), Seracılık (I. Öğretim) ve Bilgisayar 
Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. Öğretim) program-
larında öğrenci alınmıştır. 2003–2004 eğitim-öğretim 
yılında İktisadi ve İdari Bilimler Bölümünün açılması ile 
Muhasebe (İÖ) programında eğitim – öğretime başlanmış 
ve Yüksekokulumuzda Bölüm sayısı ikiye çıkmıştır. 2009–
2010 eğitim-öğretim yılı itibariyle Organik Tarım Programı 
(I. ve II. Öğretim) ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği 
Programı (I. ve II. Öğretim) öğrenci alımına başlanmıştır.

Bölümler:
1-Bilgisayar Programcılığı Programı 
2-Endüstriyel Elektronik Programı
3- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı
4-Organik Tarım Programı
5-Seracılık Programı
6-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı
7- Tütün Tarımı ve İşleme Teknoloji Programı
Bafra Meslek Yüksekokulunda bu bölüm ve programlarda 
I. ve II öğretimlerde 303 Kadın ve 465 erkek öğrenci olmak 
üzere toplam 768 öğrenci eğitim görmektedir(2010-2011 
dönemi) Yüksekokulumuzdaki gerek Teknik Programlar, 
gerekse İktisadi ve İdari Programlar Bölümlerinde, kamu 
ve özel kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanlar ye-
tiştirilmektedir. Bunlar, dört yıllık lisans mezunlarından 
daha fazla pratik bilgiye sahip, meslek lisesi mezunların-
dan ise daha çok teorik bilgiye sahip elemanlar olup ilgili 
sektörlerin en çok ihtiyaç duyduğu elemanlardır.

Fiziksel Yapı 
Bafra Meslek Yüksekokulu, şehir merkezinde bulunan, 
Bafra Belediyesinden 49 yıllığına kiralanan bir bina ve 
içinde sera, okul bahçesi, dinlenme yeri bulunan çevrili 
alanıyla hizmet vermektedir.    
1. Kat : Yemekhane, Kantin.  

2. Kat :  8 Adet derslik, 1 adet laboratuvar.
3. Kat :  Müdürlük, Akademik ve İdare Personele ait 
bürolar.
4. Kat :  3 Adet derslik, 3 adet laboratuvar, konferans 
salonu, 4 adet büro.
Öğrenci Yurtları

Yüksek Öğrenim Yurdu:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Milli 
Piyango Öğrenci yurdu mevcuttur. 3 bina halinde hizmet 
veren yurt 256 kız ve 256 erkek olmak üzere 512 öğrenci 
kapasitelidir. 

E-BAFRA ÖĞRETMENEVİ:
 
Bafra öğretmenevinde Otel, Lokal,  kahvaltı ve tabldot 
yemek salonları, kütüphane hizmetleri verilmektedir. 
Salonlarında toplantı, çay, gün seminer, sergi nişan ve 
düğün hizmetleri de verilmektedir.

Bafra Öğretmen evinde:
4 adet süit oda
7 adet tek kişilik oda
4 adet çift kişilik oda
14 adet üç kişilik oda
12 adet dört kişilik oda
Olmak üzere 109 kişi aynı anda konaklayabilmektedir.
Toplantı salonu 175 
Kahvaltı ve Tabldot salonu 150
Yemek salonu ise 275 kişi kapasiteye sahiptir.

Bafra Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu / Bafra Teacher Center and Evening Art School
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In our town, there are 108 schools, incl. kindergartens, pri-
mary and secondary schools,  in which 1586 teachers, 13 
paid class teachers and 61 paid branch teachers are work-
ing. A total of 30.524 students, 6.893 in the villages, 23.631 
in the center, are being educated (2010). Besides, there 
are also 148 teachers working in private teaching institu-
tions. The proportion of illiterate people in Bafra is 96%.

D- 19 MAYIS UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL 
OF HIGHER EDUCATION in BAFRA

General Information 
The vocational school of higher education in Bafra has 
officially become active in 1992-1993 academic year, 
subject to Law no: 2547 and amendment in Law no: 
2880 and in accordance with the decision taken by 
Higher Education Executive Council on 03.03.1992. In 
the same year, the school accepted students in Tobacco 
Cultivation and Processing (I. and II. Education), Green 
housing (I. Education) and Computer Technologies and 
Programming (I. and II. Education) Departments which are 
affiliated with Technical Programs Faculty. Together with 
the opening of Faculty of Economics and Administrative 
Sciences in 2003–2004 academic year, the number of 
faculties in the school increased to 2 and the education 
in Accounting Program has started. The school has also 
started to accept students in Organic Agriculture Program 
(I. and II. Education) and also Cultivation of Medical and 
Aromatic Plants Program (I. and II. Education) in 2009–
2010 academic year.
Programs:
1-Computer Programming
2-Industrial Electronics
3- Accounting and Tax Applications
4-Organic Agriculture
5-Greenhousing
6-Medical and Aromatic Plants
7- Tobacco Cultivation and Processing Technologies
In Vocational School of Higher Education in Bafra, there 
are 303 female and 465 male students are being educat-
ed in the 1st and 2nd education programs, which makes a 
total of 768 students (2010-2011 academic year data).
Both in the faculty of technical programs and economics 
& administrative sciences, intermediate staff required by 
public and private institutions of our country are being 
educated. Intermediate staff means vocational school 

of higher education graduates who have more practical 
information than the undergraduates and more theo-
retic information than the vocational school graduates. 
This makes them the most wanted kind of staff that the 
related sectors need.
 
PhysicalConditions 
Vocational School  of Higher Education in Bafra is lo-
cated in a building rented from the Municipality for 49 
years, located in the center, surrounded by greenhouses, 
a garden, and a recreation area.    
1. Floor: Food Court, Cafe.  
2. Floor:  8 Classes, 1 Laboratory.
3. Floor:  Administration, Academic Staff and Administrative 
Staff Offices.
4. Floor:  3 Classes, 3 Laboratories, 1 conference room, 4 
offices.

Dormitories: 
There is the Milli Piyango Dormitory which belongs to 
General Directorate of Higher Education Credit and 
Hostel Institution. The dormitory is composed of 3 build-
ings and has a capacity of 512 students in total (256 fe-
male – 256 male students).

E- BAFRA TEACHER’S LODGE

In Bafra Teacher’s Lodge, the services offered are as fol-
lows: Hotel, Club, Breakfast and Fixed Menu dining op-
tions, library. The lodge also has meeting rooms where 
teachers gather for charity organizations, seminars, exhi-
bitions, and engagement and wedding ceremonies.

In the lodge there are:
4 suit rooms

7 single rooms

4 double rooms

14 triple rooms

12 family rooms

In total, it has a capacity of 109 people 

for accommodation;

175 for meetings, 

150 for Breakfast and Fixed Menu rooms,

And 275 for dining rooms.
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HASAN ÇAKIN

DIRECTORATE OF PUBLIC 

LIBRARY IN BAFRA

Working Staff: A total of 8 officers are working in the 

library. 4 of them are university graduates, 3 are graduates 

of high school and 1 is a graduate of secondary school.

Activities: Bafra Hasan Çakın Library is tied to General 

Directorate of Libraries and Publications under the 

Ministry of Culture and Tourism and undertakes the 

activities stated in the regulation of “Responsibilities 

and Activities of Public Libraries” and “Educational and 

Cultural Activities in Public Libraries” published in the 

official gazette no 17465, dated 21.09.1981.

Statistical Info:

By 31.12.2008, the number of books in the library: 28702

By 31.12.2008, the number of people who use the 

library: 66470

By 31.12.2008, the number of people who are members 

of library: 1051

By 31.12.2008, the number of books borrowed: 24937

Educational and Cultural Activities Directorate of 

Hasan Çakın Public Library organizes each year some 

Educational and Cultural Activities on special days and 

weeks in accordance with the regulation of Educational 

and Cultural Activities.

Aim: To become integrated with local people, make 

young people have an interest in reading, keep a positive 

dialogue between community and library.
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HASAN ÇAKIN
İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Durumu: Kütüphanede Yüksekokul mezunu 4 
memur, Lise mezunu 3 memur ve Orta öğretim mezunu 1 
memur olmak üzere 8 memur görev yapmaktadır.

Kütüphanede Yapılan Çalışmalar: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne 
bağlı çalışmalarını sürdüren Bafra Hasan Çakın Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğü, 21.09.1981 tarih ve 17465 sayılı 
resmi gazetede yayınlanan “Halk Kütüphaneleri Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği” ile “Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel 
Faaliyetler Yönetmeliği” doğrultusunda hizmetlerini 
sürdürmektedir.

İstatistik Veriler :
31.12.2008 tarihi itibarıyla kütüphanedeki 
mevcut kitap sayısı 28702

31.12.2008 tarihi itibarıyla kütüphaneden 
yararlanan kullanıcı sayısı 66470

31.12.2008 tarihi itibarıyla kütüphaneye üye 
olan okuyucu sayısı 1051

31.12.2008 tarihi itibarıyla ödünç verilen kitap sayısı 24937

Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Hasan Çakın Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü, Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel faaliyetler 
Yönetmeliği doğrultusunda her yıl olduğu gibi 2006 yılı 
içerisinde de belirli Gün ve Haftalarda çeşitli Eğitici ve 
Kültürel faaliyetler düzenlemiştir.

Amaç: Halkla bütünleşmek, gençleri kitapla buluşturmak, 
kütüphane çevre ilişkilerini sıcak tutmaktır.
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Bafra Burnundan Bir Görünüm / Bafra foreland A View
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HALI DOKUMACILIĞI

Halı dokumacılığı bilhassa İlçe Halk Eğitimi Merkezi Mü-
dürlüğünün planlı-programlı çalışmalarıyla geliştirilmiş ve 
yaygınlaştırılmıştır. En değerlisi Hereke tipi olanlardır. Çün-
kü Hereke halıları hem daha yüksek fi yatla alıcı bulmakta, 
hem de genellikle yurt dışına satılmaktadır. Halı dokumacı-
lığı devletçe desteklenmekte ve orman köylerindeki yurt-
taşlara bu sahada faizsiz, vadeli krediler verilmektedir.
Halı dokumacılığında kullanılan malzemeler: 
1. Takım tezgâhı
2. Yün ipi
3. Desen örneği
4. Kirkit
5. Makas
6. Atkılık, çözgülük ipler

Halının dokunması: önce ahşap tezgâh teraziye alınarak 
kurulur. Sonra tezgâha çözgü ipleri sarılır. Yün ipleriyle de-
sene bakılarak çözgülük üzerine düz veya tersi ilmek atılır. 
Desene göre sıra sıra dokunur. Her sıra bittiğinde kirkitle 
makas vurularak desene göre halının oturtulması sağlanır. 
 
2-ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ
Kullanılan Malzemeler :
1.Yün
2. Öreke
3. Hazır boya, tuz, şap, su
4. Beş mil,
Çorap örücülüğünün açıklanması:
Çorapa iki yerden başlanır.
1. Boğazdan
2. Burundan

Burundan başlanan çorap, ilkbaharda genç haline getirilir. 
On iki tek ilmekle başlanır. Altışarlık iki tek mile bölünür, on-
dan sonra tekrar ikiye bölünür (3 ilmek 4 mil) dört yerden 

artırılır. Biraz 

artırdıktan sonra isteğe göre örnek konulur. Topuğa kadar 
dokunur. Topuk çeşitleri vardır. (Trabzon ve Doğu Topuğu) 
boğaza kadar uzatılır iplik boyalar, kökboyaları, toz boyalar, 
soğan kabuğundan tuz şap.

Kök boyaları toplanır kurutulur dövülür, kaynatılır yünü ıs-
latılıp bastırılır, bir gece boyada bekletilir soğuk suya ko-
nulur.

3-HASIR ÖRÜCÜLÜĞÜ
Hasır örücülüğünde kullanılan malzemeler:
1. Saz
2. Kındıra
3. Kamış
4. Hasır düzeni
5. Tarak

Hasır Örücülüğü:
İstenilen ebatta tahtadan tezgâh hazırlanır. Tezgâhın bir 
ucundaki ağaca kındıra bağlanır. Tarağın baştaki gözün-
den iki tane geçirilerek tezgâhın karşı tarafındaki ağaca 
dolanır. Tekrar geri dönülüp tarağın her gözünden bir defa 
kındıra geçirilerek karşı tarafa dolanır. Bu şekilde kındıralar 
boy iplik olarak hazır dokumaya hazırlanır. Akşamdan ısla-
tılmış kamışlar bir kamışın kalın ve diğer kamışın ince ucu 
bir araya getirilip iki alt iki üst geçirilerek baş kısımlar içine 
katlanıp tarak ile sıkıştırılır. İkinci sırada birinci sıranın bittiği 
yerden alt kındıralar üst üste kındıralar alta gelecek şekil-
de örülmeye devam edilir. Bu şekilde istenilen tarafta hasır 

Bafra’nın

Mahalli
Sanatları
Halı dokumacılığı bilhassa İlçe Halk Eğitimi Merkezi Mü-
dürlüğünün planlı-programlı çalışmalarıyla geliştirilmiş ve 
yaygınlaştırılmıştır. En değerlisi Hereke tipi olanlardır. Çün-
kü Hereke halıları hem daha yüksek fi yatla alıcı bulmakta, 
hem de genellikle yurt dışına satılmaktadır. Halı dokumacı-
lığı devletçe desteklenmekte ve orman köylerindeki yurt-
taşlara bu sahada faizsiz, vadeli krediler verilmektedir.

artırılır. Biraz 
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CARPET WEAVING

Carpet weaving has developed and become widespread 
thanks to organized work undertaken by the Directorate 
of Public Training Center of the Town. The most valuable 
ones are the Hereke types because Hereke carpets are sold 
with higher prices and generally to foreign countries. Car-
pet weaving is supported by the government who give 
timed, interest-free loans to people living in forest villages 
and weaving carpets.

Materials used in carpet weaving: 
1. Bench
2. Wool yarn
3. Pattern samples
4. Kirkit
5. Scissors
6. Wefting and warping yarn

The weaving process: First of all, wooden bench is in-
stalled on the balance. Then warping yarn is woven over 
the bench. By looking into the pattern samples, straight 
or reverse stitches are looped over the warping yarn with 
wool yarn and woven in rows by looking into samples. 
When each row is completed, scissors is applied with kirkit 
and make the carpet get the whole pattern fi tted in.
 
2-KNITTING SOCKS
Materials Used:
1.Wool
2. Distaff 
3. Ready-mixed paint, salt, alum, water
4. Five mile - knitting needle

Process:
Start knitting both:
1. From the cuff  and
2. From the toes
Start with 12 single stitches. Then divide it into two single 
stitches, six each. Then divide it once more into two (3 

stitches 4 needles) and increase stitch at 4 points. After in-
creasing to some point, sample may be applied if required. 
Socks is woven upto the heel. There are diff erent types of 
heels woven: Trabzon and Doğu Topuğu – Eastern Heel- is 
lengthened upto the cuff . Diff erent fi bre paints, madders, 
powder paints, paints arised from onionskin, salt and alum 
are used.

Madders are picked up, dried, brayed, boiled. Wool is 
damped and kept in paint overnight and then put into 
cold water.

3-KNITTING STRAW
Materials Used:
1. Rush
2. Sedge warbler
3. Cane
4. Straw
5. Weaver’s reed

Process:
Wooden bench (in the required dimensions) is prepared. 
Sedge warbler is tied to the wood at the one end of the 
bench. Then it is crossed into the weaver’s reed’s fi rst loop 
twice and tied to the wood at the bench’s end. Then the 

Local Art In Bafra
Zembil Örücülüğü / knitting basket

CARPET WEAVING

Carpet weaving has developed and become widespread 
thanks to organized work undertaken by the Directorate 
of Public Training Center of the Town. The most valuable 
ones are the Hereke types because Hereke carpets are sold 
with higher prices and generally to foreign countries. Car-
pet weaving is supported by the government who give 
timed, interest-free loans to people living in forest villages 
and weaving carpets.

Local Art In Bafra
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dokunduktan sonra, tezgâhtaki kındıraların uçları kesilip 
tarak çıkarılıp kındıralar birbirine düğüm atılarak bağlanır.

4-KİLİM DOKUMACILIĞI
Kullanılan malzemeler:
1. Tezgâh.
2. Yün
3. Boya
4. Tarak

Kilim Dokumacılığının açıklanması:
Hazırlanan tezgâhta atkı iplikleri atılır. Üzerine örülecek de-
senine göre renkli çözgü iplikleri atılır. Sıra bitince tarakla 
sıkıştırılır. Bu şekilde istenilen uzunlukta ve desende kilim 
dokunur.

5-ZEMBİL ÖRÜCÜLÜĞÜ
Zembil örücülüğünde kullanılan araç ve gereçler: 
1. Kurutulmuş mısır koçanı yaprakları, 
2. İğne,
3. Hazır kumaş boyası veya tabii boyalar,
4. Sazdan örülmüş kındıra

Zembil Örücülüğünün yapılışı,kullanılan malzemeler:
 
a) Saz: Sulak yerlerde bataklıklarda kendiliğinden yetişen 
1,5-2 m. boyunda 0,5 cm. kalınlığında bir bitkidir. Hasır ve 
zembil örücülüğünde kullanılır.
b)  Kındıra: Saz bir gün öncesinden yumuşatılır. 
4 veya altı telin uçları bir araya getirilerek düğüm atılır. Sa-
yısına göre teller ikiye ayrılarak avuç içerisinde bükülerek 
yapılacak işin büyüklüğüne göre hazırlanır.
c) Mısır koçanı yaprakları: Mısırın ara dış yapraklarıdır.

d)  İğne: 50 Cm. uzunluğunda çelik tel alınıp ortadan ikiye 
katlanıp katlanan tarafından mısır koçanı yaprağı geçirile-
cek kadar bir boşluk bırakılıp uçları bükülür.
e)1. Kumaş boyalar, 

2. Tabii boyalar,
a) Soğan kabuğu boyası: Kurumuş soğan kaplarının kayna-
tılmasından elde edilir.
b) Cevizden yapılan boya: Cevizin yeşil kabukları çıkarılıp 
dövülerek kaynatılarak hazırlanır.
Desen Örneği:

Boyanmış koçan yaprakları zembil örülürken sıralar halin-
de veya istenilen şekilde renklendirilebilir. Belirli bir desen 
örneği yoktur.

Zembil örücülüğünün açıklanması:

Mısır koçanı yaprakları ıslatılıp yumuşatılır. Bir mısır koça-
nı yaprağı boyuna 3 eşit parçaya bölünüp kındıra üzerine 
muntazam sıkıştırılarak sağdan sola sarılır. 8-10 cm. sarıl-
dıktan sonra sarılan kısım içe bükülür. İlk örülen kısım orta-
dan sarılarak çevrilerek istenilen şekilde örülür. 

Koçan bittiği yerde iğne ile geçirilir. Boyanmış mısır koçan 
yapraklarından aralara desen konulur.

Son yıllarda İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün plan-
lı, programlı kurs çalışmaları ile Zembil Örücülüğü Ülke ge-
nelinde tanıtılmış, üretiminin yaygınlaşması için faaliyetler 
düzenlenmiştir. Bu konuda proje çalışmaları, üretim, istih-
dam ve pazarlama ile ilgili faaliyetler devam etmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda İlçenin önemli ekonomik kaynakla-
rından birisi olması hedeflenmektedir.
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same process is repeated once more. This way, sedge war-
blers are made ready to be woven. Canes which are soaked 
a night before are pressed with weaver’s reed (thicker end 
of one crane and the thinner end of another crane- heads 
are folded inwards). When the first line is completed, the 
cranes in the second line are moved to the top, the cranes 
at the top are moved to the bottom and the weaving con-
tinues. As soon as the straw is woven on the required side, 
sedge warblers’ ends are cut, weaver’s reed is removed 
and sedge warblers are knotted.

4-RUG WEAVING
Materials Used:
1. Bench.
2. Wool
3. Paint
4. Weaver’s reed

Process:
Wheft yarn is placed over the bench. In accordance with 
the paint to be woven, colorful warp yarn is then thrown 
over the wheft yarn. When a line is copmleted, pressing is 
applied with weaver’s reed. This is how a rug, in required 
length and pattern, is woven.

5-BASKET WEAVING
Materials Used: 
1. Dried corncob leaves, 
2. Needle,
3. Ready-mixed dye and natural dye,
4. Sedge warbler (woven with sedge)

Weaving process and definitions of materials used:

a) Sedge: A plant which grows by itself in wetlands. Its 
length is 1.5-2 m and thickness is 0.5 cm. It is used in bas-
ket and straw weaving.
b) Sedge warbler: Sedge is soaked a day before. 4 or 6 fi-
bre ends are gathered and tied. Upto its number, fibres 
are seperated into two and then bent in the palm in the 
required size. 
c) Corncob leaves: Outer leaves of corn.
d) Needle: A 50 cm. fibre is folded into two from the middle. 
A loop (enough to make the corncob leaf pass through it) 
is left and then the ends of the fibre are bended.
e) Ready-mixed dye, 

2. Natural dye,

a) Onion skin dye: Arised from dried onion skins which are 
boiled.
b) Walnut dye: Walnut shells (gren) are removed and 
brayed, then boiled.

Pattern sample:
Dyed corncob leaves may get colored in lines while bas-
ket is woven or in any other required way. There is no spe-
cific pattern sample.

Process:
Corncob leaves get soaked and softened. Then each is di-
vided into 3 equal pieces (lengthwise), pressed neatly over 
the sedge warbler and finally are woven from right to left. 
After they are woven 8 to 10 cm, the woven part is bended 
inwards. The part which is initially woven is then bended 
in the middle and woven in the required way. 
Corncobs are needled in their ends. Pattern is given to the 
rug with corncob leaves.

In the recent years, thanks to the training programs regu-
larly organized by the Directorate of Public Training Cen-
ter of Bafra, Basket Weaving has been presented in nation-
wide. The Directorate also organized other activities to 
make this art widespread. There are still ongoing projects, 
production, employment and marketing activities under-
taken in this field. The target is to make basket weaving an 
important economic source for Bafra.

Geleneksel Halı Dokumacılığı/ Traditional Carpet Weaving
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Bafra’mızın sağlık hizmetleri, sosyalizasyon bölge kapsamı-
na girdikten sonra İlçe Sağlık Grubu Başkanlığı’nca idare 
edilmekte olup, bu sahada faaliyet gösteren bütün birim-
ler buraya bağlı olarak çalışır.

Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi:

Grup Başkanlığı’na bağlı en büyük sağlık teşekkülü Dev-
let Hastanesidir. İlçemizde bu hastanenin kuruluş tarihçesi 
1940 yılına dayanmaktadır. O tarihte Cumhuriyet Mahal-
lesi’ndeki bugünkü Askerlik Şubesi’nin olduğu yerdeki bir 
binada 25 yatak kapasiteli olarak ve “Memleket Hastanesi” 
adıyla hizmete açılan bu sağlık kuruluşunun yatak kapasi-
tesi 1954 yılında 40’a çıktı ve ismi de Devlet Hastanesi ola-
rak değişti. 

Bafralı yurttaşlarca yaptırılan bugünkü binasında 16 Hazi-
ran 1961 tarihinde 50 yatak kapasiteli olarak açılmış, aynı 

sene yatak sayısı 100’e, bilahare ise 200’e çıkmıştır. 2009 yı-
lında Kızılırmak Devlet Hastanesi ile birleşmiş olup 275 ya-
tak kapasiteye sahiptir. Hastane, Bafra’nın yanı sıra Alaçam,  
Yakakent, Dikmen, Gerze ve 19 Mayıs ilçeleri ile köylerini 
de kapsayan yaklaşık 250.000 kişi gibi yoğun bir nüfusa 
hizmet vermektedir. 

Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesinde Yer alan Birimler 
Şunlardır :

ACİL SERVİS
Uzman hekimlerin sorumluluğu ve yönetiminde, pratisyen 
hekimlerle 24 saat kesintisiz hizmet verilir. Hasta muayene 
odaları, hasta gözlem üniteleri mevcut olan Acil Servisi-
mizde 24 saat kesintisiz Laboratuar, Görüntüleme Merkezi 
hizmetleri mevcuttur. Ayrıca bu hizmetlere 24 saat kesinti-
siz Ameliyathane, Doğum ve diyaliz ve diğer yataklı birim-
lerde devam etmektedir.

Bafra’da Sağlıkla ilgili Kurumlar
ve Hizmetleri

Bafra Nafiz Kurt Devlet Hastanesi / Bafra Nafiz Kurt State Hospital
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Health services in Bafra are now (after Bafra has been inc-
luded in the socialization region) administrated by Health 
Group Directorate of the town and all units serving in this 
field are tied to this directorate.

Bafra Nafiz Kurt State Hospital:
This is the largest State Hospital in the town tied to the 
Group Directorate. The establishment of this hospital da-
tes back to 1940. At that time, it was named as “Memleket 
(Country) Hospital” and was located on Cumhuriyet Ma-
hallesi, in the place of today’s recruiting office. In 1940, it 
had 25 beds capacity whereas in 1954, this number incre-
ased to 40 and the name was changed to be “Devlet (Sta-
te) Hospital”. In its current building which was constructed 
by local people living in Bafra, it was inaugurated on 16 
June 1961 with 50 beds capacity. In the same year, the 
number first increased to 100 and then 200. In 2009, the 
hospital was combined with Kızılırmak State Hospital and 
its overall capacity was increased to 275. Nafiz Kurt State 

Hospital provides health services to some 250.000 peop-
le living in Bafra, Alacam, Yakakent, Dikmen, Gerze and 19 
Mayıs towns. 

Units of Bafra Nafiz Kurt State Hospital:

EMERGENCY
In the emergency unit, 24 hours service is provided un-
der the responsibility and administration of specialists and 
general practitioners. There are patient examination and 
observation rooms and also laboratories and monitoring 
centers which offer 24 hours service. Furthermore, these 
services are also given 24 hours in surgery room, delivery 
room, dialysis center and other inpatient units.

In the emergency, 2 or 3 practitioners are on duty for 24 
hours. One specialist is also on general duty. There are also 
standby duties for doctors operating in branches in which 
the number of specialists are not sufficient.

Health Institutions And Health 
Services In Bafra

Bafra Sağlık Grup Başkanlığı ve Ağız ve diş sağlığı Hastanesi / Bafra Health Presidency and Mouth & Dental Health Hospital
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Acil serviste 2 veya 3 pratisyen hekim 24 saat nöbet tut-
maktadır. Bir uzman hekim genel hastane nöbeti tutmak-
tadır. Uzmanı yeterli olmayan branşlarda da hekimlerin 
icap nöbeti mevcuttur.

Şehir içi ve şehir dışı hasta transferleri tam donanımlı ve 
gerekli durumlarda sağlık görevlisi nezaretinde ambulans-
lar ile sürekli olarak sağlanır.

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
Sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanın sağlık kuruluşuna 
müracaatıyla başlayıp, tetkik ve tedavi sürecine, oradan da 
sunulan sağlık hizmeti bedelinin direkt veya sosyal güven-
lik kuruluşları vasıtasıyla ödenmesine kadar içinde birçok 
aşamayı barındıran dinamik ve bir o kadar da karmaşık bir 
süreçtir.

İnsan hayatının temel yapıtaşı olan sağlığın korunması 
ve sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez 
kurumlar olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde 
kaliteyi maksimum düzeye çıkarabilmek, hataları minimi-
ze edebilmek ve maliyetleri makul seviyelerde tutabilmek 
için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Hastanelerde sunulan hizmetin kalitesinin artırılmasının 
yanında, hizmetin aksamadan sürdürebilmesi için kurum 
dâhilinde düzgün işleyen entegre bir sistemin mevcudiye-
ti ile mümkündür.

Nafız Kurt Bafra Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi olarak 

Klinik, İdari ve Finansal işlemlerin çağın gereklerine uygun 
olarak yürütülebilmesi amacıyla tam otomasyon çalışması 
başlatılmıştır.

2009 yılında başlatılan çalışmalarla mevcut durum gözden 
geçirilmiş, sisteme tam entegre 175 Bilgisayar bağlantısı 
yapılmıştır. Gerekli alt yapının tamamlanması ile birlikte, 
hastane içindeki tüm işlemler otomasyon üzerinden yürü-
tülmeye başlanmıştır.

ECZANE
Hastanede yatan hasta ve acil hizmetlerini destekleyen 
servis eczanesi ile hizmet vermektedir.

GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ:
 Mamografi
Kemik Desitometri
Ultrasound
Tomografi
Röntgen
EKG
EFOR
EKO
Röntgen
Kolonoskopi
Endoskopi
Solunum Fonsiyon Testi Laboratuvar Hizmetleri

Hastanemiz laboratuar hizmetleri Biyokimya Laboratuarı, 
Hematoloji Laboratuarı, İdrar Laboratuarı, Parazitoloji La-
boratuarı, Patoloji Laboratuarı, Hormon laboratuarı Serolo-
ji laboratuarı, Bakteriyoloji ve Kültür laboratuarı dallarında 
verilmekte olup , Acil Laboratuarı 24 saat kesintisiz hizmet 
vermektedir.

POLİKLİNİKLER
Hastanemiz poliklinik hizmetleri 08.00–16.00 saatleri ara-
sında sürdürülmektedir. Hasta, çalışma saatleri içerisinde 
poliklinik hizmeti almak için muayene olmak istediği po-
liklinik birimine gider ve kayıt olur. Sevkli gelen hastalar 
da poliklinik hizmeti alır. Hastalar internetten de randevu 
alabilirler.

İlgili poliklinikte muayene olan hasta için gerekli tetkikler 
yapılarak tedavi planlanır. Hastanemizde yapılamayan tet-
kik ve tedaviler kurum dışı hastaneler ve özel merkezler-
den hizmet alınmak sureti ile sağlanır.

Bafra Aile Sağlık Merkezi /  Bafra Family Health Center
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Patient transfers within the town or from/to other cities 
are arranged with fully-equipped ambulances and under 
health officers control when required.

INFORMATION PROCESSING CENTER
Getting health services is both a dynamic and a complica-
ted process which includes many different stages such as 
patient’s recourse to the related health institution, exami-
nation and treatment of the illness, payment of the rece-
ived health service directly or via social security instituti-
ons. In order to increase the service quality to a maximum 
level, minimize the problems and mistakes, and keep the 
medical costs at an affordable level in the hospitals that 
are of vital importance to us to stay healthy, information 
technologies are needed. It is only possible to increase the 
medical quality in hospitals and to sustain a well-working, 
non-failing health service with an integrated system.

Nafız Kurt Bafra State Hospital Information Processing 
Center has started to apply a full-automation work in or-
der to undertake Admnistrative and Financial processes 
and keep up with the times. 

With the analysis started in 2009, current system had 
been revised and 175 computers, fully integrated with 
the system, were installed. As soon as all infrastructure is 
completed, all procedures within the hospital have been 
started to get handled with automation.

PHARMACY
Gives service to the in-patients and supports
emergency unit.

SCREENING UNITS:
Mammography
Bone Densitometry
Ultrasound
Tomography
X-Ray
Electrocardiogram
EFFOR
ECHO
Colonoscopy

Endoscopy
Respiratory Function Test
Laboratory Services
Biochemistry Laboratory
Hematology Laboratory
Urine Laboratory
Parasitology Laboratory
Pathology Laboratory
Hormone Laboratory
Serology Laboratory
Bacteriology and Culture Laboratories
Emergency Laboratory

POLYCLINICS
Polyclinic services of our hospital are given between 08.00 
a.m. – 16.00 p.m. Patients go to the polyclinic unit from 
where they want to get treatment within the working ho-
urs and registrate themselves. Patients with referral forms 
also receive polyclinic service. Patients may also get appo-
intment via internet.

Özel Medibafra Hastanesi /  Hospital for Special Medibafra
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Acil Polikliniği
Anestezi Polikliniği
Beyin Cerrahi Polikliniği
Cildiye Polikliniği
Çocuk Polikliniği
Çocuk Cerrahisi Polikliniği
Dahiliye Polikliniği
Diyet Polikliniği
Fizik Tedavi Reh. Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Göz Polikliniği
Göğüs Polikliniği
İntaniye Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
Kadın Doğum Polikliniği
K.B.B Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Ortopedi Polikliniği
Üroloji Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Radyoloji Birimi
Görüntüleme Merkezimizde BT, USG , Mamografi ve Kemik 
Dansitometre hizmetleri verilmektedir. İstemi yapılan her 
türlü rodyoloji tetkiki günü birlik çekimi yapılarak rapor ya-
zılması gereken tetkiklerin raporları bir gün sonra hastaya 
teslim edilebilmektedir. 

İlçemizde 52.124 m2 açık alan üzerine 14.232 m2 zemine 
oturacak ve toplam 42.675 m2’lik alanı kapsayacak şekilde 
yeni bir hastane  inşa edilmektedir. Bu modern Hastanenin 
İnşaatı ise  2012 yılında tamamlanacaktır.

Ayrıca ilçemizde Bafra Kızılırmak Ağız ve diş Sağlığı Hasta-
nesi ve Özel Medi Bafra Hastaneside sağlık alanında hiz-
met vermektedir.

Özel Medi Bafra Hastanesi Hakkında Bilgiler :
Özel Medi Bafra Hastanesinin toplam kapalı alanı 10.500 
m2 dir. 3 ayrı doğum salonu olan müstakil bir doğum ser-
visi, 4 ayrı ameliyathanesi, bir diyaliz ünitesi, Fizik tedavi 
Ünitesi ve Diyet merkezi  hizmet vermektedir. Ayrıca Yeni 
doğan yoğun bakım da dahil olmak üzere 4 ayrı yoğun 
bakım ünitesi bulunmaktadır. Görüntüleme merkezinde 
bulunan direkt röntgen, panoromik diş röntgeni, ultra-
sonografi, mamografik, kemik dansitometrisi, bilgisayarlı 
tomografi ve 1,5 tesla MR hizmeti vermektedir. Odaların 
tamamı tek kişilik olup,hepsinin ayrı tuvalet ve banyosu 

mevcuttur. 105 yatak kapasiteli özel medi Bafra hastane-
sinde  toplam 265 kişi hizmet vermektedir.
Bölümleri:
Beyin Cerrahi, Kadın Doğum, Cildiye,  Kardiyoloji,  Çocuk,  
KBB,  Dahiliye,  Diş, Nöroloji,  FTR, Ortopedi, Genel Cerrahi, 
Göz, Üroloji, Enfeksiyon , diyet alanlarında poliklinik hiz-
metleri vermekte ve  Acil Servisi bulunmaktadır

İlçe insanımıza bu hastaneler dışında; aile hekimliği kap-
samında hizmetler de verilmektedir. Aile hekimleri bu hiz-
metlerini Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürmektedir. 

Bafra Sağlık Grubu Başkanlığına bağlı Aile Sağlığı 
Merkezleri şunlardır:

1. Bafra Cumhuriyet ASM
2. Bafra Gaziosmanpaşa ASM
3. Bafra Stad ASM
4. Bafra Çilhane ASM
5. Bafra Burhan Yelken ASM
6. Bafra Emirefendi  ASM
7. Bafra Bahçeler ASM
8. Bafra Çetinkaya ASM
9. Bafra Dededağı ASM
10. Bafra Doğanca ASM
11. Bafra Elifli ASM
12. Bafra Kolay 2 ASM
13. Bafra Kaygusuz ASM
14. Bafra Kelikler ASM
15. Bafra Örencik ASM
16. Bafra Cezaevi ASM
17. Bafra Şeyhören ASM
18.   Bafra Şeyhulaş ASM

Dispanser /  Dispensary
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Patients who are examined in the related polyclinics then 
get ready for treatment. Examinations and treatments 
which cannot be provided within our hospital are provi-
ded in cooperation with other hospitals and special cen-
ters.

Emergency Polyclinic 

Anaesthesia Polyclinic 
Neurosurgeon Polyclinic 
Dermatology Polyclinic 
Children Polyclinic 
Pediatric Surgery Polyclinic 
Internal Diseases Polyclinic 
Dietary Polyclinic 
Physiotherapy Polyclinic 
General Surgery Polyclinic 
Ophthalmology Polyclinic 
Pulmonary Polyclinic 
Infectious Diseases Polyclinic 
Cardiology Polyclinic 
Gynecology Polyclinic 
Otorhinolaryngology Polyclinic 
Neurology Polyclinic 
Orthopedy Polyclinic 
Urology Polyclinic 
Psychiatry Polyclinic
Radiology Unit

In our Screening Center, BT, USG, Mammography and 
Bone Densitometry services are given. All required radi-
ology examinations are handled in the same day and if 
reports are also required, they’re submitted a day after the 
examination to the patient. 

In our town, on a 52.124 m2 open field and 14.232 m2 ba-
sement, with a 42.675 m2 area of usage, a new hospital is 
being constructed. It is planned to be completed in 2012.

Furthermore, there are also Bafra Kızılırmak Mouth and 
Dental Health Hospital and Private Medi Bafra Hospital 
give medical service.

Information About Private Medi Bafra Hospital :
The total indoor area of Private Medi Bafra Hospital is 
10.500 m2. There is an individual gynecology department 
with 3 separate delivery rooms, 4 individual operating ro-
oms, 1 dialysis unit, 1 Physiothrapy Unit and 1 Dietary Unit 
in the hospital. Besides, there are 4 separate intensive care 
units including new-born care unit. In the screening cen-
ter, there exist direct X-ray, panoramic teeth x-ray, ultraso-
nography, mammography, bone densitometry, compute-
rized tomography and MR machine. All rooms within this 

hospital are for one patient each and have their individual 
toilets and bathrooms. It has 105 beds capacity and a total 
of 265 staff.

UNITS

Neurosurgery, Gynecology, Dermatology, Cardiology, Pe-
diatry, Otorhinolaryngology, Internal Diseases, Dentistry, 
Neurology, FTR, Orthopedy, General Surgery, Ophtalmo-
logy, Urology, Infection, Dietary and Emergency.

Local people in Bafra also receive medical services from 
family health centers where family doctors are working. 

Following is the list of Family Health Centers affiliated to 
Bafra Health Group:

1. Bafra Cumhuriyet FHC
2. Bafra Gaziosmanpaşa FHC
3. Bafra Stad FHC
4. Bafra Çilhane FHC
5. Bafra Burhan Yelken FHC
6. Bafra Emirefendi FHC
7. Bafra Bahçeler FHC
8. Bafra Çetinkaya FHC
9. Bafra Dededağı FHC
10. Bafra Doğanca FHC
11. Bafra Elifli FHC
12. Bafra Kolay 2 FHC
13. Bafra Kaygusuz FHC
14. Bafra Kelikler FHC
15. Bafra Örencik FHC
16. Bafra Cezaevi FHC
17. Bafra Şeyhören FHC
18.   Bafra Seyhulas FHC

Gaziosmanpaşa Aile Sağlık Merkezi
Gaziosmanpaşa Family  Health Center
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Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin Karadeniz kıyıla-
rında doğal özelliklerini kısmen koruyabil-
miş en büyük sulak alanı olup, Kızılırmak 
nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu 
ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir. 
Kızılırmak Deltası olarak adlandırılan böl-
ge, idari olarak Samsun ilinde, Kızılırmağ’ın 
denize döküldüğü yerde Bafra, 19 Mayıs ve 
Alaçam ilçeleri sınırları içinde kalan Samsun-
Sinop karayolunun kuzeyinde bulunan alandır. 
Delta, denizden güneye doğru basamaklar halinde 
yükselmektedir. Deltanın gerisinde, Kızılırmak nehri-
nin her iki kenarında yay şeklinde uzanan ve yükseklikleri 
600-800 metreye varan Kuzey Anadolu Dağları’nın ilk sıra-
sını oluşturan platolar, daha geride ise 1.000-1.500 metre 
yüksekliğindeki dağlar yer almaktadır. Delta, jeolojik açı-
dan bir-iki bin yıl gibi çok kısa bir sürede oluşmuştur.

Kızılırmak Deltası’nın alanı yaklaşık olarak 56.000 hektardır. 
Deltanın her iki yakasında deniz kıyısına paralel olarak uza-
nan sulak alanlar vardır; altı adet gölün (Liman Balık, Uzun, 
Cernek, Gıcı ve Tatlı) bulunduğu 13.400 hektarlık doğu 
bölümünden ve Karaboğaz Gölü ile Mülk Gölü’nün bulun-
duğu 2.710 hektarlık bir alanı kaplayan batı bölümünden 
oluşmaktadır. Göl aynası, tuzcul bataklıklar, deniz, akarsu, 
sazlık alanlar, ıslak çayırlar- mera, karışık geniş yapraklı su 
basar orman, karışık geniş yapraklı orman, kıyı kumulları, 
kumul çalı toplulukları, tarım alanları ve yerleşim alanları 
gibi farklı ekolojik karakterlere sahip habitatlar bir arada 
bulunması, besin maddelerince zenginlik ve uygun iklim 
koşulları Delta’nın eşine az rastlanır ölçüde biyolojik çeşit-
liliğe sahip olmasını sağlamıştır. Kızılırmak Deltası, mikro 
ve makro faunanın çok yüksek bir üretim düzeyine ulaştığı 
yeryüzünün en verimli doğal alanlarından birisidir. 

Kızılırmak Deltası’nın yaklaşık 316 bitki taksonunun varlı-
ğı tespit edilmiştir. Bu 316 takson 74 familyaya bağlı 228 
cins içindeki tür ve tür altı seviyedeki taksonlardan oluş-

maktadır. Bu taksonların çoğunluğu geniş yayılışlı ve Avru-
pa-sibirya floristik bölgesi elementlerinden oluşmaktadır. 
Alanda ülkemizde bilinen familyaların yaklaşık %50’si bu-
lunmaktadır. Ancak familya sayısının çokluğuna rağmen 
tür dağılımı dengeli değildir. 

Göllerde Potamogeton türleri, göl kenarlarında ise saz 
(Phragmites) ve hasır otu (Typha) türleri uzanır. Bataklık-
lar, sazlık, kamışlık ve saz otuyla (Scirpus lacustris) kaplıdır. 
Kumullarda yer yer çalılıklar ve küçük ağaçlıklardan olu-
şan maki benzeri bitki örtüsüne rastlanır. Uzungöl’ün do-
ğusundaki Geleriç Ormanı Kızılağaç (Alnus) ve dişbudak 
(fraxinus) ağaçlarıyla kaplı olup ülkemizdeki nadir orman-

Kuş Cenneti
Kızılırmak Deltası ve
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Kızılırmak Delta is the biggest wetland area at the Black 
Sea coast of Turkey, which has protected its natural cha-
racteristic to some point. It’s also one of the biggest del-
tas of Turkey which is composed of alluvions carried by 
the Kızılırmak river. The region, called as Kızılırmak Delta, 
is located within Samsun in the administrative sense, also 
in Bafra -where Kızılırmak flows into the sea- in the geog-
raphical sense and on the northern side of Samsun-Sinop 
road which lies in between 19 Mayıs and Alacam towns. 
Delta rises in steps from sea upto the south. At the back 
side of the delta, there exist 600-800 meter high platos 
which lie through Kızılırmak and which compose the first 
line of Kuzey Anadolu Mountains. At the further back, the-
re are mountains that are 1.000-1.500 meters high. Delta 

had geologically been formed in a very short time like 
one-two thousand years.

The overall area of Kızılırmak Delta is about 56.000 hec-
tares. There are wetland areas running paralel along the 
coastline at both sides of the delta. Delta is composed of 
two fields. In the first one, which is around 13400 hectares 
and is found in the eastern part, there are 6 lakes (Liman 
Balık, Uzun, Cernek, Gıcı and Tatlı) and in the second one 
which is around 2710 hectares and found in the western 
side, there areKarabogaz Lake and Mulk Lake. In the delta, 
there exist many different habitats with different echolo-
gic characters such as halophytes, rivers, reed fields, wet 
grass, pasturages, forests with broadleaf tress, coastal du-
nes, dune grasses, agricultural fields and settlement fields. 
The delta is also a rich source of nutritional products and 
offers a moderate weather condition which all together 
create a unique biological diversity. Kızılırmak Delta is also 
one of the most productive natural sides of Turkey where 
micro and macro fauna reache a very high production le-
vel. 

It has been determined that in Kızılırmak Delta, there are 
approximately 316 plantal taxons which are composed of 
228 sub-taxons connected with 74 families. Most of these 
taxons are widely distributed and include elements from 
European-Siberian floristic region. In this area, only about 
50% of the families known in Turkey do exist. However, the 
distribution of species are not balanced even though the 
number of families are high. 

In the lakes, Potamogeton species; at the lake coasts 
Phragmites and Typha species lay whereas the quags are 
covered with reeds, sedgies and bullrushes (Scirpus la-

Birds’
Paradise

Kızılırmak Deltası And
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lardan birisidir. Daha çok sulak alanlarda yetişen Cypera-
ceae ve Juncaceae familyaları toplam 24 taksonla büyük 
bir çeşitlilik göstermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 
deltanın, zengin biyoçeşitliliğe ve biyolojik rezerve sahip 
olduğu açıkça ortadadır. 

Yıllardır süregelen çalışmalar çerçevesinde Kızılırmak 
Deltası’nda 323 kuş türü saptanmıştır. Bu sayı Türkiye kuş-
larının %70’i olup Türkiye’de Göksu Deltası’ndan sonra (332 
tür) bir alanda tespit edilmiş en yüksek kuş türü sayısıdır. 
Kızılırmak Deltası’nda üreyen kuş türü sayıları diğer delta-
larla karşılaştırılacak olursa İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 
ve daha büyük bir alana sahip Sultan Sazlığı’nda üreyen tür 
sayısı Dijksen ve Kasparek (1985)’e göre 136 olup neredey-
se Kızılırmak Deltası ile aynıdır. 1989 yılında, Göksu Delta-
sında yapılan üreyen kuş tespitinde 59 türün kesin ürediği, 
17 türün ise şüpheli olduğu belirlenmiştir. Kızılırmak Delta-
sı, Ramsar ve ÖKA statüsüne sahip olup alanda yaklaşık 121 
kuş türünün kesin ürediği, 19 türün ise ürüyor olabileceği 
tespit edilmiştir. Birçok tipik sulak saha türünün varlığı ve 
sayısı Kızılırmak Deltası’nın önemine işaret etmektedir. Üre-
yen kuşlardan, tepeli pelikan altı çift (Pelecanus, crisbus), 
balaban 200 -250 ( Botaurus stellaris), büyük ak balıkçıl 11 
– 15 (Egratta alba), küçük ak balıkçıl 230f (Egratta garzetta), 
erguvani balıkçıl 475-500 (Ardea purpurea), kara leylek 30-
35 (Ciconia nigra), leylek 125-130 (Ciconia ciconia), kaşıkçı 

76 ( Platalea leucorodia) ve turna 40 – 50 ( Grus grus) gibi 
büyük kuşlar alanda üremektedir. Sazlıkta üreyen türlerden 
saz delicesi 250-275 üreyen çift ( Circus aeruginosus), su kı-
lavuzu 500 -700 (Rallus aquaticus), sakarmeke 500 – 1.000 
(Fulica atra), bataklık kamışçısını 500 – 700 ( Locustella 
luscinoides), bıyıklı kamışçın 1.000 – 1500 ( Acrocepha-
lus melenopogon), saz kamışcını 500 – 750 ( Acrocepha-
lus scirpaceus), büyük kamışcın 275 – 325 ( Acrocephalus 
arundinaceus) ve bataklık kiraz kuşu 800 – 1200 ( Emberiza 
schoenicus)’da alanın önemini vurgular. Nadir bir tür olan 
dikkuyruk (Oxyura leucocephala) üreme sezonu sıfrasında 
alanda gözlenmekte ancak ürediği saptanamamıştır. Gele-
riç Ormanı, Passeriformes takımının birçok üyesi ( yaklaşık 
35 tür) için ideal üreme alanı oluşturmaktadır. 
             
Delta, aynı zamanda kışlayan su kuşları içinde uluslararası 
bir öneme sahiptir. 1999, 2002 ve 2005 yılında yapılan Kış 
Ortası Su Kuşu Sayım verilerine göre sırayla bir günde 99 
396, 23 745 ve 182 456 birey sayılmıştır. 2005 yılı sayımında 
en çok sakarmeke (Fulica atra, 57 186), yeşilbaş (Anas crec-
ca, 30.000) sayılmıştır.  

Kızılırmak deltası, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan 
kuş türleri için hayati önem taşımaktadır. Karadeniz’i direkt 
olarak aşan göçmen kuşların uçuş hazırlığı ve uçuş son-
rası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri 
tek alandır. İlkbaharda Karadeniz’i geçmek üzere uzun bir 
yolculuğun hazırlığını yaptıkları, sonbahar göçlerinde ise 
Karadeniz’i aşan kuş türlerinin Karadeniz kıyısında sığınabi-
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custris). One can also observe floras which look like ma-
quis and are composed of heathes and small woodlands. 
The Geleriç Forest, situated on the east of Uzungöl, is all 
covered with white alders (alnus) and ash trees and is one 
of the unique mountains of our country thanks to this 
characteristic. In the delta, Cyperaceae and Juncaceae fa-
milies, which are mostly grown in wet areas, show a great 
diversity with 24 taxons. All these findings show how rich 
the delta is in terms of bio-diversity and bio-reserves. 

As a result of the ongoing studies, there have been 323 
bird species determined in Kızılırmak Delta. This number 
refers to 70% of all birds in Turkey and is the highest num-
ber of bird species determined in one specific field after 
Goksu Delta (332 species). When we compare the num-
ber of bird species breeding in Kızılırmak Delta with the 
others, we see that the number in Sultan Reed-Bed is al-
most 136 (1985) and almost same as in Kızılırmak Delta. 
In a bird species research made in 1989 in Goksu Delta, 
it has been observed that there are 59 species definitely 
breeding and 17 suspiciously breeding in the area. On the 
other hand, Kızılırmak Delta has the status of Ramsar and 
OKA and within its territory, there are 121 bird species de-
finitely breeding and 19 possibly breeding. The existen-
ce and the number of typical wet fields in the area show 
the importance of the Delta. Among the birds breeding 
in Kızılırmak Delta, the following ones are breeding in the 
field: Pelecanus, crisbus, Botaurus stellaris (200-250), Egrat-
ta alba (11 – 15), Egratta garzetta (230), Ardea purpurea 
(475-500), Ciconia nigra (30-35), Ciconia ciconia (125-130), 
Platalea leucorodia (76) and Grus grus (40 – 50); whereas 
the following ones are breeding in the reed-bed: Circus 
aeruginosus (250-275), Rallus aquaticus (500 -700), Fulica 
atra (500 – 1.000), Locustella luscinoides (500 – 700), Ac-

rocephalus melenopogon (1.000 – 1500), Acrocephalus 
scirpaceus (500 – 750), Acrocephalus arundinaceus (275 
– 325) and Emberiza schoenicus (800 – 1200). Also Ox-
yura leucocephala, a unique bird species, is observed in 
the field in the breeding season but is not yet seen while 
breeding. Geleriç Forest is also a ideal place to breed for 
the members of Passeriformes team (approximately 35 
species).    
          
Delta also has an international value as a place where wa-
ter birds overwinter. According to the data of Mid-Winter 
Water Bird Counting realized in 1999, 2002 and 2005, 
there had been respectively 99 396, 23 745 and 182 456 
waterbirds in the field. In the 2005 counting, the highest 
number of birds counted were Fulica atra, 57 186, and 
Anas crecca, 30.000.  
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lecekleri en önemli sulak alandır. Bu nedenle, özellikle göç 
sırasında pek çok kuş türü için deltanın varlığı hayati önem 
taşımaktadır ve göç sırasında büyük sayılara ulaşmaktadır. 
Mart sonu nisan başında, büyük miktarda martı (Larus mi-
nutus, 50.000 civarında) sürüleri deltada birkaç gün konak-
lamaktadır. Nisan ve mayıs aylarında kırlangıçlar (Hirundo 
rustica, 50.000 – 75.000) ve kum kırlangıçları (Riperia ripe-
ria, 100.000) sayıca en fazla geçen göçmen türleridir. Bu 
kuşlar deltayı sadece yakıt ikmali için değil aynı zamanda 
gece tünemek içinde kullanmaktadırlar. 

Örtücüler dahil olmak üzere deltadan geçen kuşlarının sa-
yısı birkaç milyonu bulmaktadır. 

Kızılırmak Deltası Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Kızılırmağ’ın 
Karadeniz’e döküldüğü yerde (Bafra) oluşan sulak alan, 
sucul, orman ve kumul habitatlannın bir mozaiğini içe-
rir. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki en büyük sulak alan 
olan ÖBA, geniş alanlar kaplayan yan doğal habitatları ve 
zengin ornitolojik özellikleri nedeniyle önemlidir. Bitki ör-
tüsünde Jurinea kilae gibi bazı türlerin uluslararası ölçekte 
önemli popülasyonları ve ülke çapında lokal olarak görü-
len bazı nadir bitki taksonlan yer alır.

Doğa Koruma 

Kızılırmak Deltası ÖBA’sının (Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam sı-
nırlan arasında kalan) büyük bir kısmı 21.04.1994 tarihin-
de I.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır. 
Buna ek olarak Cernek Gölü ve çevresi 1984 yılında Yaban 
Hayatı Koruma Sahası (4000 ha) ilan edilmiştir. 1996 yılında 
Bayındırlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı, DHKD ile işbirliği 
içinde deltadaki tüm arazi kullanım ilkelerini belirleyen bir 
Çevre Düzeni Planı hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. 
ÖBA ayrıca 1998 yılında, Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar 
Sözleşmesi çerçevesinde Ramsar Alanı olarak ilan edilmiş-
tir.
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Kızılırmak Delta is of vital importance to the bird species 
which directly pass through Black Sea during the migra-
tion period. This is the only place where migratory birds 
that directly pass through Black Sea may get prepared for 
flying, may rest afterwards, may get fed and protected. In 
Spring, in this area, these birds get prepared for a long trip 
in which they will pass Black Sea and get sheltered here 
after the migration in Autumn and with this characteristic, 
it’s the only wet area on the Black Sea coast to host these 
birds. This is why, its existence is of utmost importance to 
many bird species whose number increase to a serious le-
vel during migration periods. 

There are also seagull flocks ((Larus minutus, around 
50.000) that rest for a couple of days in the delta at the 
end of March-beginning of April. Swallows (Hirundo rus-
tica, 50.000 – 75.000) and sand swallows (Riperia riperia, 
100.000) are the migratory birds that mainly pass over the 
delta in April and May. These birds use the delta not only 
for fuel delivery but also for settlement through the night 
The total number of birds passing over Kızılırmak Delta is 
about one-two millions.

Kızılırmak Delta Important Plant Area (OBA, its abbreviati-
on in Turkish), located in the place where Kızılırmak flows 
into Black Sea, is a mosaic of wet fields, hydrophilic areas, 
forestries and sand dunes. OBA, the largest wet field on 
the Black Sea coast of Turkey, is an important area with 

its natural habitats and rich ornitologic character. Its flora 
is composed of some world-wide species such as jurinea 
kilae and some nation-wide known unique plantal taxons.
Preserving the Nature 

A large part of Kızılırmak Delta OBA (the part between Baf-
ra, 19 Mayıs and Alacam borders) was taken under protec-
tion in 21.04.1994 as a 1st Degree Natural Protected Area. 
Furthermore, Cernek Lake and its surrounding were decla-
red to be a Wildlife Protection Area (4000 ha) in 1984. The 
Ministry of Public Works and Environment, in cooperation 
with DHKD, put into force an Environmental Plan in 1996 
which states the usage principals of the fields within the 
delta. Furthermore, OBA was declared as a Ramsar Field 
in 1998 within the framework of Ramsar Convention to 
which Turkey is a party. 
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İlçenin sanayi ve ticareti ağırlıklı olarak ziraate dayalıdır. 
Buna bağlı çok sayıda çeltik, un fabrikaları, Bafay Ayçiçek 
Yağı Fabrikası, kereste işleme tesisleri, hayvani ürünler işle-
me tesisleri, tavuk çiftlikleri, alabalık üretim tesisleri önemli 
iş alanlarıdır. Ayrıca yaklaşık 4.000 kişinin istihdam edildiği 
konfeksiyon sektörü ihracata dayalı üretim fonksiyonuyla 
hatırı sayılır bir yer işgal eder.

Bafra’mızdaki meslek odalarımız ise şunlardır:

-Bakkallar Odası
-Berberler Odası
-Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası
-Fırıncılar Odası
-Kahveciler Odası
-Kasaplar Odası
-Kunduracılar Odası
-Lokantacılar Odası
-Madeni Sanatkarlar Odası
-Marangoz, Mobilya ve Ağaç İşleri Odası
-Pazar Yerleri Esnafı Odası
-Şoförler ve Otomobilciler Odası
-Terziler, Tuhafiyeciler ve Hazır Giyimciler Odası

Bafra’da ayrıca ticarete önemli katkı sağlayan 2 tane küçük 
sanayi sitesi ile bir de Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur. 
Bunlar:

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
İlçede dağınık ve karmaşık bir görünüm arz eden çeşit-
li mesleklere mensup esnaf  kendi aralarında birleşerek 
1968 yılında Bafra Küçük Sanayii Sitesi’ni kurmuştur. Adı 
geçen kooperatif sürekli gelişme göstermiş ve bugünkü 
Fevzi Çakmak Mahallesinin Dededağı Köyü altı mevkiinde 
106.000 m2 ‘lik bir arazi satın alarak sitenin projesini çizdir-
miştir. Bununlada kalınmamış, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığından alınan kredi ile 1975 yılında tamamlanarak aynı 
yılın 12 Aralık günü sahiplerine teslim edilmiştir.

Öte yandan 1984 yılında; içinde lokanta, kahvehane, P.T.T., 
Halk Bankası Şubesi, Emniyet, Konferans Salonu, Meslek 
Derneklerine tahsis edilmiş birer oda ve 33 ticarethaneden 
oluşan büyük bir idare merkezi yapılarak hizmete girmiştir.

Gene bu arada, ilçedeki trafik sıkışıklığına sebep olan, şehir 
görünüşünü bozan gürültülü meslek sahiplerinin tamamı-
nı siteye toparlamak için mevcut 154 dükkana ilaveten 91 
ek dükkan inşaatı daha yapılmıştır.

154 dükkanlı ilçe Küçük Sanayii Sitesi 1980 fiyatlarına göre 
80 milyon TL’ na mal olmuştur.

Halen sanayi sitesinde marangoz, mobilyacı, avize imalat-
çısı, mermerci, oto lastik kaplamacısı, oto elektrik ve akü 
imalatçısı, zirai alet imalat ve tamircisi, oto tamircisi , torna-
cı, kaportacı, balatacı,  oto döşemeci gruplarına mensup 
esnaf çalışmaktadır.

KIZILIRMAK SANAYİ SİTESİ
İlçemiz içinde Küçük Sanayi sitesinin bitişiğinde ve Sinop-
Samsun Karayolu’nun kenarındadır. 1984 yılında inşaatına 
başlanan ve 1999 yılında tamamlanan Kızılırmak Sanayii  
sitesinde 223 işyeri mevcuttur.

Kuruluşlar
Bafra Ekonomisi ve

Kızılırmak Sanayi Sitesi /  Red River Industrial Site
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Economic Instituons In Bafra
Economy Of Bafra And

Trade and commerce in Bafra are mainly based on agri-
culture. This is why rough rice, flour factories, Bafay Sun 
Flower Seed Oil Plant, wood processing plants, animal 
products processing factories, poultry farms and white-
fish production plants are of utmost important to Bafra 
in terms of employment. Besides, prêt a porter sector in 
which 4000 people are employed is also important, espe-
cially with its high export capacity.

Some of the professional chambers registered in Bafra 
are as follows:

-Grocers’ Chamber
-Hairdressers’ Chamber
-Electricians’ Chamber
-Bakers’ Chamber
-Coffee makers’ Chamber
-Butchers’ Chamber
-Shoemakers’ Chamber
-Restauranteurs’ Chamber
-Mine Artisans’ Chamber
-Carpenters’ Chamber
-Local Bazaar Artisans’ Chamber
-Drivers’ and Automobile Artisans’ Chamber
-Tailors’, Clothiers’ and Ready-to-Wear Craftsman Chamber

There are also 2 small industrial areas and one Organized 
Industrial Site that contribute to the economy of Bafra.

SMALL INDUSTRIAL AREA
Artisans working in different sectors came together in 
1968 and gathered to establish the small industrial area, 
a mutual society. This initiative has developed a lot within 
years and purchased a bigger area of 106.000 square me-
ters in Dededağı Köyü region of Fevzi Cakmak Mahallesi. 
Furthermore, with the loan taken from the Ministry of In-
dustry and Technology, it was completed in 1975 and was 
taken over by the owners on December, the 12th. 
Also in 1984, an administration building which includes a 

restaurant, café, post office, Halk Bank branch, police sta-
tion, conference room, rooms for vocational associations 
and 33 trading houses was constructed.

Again, in order to gather all self-employed people under 
an organized structure and to create a more settled and 
coordinated business atmosphere within the town, 91 ad-
ditional offices were constructed in this area where there 
were 154 at the beginning.

The construction cost of this Small Industrial Area with 
154 offices was TL 80 mil. in 1980.
Currently, there are carpenters, furniture dealers, chande-
lier manufacturers, marble cutters, auto-tire platers, auto-
electric and accumulator manufacturers, agricultural tool 
manufacturer and repairers, auto-mechanics, turners, car 
hood repairers, auto-upholsterers having offices in this 
area.

Bafay Ayçiçek Yağı Fabrikasından Bir Görünüm 
Bafay Sunflower Oil Factory A View
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Bafra’nın iş ve istihdam problemlerine kökten çözüm bul-
mak maksadıyla kurulması planlanan bir sanayi bölgesidir. 
Bu maksatla hazırlanan proje; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
nın 06.08.1997 tarih ve 10229-10249 sayılı kararı ile 1997 
yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Bu iş için uygun 
görülen Maliye Hazinesine ait Doğankaya Köyü Martıka-
le mevkiindeki 228 hektarlık alan 09.11.1998 tarihinde 
34.200.000.000 TL’ye kamulaştırılmıştır. Kızılırmak nehrine 
4.5 km. cepheli ve Samsun-Sinop Karayoluna 5 km uzak-
lıkta olan Organize sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde 
münbit Bafra Ovasının bütün ürünleri en iyi şekilde değer-
leneceği gibi sanayici iş adamlarımızın yatırım konusunda-
ki beklentilerine de cevap verebilecektir. 16.10.1997 tarih 
ve 23142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bütçe uygula-
masında Samsun İli ve İlçeleri “Birinci derecede Kalkınma-
da Öncelikli Yöre” Statüsüne alındığından; Bafra Organize 
Sanayi Bölgenin yatırımcılar için çok cazip bir yer olduğu 
da açıktır. Alt yapı problemi çözülmüş,  çevre kirlenmesine 
karşı da her türlü tedbirler alınmıştır.  

Bölge; iç yol tretuvarları içme ve kullanma suyu şebekesi, 
pis su kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu şebekesi, taban 
suyu drenajı, elektrik enerjisi dağıtım ve aydınlatma şebe-
kesi, merkezi haberleşme ve telekominikasyon şebekesi, 
atık su arıtma şebekesi gibi alt yapı tesisleri ile Bölge İdare 
Binası, Laboratuar, sağlık ocağı. P.T.T., ticaret merkezi, park, 
banka, karakol, Anadolu Teknik Lisesi, İtfaiye, Çarşı, işyeri, 
spor tesisleri, camii, helikopter pisti gibi üst yapı tesislerin-
den oluşmaktadır.

Bafra Organize Sanayii Bölgesi içinde; 69 adet 5.000 er m2. 
lik, 38 adet 15.000 er m2. lik, 4 adet 20.000 er m2. lik, 3 adet 
de 25.000 er m2. lik iş yeri alanı tahsis edilmiştir.

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bafra 9. yüzyıldan beri ticari ve sanayi bakımından hare-
ketli bir ilçedir. Bereketli topraklar üzerinde kurulması ve 
Kızılırmağın kenarında bulunması bunda büyük etkendir. 
Zira o gün bugünkü gibi kara taşımacılığının olmaması; 
Kızılırmak üzerinde küçük yelkenlilerle uzak illerden hat-
ta ülkelerden Bafra’ya ticari maksatlı insan akınları şehre 
yüzyıllar boyu ayrı bir canlılık kazandırmıştır. Özellikle tütü-
nün Bafra’da yetiştirilmeye başlanması üzerine 19.yüzyılın 
başından itibaren İlçe bir anda bölgenin en gözde sanayi 
kesimi haline gelmiştir. Tüccarlar tarafından kurulan ve iş-
letilen tütün işleme fabrika ve atölyeleri İlçenin dünyaca 
tanınmasını sağlamıştır.

İşte bütün bu gelişmelere paralel olarak  Bafra’da 1903 yı-
lında “Tecim ve Endüstri Odası” açılarak şuurlu bir ticaret ve 
sanayi politikası takip edilmeye başlanmıştır. Daha sonraki 
yıllarda Ticaret ve Sanayi Odası ismini alan bu kuruluşun 
amaçları şudur: Mesleki ahlaki ve tesanüdü korumak, ti-
caret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette geliş-
mesine çalışmak ve bu maksatlarla verilecek işleri yapmak 
İlçe İçindeki ticari teamulleri tesbit edip, örf ve adet haline 
getirmek. Ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeyi yap-
mak, bilgileri toplamak, gerektiğinde bunları ilgili makam-
lara ulaştırmak.
 
Ticaret ve Sanayi Odasında “Oda Meclis Başkanlığı” 1948 
yılında kurulmuştur. 

O günden bu yana Oda Meclis Başkanlığı yapanlar 
şunlardır:
       
Başlama Tarihi  Bitiş Tarihi  Başkan Adı

1948   1952   Necati BORA
1952   1960   Kemal KİTAPLI
1960   1961   Mehmet ANARAT
1961   1982   Süleyman TÜRK
1982   1983   Adnan KAYA
1983   1984   Saffet ARSLAN
1984   1987   Çoşkun ÇETİNKAYA
1987   1993   Enver TURAN
1993   1995   Hüseyin DURGUN
1995   1999   Duran AYDIN
1999   2005   Duran AYDIN
2005   2009   Musa KAZMAZ
2009   2013   İsmail TUĞ
2013   2014   Hüseyin ÇAMAŞ
2014   Devam Ediyor  Nur Meral AYDINER

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası / Bafra Chamber of Commerce and Industry
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KIZILIRMAK INDUSTRIAL AREA
This area is located next to SMALL INDUSTRIAL AREA and 
Sinop-Samsun road. It was started to be constructed in 
1984 and was completed in 1999. Currently there are 223 
offices within this area.

ORGANIZED INDUSTRIAL SITE
This site was planned to be constructed in order to provi-
de an absolute solution to employment problems in Bafra. 
The related project was included within the investment 
plan of 1997, subject to Decision No: 10229-10249, dated 
06.08.1997 of Ministry of Industry and Commerce. The 228 
hectares field, approved to be the venue of this site, which 
belongs to Public Treasury, was located in Dogankaya Vil-
lage, Martıkale region and was nationalized on 09.11.1998 
for TL 34.200.000.000. When the Organized Industrial Site 
which is 4.5 km to River Kızılırmak and 5 km to Samsun-Si-
nop road, becomes active, it will meet the businessmen’s 
investment needs and will enable all products from Bafra 
Plain used to good account. As Samsun and all Samsun 
towns have received the status of “Priority Region for Deve-
lopment” subject to the budget implementation promul-
gated on the official gazette, no: 23142 on 16.10.1997, it is 
obvious that Bafra Organized Industrial Site is an attractive 
one for investors.  The site has no infrastructure problems; 
plus all measures to prevent environmental problems 
are taken. There are domestic and drinking water supply 
networks, contaminated water sewer system, rain water 
network, underground water drainage network, electri-
city power distribution and illumination network, central 
telecommunication network, waste water sewer system 
installed in the site. The site is composed of Administrati-
on Building, Laboratory, medical center, post office, trade 
center, park, bank, police station, Anatolian Technical High 
School, Fire Brigade, Shops, offices, fitness facilities, mos-
que, heliport. 

In regard to business offices, there are 69 -5000 square me-
ter offices, 38- 15000 square meter offices, 4- 20000 square 
meter offices and 3- 25000 square meter offices within the 
Organized Industrial Site of Bafra.

BAFRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Bafra has been a dynamic town in terms of industry and 
commerce since the 9th century. It’s located on produc-
tive fields and also along Kızılırmak River and all these 

factors have positive impact over Bafra’s dynamism in in-
dustry and commerce. In the 9th century, there was no 
road transportation and this was why merchants were 
using Kızılırmak to travel with small sail-boats from long 
distances to Bafra and were contributing to the dynamism 
in town. Bafra has become the most popular trade center 
of the region especially when tobacco production started 
in town at the beginning of the 19th century. Tobacco 
processing factories and workshops which were establis-
hed and operated by merchants enabled Bafra to become 
known world-wide. 

In parallel with this commercial progress, “Chamber of 
Commerce and Industry” was established in Bafra in 1903 
where a conscious trade and industry politics was first 
adopted. The main objectives of the chamber are as fol-
lows: To protect code of ethics and solidarity, to ensure 
that trade and industry progress in accordance with ge-
neral interest and to undertake related works, to determi-
ne commercial practice in town and make them become 
commercial traditions, to arrange reviews on commerce 
and industry, to bring the related data together and when 
required, share them with the related authorities.
 
In the Chamber of Commerce and Industry, “Speakership 
of Chamber” was founded in 1948.

Here is the list of speakers (presidents of assembly) who 
have come into force since then:

Starting Date  End Date  Chairperson’s Name

1948   1952   Necati BORA
1952   1960   Kemal KİTAPLI
1960   1961   Mehmet ANARAT
1961   1982   Süleyman TÜRK
1982   1983   Adnan KAYA
1983   1984   Saffet ARSLAN
1984   1987   Çoşkun ÇETİNKAYA
1987   1993   Enver TURAN
1993   1995  Hüseyin DURGUN
1995   1999   Duran AYDIN
1999   2005   Duran AYDIN
2005   2009   Musa KAZMAZ
2009   2013   İsmail TUĞ
2013   2014   Hüseyin ÇAMAŞ 
2014   Present   Nur Meral AYDINER
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1935 yılından bu yana oda’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yapanlar ise sırasıyla şunlardır:
  
Başlama Tarihi  Bitiş Tarihi Başkan Adı

1935   1939  İsmail ENDERUN
1939   1943  İsmail IŞIN
1943   1948  İsmail TARIM
1948   1952  Mahmut BARUTÇU
1952   1955  Ali KALE
1955   1967  İsmail TARIM
1967   1968  Atıf AKTAY
1968   1972  Nafız KAYA
1972   1982  Cemal BAYRAKTAR
1982   1984  Süleyman TÜRK
1984   1986  Bayar YILDIZ
1986   1987  Saffet ARSLAN
1987   1989  Bayar YILDIZ
1989   1995  Turgut ŞAHİNOL
1995   1999  Ahmet DİRİCAN
1999   2005  Ahmet DİRİCAN
2005   2009  Rızvan AKSOY
2009   2011  Rızvan AKSOY
2011   2013   Recep DURGUN
2013   Devam Ediyor.. Göksel BAŞAR  

BAFRA ZİRAAT ODASI
Bafra Ziraat Odamız 1963 yılında İlk kurulan odalarla birlik-
te faaliyete geçmiş ve bugüne kadar on dokuz Genel Kurul 
yapmıştır. İlk Oda Başkanımız Turgut Aydıner’den bu yana 
on bir oda başkanı görev yapmış olup, halen on ikinci oda 
başkanımız Sait Karagöl görev yapmaktadır.
 
FAALİYET ALANI
Bafra Ziraat Odası 115 Köy, 4 Belde de yaşayan yaklaşık 
18.000 çiftçi ailesine yönelik hizmet vermektedir.

İDARİ YAPISI
1.Ziraat Odası Yönetim Kurulu
2.Ziraat Odası Meclisi

İlçe Ziraat Odasının başlıca amaçları şunlardır;
1.Zirai sahadaki teknik bilgi ve gelişmeleri  çiftçilere aktar-
mak.
2.Bol ve kaliteli mahsul alınmasını sağlamak.
3.İmkanlar ölçüsünde pazar bulmak.
4.Tohum, ilaç, ip gibi çiftçi ihtiyaçlarını bulup, maliyet fiyat-

larına vermek.
5.Hayvan ıslahı için ilgililer nezdinde girişimde bulunmak.
6.Çiftçi problemlerini, halledecek mercilere iletmek.
7.Mahsul maliyet fiyatlarını tespit ederek ilgili Bakanlığa 
makul bir fiyat teşekkülü için aktarmak.
8.Bitki haşere ve hastalıklarının giderilmesinde yardımcı 
olmak.
9.Konferanslar, seminerler düzenleyerek çiftçiliği geliştir-
mek.

Bugüne kadar İlçemizde Ziraat Odası Başkanlığı yapan 
isimler şunlardır;
1.Turgut Aydıner
2.Habil Demircan
3.Hamdi Tekeş
4.Hüseyin Saral
5.Yusuf Kocabaş
6.İlyas Özaydın
7.İbrahim Balta
8.Niyazi Edis
9.Mehmet Dinçer
10.İzzet Uncu
11.Sait Karagöl
12. Osman Tosuner’dir. 
Bafra Ziraat Odasının şuan ki Meclis Başkanlığı görevini Ka-
şif Ünlü yürütmektedir.

BAFRA TİCARET BORSASI
Borsamız, 5590 sayılı kanunun 32.maddesi hükmü gere-
ğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.02.1992 tarih ve 
B.O.14.İTG.0.14 (640.2/91) 4541 sayılı kararları ile kurulmuş-
tur.

Borsayı teşkilatlanmış, organize edilmiş, disiplin altına alın-
mış Pazar olarak tarif etmek mümkün ise de; daha açık ola-
rak “özel kanunla kurulan alıcı ve satıcıların belli zamanlarda 
bir araya gelerek genellikle malın numunesine veya tipine 
istinaden büyük çapta alım-satım yapılan ve dolayısıyla arz 
ve talebin belli yer ve zamanlarda karşılaşmasıyla gerçek 
piyasa fiyatının oluşmasına imkan sağlayan teşkilatlandırıl-
mış bir pazar” şeklinde tarif etmek de mümkündür.

Borsalarda muameleler belli kurallar çerçevesinde yapılır. 
Bu kurallar; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile o 
bölgede cari örf ve adet kaidelerinden oluşur.

Ticaret Borsalarını, Menkul Kıymetler ve Borsaları ile karış-
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Following is the list of Board Chairmen who have offici-
ated in the chamber since 1935:
  
Starting Date  End Date  Chairperson’s Name

1935   1939   İsmail ENDERUN
1939   1943   İsmail IŞIN
1943   1948   İsmail TARIM
1948   1952   Mahmut BARUTÇU
1952   1955   Ali KALE
1955   1967   İsmail TARIM
1967   1968   Atıf AKTAY
1968   1972   Nafız KAYA
1972   1982   Cemal BAYRAKTAR
1982   1984   Süleyman TÜRK
1984   1986   Bayar YILDIZ
1986   1987   Saffet ARSLAN
1987   1989   Bayar YILDIZ
1989   1995   Turgut ŞAHİNOL
1995   1999   Ahmet DİRİCAN
1999   2005   Ahmet DİRİCAN
2005   2009   Rızvan AKSOY
2009   2011   Rızvan AKSOY
2011   2013   Recep DURGUN

2013   Present   Göksel BAŞAR

BAFRA CHAMBER OF AGRICULTURE
Bafra Chamber of Agriculture became active in 1963 to-
gether with the other chambers established in Bafra and 
hosted nineteen general assemblies till today. There had 
been 11 presidents who presided the chamber including 
the first president Turgut Aydıner. Today, the 12th presi-
dent Mr. Sait Karagöl presides Bafra Chamber of Agricul-

ture.
 
SCOPE OF ACTIVITY 
Bafra Chamber of Commerce gives service to 18.000 far-
mers and their families who do live in 115 villages and 4 
counties all over Bafra.

ADMINISTRATIVE STRUCTURE
1.Chamber of Agriculture BOARD
2.Chamber of Agriculture ASSEMBLY

Main Duties of BAFRA Chamber of Agriculture :
1.Transfer technical information and development in the 
field of agriculture to farmers.
2.Enable abundant and qualified yield procurement.
3.Find markets within the bounds of possibility.
4.Find the needs of farmers (seed, pesticide, cord etc.) at 
cost.
5.Take steps in the direction of animal breeding.
6.Share the problems of farmers with authorities.
7.Determine the yield prices and see the Ministry to keep 
them in reasonable levels.
8.Help farmers to prevent plant diseases.
9.Organize conferences, seminars and thereby develop 
farming.

Past Presidents of the Chamber:
1.Turgut Aydıner
2.Habil Demircan
3.Hamdi Tekeş
4.Hüseyin Saral
5.Yusuf Kocabaş
6.İlyas Özaydın
7.İbrahim Balta
8.Niyazi Edis
9.Mehmet Dinçer
10.İzzet Uncu
11.Sait Karagöl
12.Osman Tosuner

Currently it is Kaşif Ünlü who presides Bafra Chamber of 
Agriculture.

BAFRA COMMODITY EXCHANGE
Bafra Commodity Exchange was established subject to Ar-
ticle 32 of Law No: 5590 and with the decision of Ministry 
of Industry and Commerce, B.O.14.ITG.0.14 (640.2/91) no: 
4541, dated 16.02.1992.

Bafra Ziraat Odası / Bafra Chamber of Agriculture
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tırmamak gerekir. Zira menkul kıymetler kamu tüzel kişileri 
ya da anonim şirketler tarafından veya ortaklık haklarını 
temsil etmek üzere nakit veya ayni karşılığında standart 
meblağ ve tipte çok sayıda ve orta, uzun veya sonsuz va-
deli olarak seri halinde ihraç edilen, devamlılık arz eden 
dönemsel gelir sağlayan ve piyasada tedavül eden huku-
ken kıymetli evrak hükmündeki belgelerdir.

Ticaret Borsalarının tanımı 5174 sayılı Kanunun 28. mad-
desinde yapılmıştır. Buna göre Ticaret Borsaları; Kanunda 
yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin Alım ve 
satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle meşgul olmak 
üzere kurulan tüzel Kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. Birlik 
olarak borsamız T.O.B Birliğine bağlıdır.

Ticaret Borsalarının Görevleri:

Borsalarda, borsaya dahil maddelerin numune ve tipler 
üzerinden muhtelif şekilde alım satımı yapılmaktadır. Ge-
rek bu alım satımların tescili suretiyle resmiyet kazanması, 
gerekse alım satımı müteakip taraflar arasında malın kali-
tesi, teslim-tesellüm şartları, mal bedelinin tediyesi gibi hu-
suslarda ortaya çıkacak ihtilafların halli konularında hizmet 
veren ticaret borsalarının 5174 Sayılı Kanunla sayılmış olan 
görevleri şunlardır:

-Borsaya dahil maddelerin borsada alım satımını tanzim 
etmek. Ticaret Borsaları, borsaya dahil maddelerin alım 
satımlarının, borsa yönetiminin belirlediği yer ve zaman-
larda, tespit edilen kurallara uygun şekilde gerçekleştiril-
mesini sağlamak ve yapılan alım satımları tescil etmekle 
görevlidirler.

-Borsaya dahil maddelerin her günkü fiyatlarını usulü dai-
resinde ilan etmek.

Borsalar, yapılan alım satımları ve teşekkül eden fiyatla-
rı günlük olarak tespit ve tescil edip yayımlarlar. Böylece; 
borsada oluşan fiyatlar, borsa dışındaki alım satımlar için 
de isabetli bir gösterge teşkil eder.

Arz ve talepte meydana gelen değişikliklerden bilgi du-
rumunda bulunmayan kişiler, her türlü basın ve yayın ile 
kamuoyuna intikal eden borsa fiyat bültenlerinden bilgi 
edinebilirler.

-Alıcı ve satıcının teslim, tesellüm, tediye bakımından yü-
kümlülüklerini, her tip malın asgari vasıflarını, muamele-
lerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerine etki eden şartları, ta-
raflar arasında ihtilaf vukuunda ihtiyari tahkim yoluyla bu 
ihtilafın çözümlenmesine dair esasları belirleyen ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin tasdikiyle tekemmül eden ge-
nel kaide ve hükümler vücuda getirmek.

-Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat 
haberleşmesi yapmak.
Ticaret Borsaları yurt içi ve yurt dışı borsa hareketlerini ta-
kip etmek suretiyle üyelerinin, malların günlük fiyatları ve 
malı nereden temin edebilecekleri konusunda bilgi sahibi 
olmalarını temin eder.

-Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit et-
mek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak ve kurul-
muş olanlara katılmak.
-Yine borsaların bölgenin ve ülkenin başlıca üretim mad-
deleri hakkında hazırladığı yıllık ekonomik raporlar, temel 
ürünlerin üretimi, tüketimi, fiyatları, kaliteleri bakımından 
alıcı, satıcı ve tüketicileri için güvenilir bir rehber ve göster-
ge oluşturur.

 
Borsaların teşkilat yapıları ve yönetimi:
Ticaret borsaları demokratik esaslara göre yerinden yöne-

Bafra Ticaret Borsası / Bafra Mercantile Exchange



149

It is possible to define commodity exchange both as an 
organized, disciplined market and also as a “market estab-
lished with special laws, where buyers and sellers come to-
gether in certain time periods and realize huge purchases 
and sales according to the type or sample of the related 
goods and accordingly where supply and demand meet 
and contribute to the determination of real market prices”.
In commodity exchanges, dealings are done pursuant to 
specific rules. These rules are composed of laws, regulati-
ons, legislations and usage of trades.

It is important not to confuse Commodity Exchange 
with Stock Exchange. A stock exchange is an  HYPERLINK 
“http://en.wikipedia.org/wiki/Entity” \o “Entity” entity that 
provides services for  HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/
wiki/Stock_broker” \o “Stock broker” stock brokers and  
HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Trader_(finance)” 
\o “Trader (finance)” traders to trade  HYPERLINK “http://
en.wikipedia.org/wiki/Stock” \o “Stock” stocks,  HYPERLINK 
“http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)” \o “Bond (fi-
nance)” bonds, and other  HYPERLINK “http://en.wikipedia.
org/wiki/Security_(finance)” \o “Security (finance)” securi-
ties. Stock exchanges also provide facilities for issue and 
redemption of securities and other financial instruments, 
and capital events including the payment of income and  
HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Dividend” \o “Di-
vidend” dividends. Securities traded on a stock exchange 
include  HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Shares” 
\o “Shares” shares issued by companies,  HYPERLINK “http://
en.wikipedia.org/wiki/Unit_trust” \o “Unit trust” unit trusts,  
HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(fi-
nance)” \o “Derivative (finance)” derivatives, pooled invest-
ment products and  HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/

wiki/Bond_(finance)” \o “Bond (finance)” bonds. 
The definition of Commodity Exchange is stated in Article 
28 of Law No: 5174. Accordingly, a Commodity Exchange 
is a public legal entity established in order to deal with 
purchases and sales of substances included in exchange 
market subject to law rule basis and to determine and an-
nounce their prices. Bafra Commodity Exchange is tied to 

Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Krede ve Kefalet Kooperatifi binası
Bafra Tradesmen and Artisans Confederation, Credit and Security Cooperative Building

Bafra Organize Sanayi Bölgesinden Bir Görünüm / Bafra Organized Industrial Zone



150

tilen kuruluşlarıdır. Borsada alım satım yapan, dolayısıyla 
borsaya kaydolmak zorunda olanlar, meslek gruplarına ay-
rılırlar. Her gruptan 5-11 kişilik meslek komiteleri seçilir. Her 
meslek komitesinden seçilen 2-3 kişinin iştiraki ile borsa 
meclisi kurulur.

Borsa meclisinin görev süreleri 4 yıldır. Meclis kendi üyeleri 
arasında bir başkan , bir katip üye seçilir. Meclis başkan ve 
vekilleri yönetim kurulu üyeliklerine seçilemezler.

Diğer taraftan borsa yönetim kurulları, meclisin kendi üye-
leri arasından 4 yıl için seçeceği bir Yönetim Kurulu Başkanı 
ile 4 yönetim kurulu üyeleri seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek 
üye seçilir. 

Kooperatifin ilçemizde kuruluş tarihçesi 1960’tır. Uzun yıl-
lar çeşitli binalarda mahrumiyetler içinde çalışmış, ancak 
sonunda ihtiyacına cevap verebilecek yere, Tekel caddesi 
üzerindeki kendi binasında kavuşmuştur. Asıl gayesi orta-
ğı olan küçük esnaf ve sanatkara ucuz faizle kredi temin 
etmek, bu küçük işletmelere sermaye yönünden yardımcı 
olmak ve onların ihtiyacı olan takım tezgahları uzun vade 
ile satın almaktır.

Bafra Ticaret Borsasında Bugüne kadar görev yapan 
Meclis Başkanlarımız:
Namık Kibaroğlu
Rasim Güler
Muaharrem Ay
Serdar Erdoğan
Hasan Kolbaşı

Bafra Ticaret Borsasında bugüne kadar görev yapan 
Yönetim kurulu Başkanlarımız:
Turhan Aydıner
Namık Kibaroğlu
Musa Buharalı
Rasim Güler
Hayrettin Demircioğlu

Namık Kibaroğlu
ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ
Kooperatifin ortak sayısı 2.000’ in üstündedir. Kredi almak 
isteyen esnaf önce yazılı olarak kooperatif yönetim kurulu-
na başvurur. Yönetim Kurulu isteği uygun gördükten sonra 
sıraya koyar ve kredi temin eder. Kooperatifçe ortaklara ay-
rıca teminat mektubu kredisi de verilmektedir.

Küçük işletmeler şeklinde iken Esnaf ve Sanatkarlar Koope-
ratifinden kredi alarak büyük işletmeler haline gelen yük-
sek sayıda esnaf grubu oluşmuştur.

Bugüne kadar bu kooperatifin başkanlığını yapanlar, Ab-
dülvahap Ayan ile Metin Genççakır’dır.

İlçemizde faaliyet gösteren banka şubeleri şunlardır:
1.T.C. Ziraat Bankası
2.T.Vakıflar Bankası
3.T. Halk Bankası
4.Akbank
5.İş Bankası
6.Şekerbank
7.Yapı Kredi Bankası
8.Denizbank
9.Garanti Bankası
10.Türkiye Finans Bankası
11.Türk Ekonomi Bankası

Meşhur Bafra Biberi Salça Fabrikası / Famous Bafra Pepper Sauce Factory
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T.O.B.B (Turkish Union of Chambers and Commodity Exc-
hanges).

Duties of Commodity Exchanges:
In commodity exchange markets, substances included in 
exchange market are sold and purchased in accordance 
with their samples and types. Commodity Exchange Mar-
kets give service in order to make such purchases and 
sales official by registering all, to settle disputes between 
parties after sale/purchase in related with the quality of 
goods, delivery conditions, imbursement of related amo-
unts. The services of this market are stated in Law No: 5174 
mainly as follows:

-To arrange purchase & sale of substances included in the 
market. Commodity Exchanges are responsible to arran-
ge purchase & sale of substances included in the market 
at places and time determined by the related commodity 
exchange and to register these purchases & sales in accor-
dance with determined rules.

-To announce daily prices of substances included in the 
commodity exchange market.
Commodity exchanges determine and announce daily 
purchases & sales and their prices. This is how these de-
termined prices also set indicator for external purchases 
& sales.

People who are not informed about the changes in supply 
and demand may get information from market price bul-
letins shared with all kinds of media organs.

-With the consent and approval of T.O.B.B, Bring into being 
general rules and legislations in relation with the delivery 
and payment liabilities of buyer and seller, min. qualities 
for each type of good, settlement conditions for deals, pri-
ce conditions, settlement of disputes between the parties.

-Follow up internal and external commodity exchanges 
and markets, get informed about prices.
Commodity exchanges follow up internal and external 
market transactions so as to inform their members about 
prices and sources of goods.

-Establish laboratories and technical offices or be a part of 
already existing ones to be able to determine types and 
qualities of substances included in commodity exchange.
-Prepare annual economic reports in regard to regional 

Bafra Organize Sanayi Bölgesinden Bir Görünüm / Bafra Organized Industrial Zone
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and national production which set guidance and indica-
tion for buyers, sellers and consumers about production, 
consumption, prices and qualities of basic products.

Past Presidents of the Assembly in Bafra Commodity Ex-
change:
Namık Kibaroğlu
Rasim Güler
Muaharrem Ay
Serdar Erdoğan
Hasan Kolbaşı
Past Board Chairmen in Bafra Commodity Exchange:
Turhan Aydıner
Namık Kibaroğlu
Musa Buharalı
Rasim Güler
Hayrettin Demircioğlu
Namık Kibaroğlu

MERCHANTS AND CRAFTSMEN COOPERATIVE
The cooperative was established in Bafra in 1960. For very 
long years, the cooperative has worked in several buildings 
whose conditions were inadequate and finally moved to 
its own place on Tekel street. The main objective of the co-
operative is to provide loans to merchants and craftsmen, 
its main shareholders, and to assist small-size enterprises 

in finding capitals and to purchase equipments and benc-
hes that they need with long-term loans.
The number of shareholders of the cooperative is over 
2000. Enterprises who need to take loans first apply to the 
board of the cooperative in writing. If the board appro-
ves the application, then the cooperative provides loan to 
the related enterprise. In addition to this, cooperative also 
may provide letter of guaranty loan to its shareholders.

Up to date, there had been only two presidents of the co-
operative, namely Abdülvahap Ayan and Metin Genççakır.

Name of the Banks that have branches in the town cent-
er of Bafra:
1.T.C. Ziraat Bankası
2.T.Vakıflar Bankası
3.T. Halk Bankası
4.Akbank
5.İş Bankası
6.Şekerbank
7.Yapı Kredi Bankası
8.Denizbank
9.Garanti Bankası

10.Türkiye Finans Bankası

11.Türk Ekonomi Bankası

Bafra Organize Sanayi Bölgesinden Bir Görünüm / Bafra Organized Industrial Zone
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COĞRAFİK KONUM
1944 yılında Samsun yakınındaki Dündar Tepe’de kazı 
yapan arkeologlar tarafından keşfedilmiş olan İkiz tepe 
ören yeri Orta Karadeniz Bölgesinde, Samsun’un 55 km ve 
Bafra’nın 7 km kuzeydoğusunda olup, bugünkü İkiz tepe 
köyünün sınırları içinde yer alır. Deniz seviyesinden yakla-
şık 20 m yükseklikte ve Bafra Ovası’nın batısını sınırlayan 
alçak tepelerden en kuzeydekinin uzantısı üzerinde ku-
rulmuştur. Jeolojik verilere göre, İkiz tepe ören yeri, Bafra 
ovası oluşmadan önce, bir zamanlar Kızılırmak Nehrinin 
Karadeniz’e dökülmüş olduğu noktadaydı.

ARAŞTIRMA VE KAZILARIN TARİHÇESİ
İkiz Tepe’deki ilk sistemli kazılar Türk Tarih Kurumu adına 
merhum Prof. Dr. Bahadır Alkım tarafından 1974 yılında 
başlatılmıştır. 1981 yılından beri de İkiz tepe kazıları İstan-
bul Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Türk 
Tarih Kurumu’nun da maddi katkıları ile Prof. Dr. Önder Bilgi 
tarafından yürütülmektedir.

ÖREN YERl’NlN ÖZELLİKLERİ
Ören yerine İki tepe denmesine rağmen yerleşme alanı 2 
büyük, 2 de küçük tepeden oluşur. 375 m x 175 m eba-
dında 66 dönümlük bir alanı kaplayan değişik büyüklük-
teki bu tepeler farklı kültür katlarına sahiptir. En büyük ve 
en yüksek olan Tepe Bafra asından 29.42 m yüksekliktedir. 
Birinci tepenin kuzeyinde yer alan II. Tepe 22.54 m yüksek-
liktedir. İkinci tepenin hemen kuzeyinde bulunan III. Tepe 
12.30 m ve ikinci tepenin batısındaki lV.Tepe 16 .00 m yük-
sekliktedir.

KÜLTÜR KATLARI
2006 yılının sonuna kadar her yıl yaz aylarında,  İkiz Tepe 
ören yerinde kazılar 1974 ile 1976 ve 1978 yıllarında Tepe 
1 ve 11’de, 1977 yılında Tepe 1.11.111, de 1979 ile 1993 ve 
2000 ile 2006 yılları arasında Tepe 1’de ve 1994 1999 yılla-
rı arasında sadece Tepe 111’de gerçekleştirilmiştir. Tepe 1, 
Tepe 11 ve Tepe 111 ‘de ana toprağı erişilmiştir. Kazılarda 
elde edilen sonuçlara göre:  İkiz tepe Geç Kalkolitik (MÖ 
4300-3200 yılları), İlk Tunç Çağı 1 (MÖ 3200- 2800 yılları 
arası), İlk Tunç Çağı 11( MÖ 2800-2400 yılları arası) İlk Tunç 
Çağı 111 (MÖ 2400-2100 yılları arası), Geçiş çağı/Er Hitit 
Çağın’ında (MÖ 2100-1700 yılları arası) iskân edilmiştir. İkiz 
Tepe ören yerinin geçiş veya Er-Hitit Çağı sonunda tama-
men terk edilmesinden sonra bir kez daha iskân edilmiştir. 

İkiztepe Ören Yeri
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GEOGRAPHICAL POSITION
İkiz tepe ruins were first discovered by archeologists in ex-
cavation works around Dündar Hill in 1944. Ruins are now 
located in Central Black Sea, in 55 km northeast to Samsun 
and 7 km northeast to Bafra and within the boundaries 
of İkiz Tepe village. Their altitude above sea level is 20 m. 
Currently placed over one of the small hills (in the nort-
hernmost point) drawing the lines of Bafra Plain, İkiz Tepe 
ruins were previously (before Bafra Plain was formed) lo-
cated at the point where Kızılırmak River was flowing into 
Black Sea.

HISTORY OF RESEARCHES AND EXCAVATIONS
First systematic excavations arranged in İkiz Tepe were 
started by deceased Prof. Dr. Bahadır Alkım in 1947. Sin-
ce 1981, these researches have been guided by Prof. Dr. 
Önder Bilgi on behalf of İstanbul University and Ministry 
of Tourism and Culture and funded by Turkish History Ins-
titution.

CHARACTERISTICS OF IKIZ TEPE RUINS
Although ruins are called İKİZ (twins), the settlement area 
is composed of 2 big and 2 small hills. They are composed 
of different cultural layers that cover an area of 66 decares 
(375 m x 175 m). The highest and biggest one is 29.42 m 
higher than Tepe Bafra. II. Hill which is located in the nort-
hern side of the first one is 22.54 m. III. Hill which is found 
in the northern part of the second hill is 12.30 m and the 
IV. Hill is in the western side of the second hill and is 16.00 
m high.

CULTURAL LAYERS
Each summer, till the end of 2006, the excavation works 
have been undertaken in the hills of İkiz Tepe. Between 
1974 and 1976 and in 1978, they were focused in Hill I and 
II; in 1977, they were in Hill I, II and III; between 1979 and 
1993 and between 2000 and 2006, they were undertaken 
in Hill I and between 1994 and 1999, they were only focu-
sed in Hill III. In Hill I, II and III, mainland was discovered. Ac-

cording to the outcomes of the excavation Works: İkiz tepe 
was inhabited during Late Chalcolithic Period (BC 4300-
3200), Early Bronze Age 1 (BC 3200- 2800), Early Bronze 
Age II (B.C 2800-2400), Early Bronze Age III (BC 2400-2100), 
Transition period/ Late Hittite Period (BC 2100-1700). İkiz 
Tepe was once more inhabited after it was emptied at the 
end of Late Hittite Period. This last settlement in the area 
was discovered in Hill III and the inhabitants were conside-
red to live in Early Iron Age (BC 6th and 5th centuries) by 
looking into painted pots and pans of Late Phrygians’ era. 
After this, Hellenistic Era settlement started in the same 
area (BC 41st century). 

A tumulus style, 2-roomed mausoleum was found in Hill 
I in İkiz Tepe which was considered to be from Hellenistic 
Era. In the corridor of this mausoleum constructed with 
face Stones, there was also a gold coin belongs to Helle-
nistic Era, monetized in memory of the King of Thrace Re-

İkiztepe Ruins
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Tepe 111’de ortaya çıkartılan bu son iskânın, ele geçen Geç 
Frig dönemi boyalı çanak-çömlek örneklerinden Genç De-
mir Çağı’na (MÖ 6 ve 5. yüzyıllar)’ a ait olduğu saplanmıştır. 
Geç Demir Çağ iskânı yerini zamanla Helenistik Çağ yerleş-
mesine (MÖ 41. yy) bırakmıştır. İkiz Tepe’de Helenistik Çağ’a 
ait, ayrıca Tepe 1 ‘de tümülüs tipi 2 odalı ve dromoslunda 
bir anıt mezar bulunmuştur. Kesme taşlardan inşa edilmiş 
olan mezarın dromoslunda (koridorunda) İstanbul’da Trak-
ya Kralı Lysimakhos (İ.Ö 306-281) adına basılmış Helenistik 
Çağ’a (İ.Ö 330-30)’a ait altın bir sikke ele geçmiştir. Antik 
çağda soyulmuş olmasından mezarın kimin için yapıldığı 
saptanamamıştır.

Sonuç olarak İkiz tepe ören yerinden Geç Kalkolitik Çağ’dan 
Eski Hitit devletinin kuruluşuna kadar, yani İ.Ö 4300 yılında 
1700 yılına ve İ.Ö 600 yılından İ.Ö 30 yılına kadar kesintisiz 
yerleşmeler bulunduğu ortaya çıkmıştır.

MİMARI
Kazılarda taş veya kerpiç temellere veya duvarlara rastla-

nılmamasından ve tabanlar üzerinde görülen kare veya 
dikdörtgen plan veren hatıl boşlukları ile dikeç deliklerin-
den İkiz Tepe’de yapılan ahşaptan inşa edilmiş olduğu an-
laşılmaktadır. Bu yapıların (kütük evlerin) inşasında değişik 
büyüklükteki, işlenmemiş ağaç gövdeleri (kütükler) kulla-
nılmış ve bunlar içten ve dıştan kil ile sıvanmıştır. Yapıların 
avlularında büyük fırınlar bulunmuştur. Daha büyük fırınla-
ra, ayrıca, yerleşmenin ortak malı olduğu düşünülen atölye 
tipi kare planlı yapılar içinde rastlanmıştır.

S0SY0-EK0N0MİK YAŞAM
Günümüzde bile yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı olan Baf-
ra Bölgesinde İkiz tepelilerin yaşamlarını tarımdan ziyade 
avcılık, hayvancılık ve balıkçılıkla sürdürdüklerini kazılarda 
ele geçen av ve besi hayvanları kemikleriyle kılçıklardan 
anlaşılmıştır. Hayvanlardan elde ettikleri derileri değerlen-
dirdiklerini çok sayıda ele geçen boynuzdan yapılmış sap 
delikli balta, çekiç, tokmak ve delicilerle kemik delicilerden 
anlaşılmaktadır. Kazıda bulunan İlk Tunç Çağı l’ e ait tunç 
bir hançer üzerinde kın olarak kullanıldığı belli olan bir 
hayvan derisinin fosilleşmiş kalıntısı görülmüştür.

İkiz tepelilerin dokumacılıkta çok ileri gitmiş olduklarını 
günümüze kadar gelmiş ve metal eserler üzerinde parça-
ları kalmış çok iyi dokunmuş kumaş örneklerden anlaşıl-
maktadır. Bu kumaşları tezgâhlarda dokunmuş olduklarını, 
çok sayıda ele geçmiş bulunan değişik büyüklüklerdeki ta-
banı yuvarlak veya yassı koni biçimli pişmiş toprak ağırlıklar 
ile kir kirkitlerden görülebilir. Çok sayıdaki pişmiş toprak ve 
kemik ağırşaklardan hayvan tüy ve kıllarını eğirerek değer-
lendirdikleri açıkça bellidir.

İkiz tepelilerin metal eser yapılında kullandıkları metali 
daha ziyade külçe halinde elde etmiş olmalıdırlar. Çünkü 
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gion, Lysimakhos (B.C. 306-281) found. As this mausoleum 
was robbed in the antique age, it is still unclear for whom 
this mausoleum was constructed.

To conclude, İkiz Tepe ruins show that this area has hos-
ted continuous settlements between Late Chalcolithic Era 
and Old Hittite Period, in other words between B.C. 4300 
and 1700, and from B.C. 600 to B.C. 30.

ARCHITECTURE
No stone pieces, adobe bricks or walls are found in exca-
vations. Instead square or rectangular plans and drilled co-
lumns are found and this is why, it is estimated that settle-
ments in İkiz Tepe were constructed in wooden. They were 
(log cabins) constructed by using raw trunks which were 
plastered with ceramic. Huge ovens were found in their 
backyards. Also biggers, atelier type models which were 
considered to be common property were encountered.

SOCIO-ECONOMIC LIFE
By looking into the bones of game animals and live stocks 

found in the excavations, we understand that people lived 
in İkiz Tepe settlements were surviving by hunting, stock-
breeding and fishing; rather than dealing with agricultu-
re. It is also understood from the broad-axes, hammers, 
knockers and drillers made out of animal horns that these 
people were using the skins of the animals that they hun-
ted. On a bronze dagger that belongs to Early Bronze Age 
I found in excavations, a fossilized residue of an animal’s 
skin was seen.

We understand from the very-well knitted fabric ruins on 
the metal substances that people living in İkiz Tepe were 
dealing with advanced weaving. It is also clear that they 
weaved the fabrics over benches. There are also lots of 
earthenwares and bone loom weights found in this area 
which means people were spinning animals’ feathers and 
hairs at those times.

Metals used by İkiz Tepe people should have been obtai-
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kazılar sırasında yeterli düzeyde maden filizi kalıntısı veya 
cüruf bulunmamıştır. Metal eserlerin yerleşmenin ortak 
malı olan ve anıtsal boyutlardaki fırınlara sahip atölyeler-
de yapılmış oldukları, böyle atölyelerin civarında ele geçen 
pişmiş toprak pota, taş veya pişmiş toprak kalıp, zımpara 
taşı ve biley taşlarından açıkça anlaşılmaktadır.

İkiz tepelilerin ihtiyaçları olan bakırı Merzifon yakınlarında-
ki Tavşan Dağında yer alan Bakır Çay’daki bakır yataklarını 
işleten madencilerden sağladıkları olası gözükmektedir. 
Bakır Çay’daki yüzeye yakın, demir de içeren bakır filizi 
yatakları ile yüzlerce bin ton ağındaki cüruf kalıntıları ve 

küçük maden galerileri eski çağ madenciliğinin delilleri 
olarak kabul edilmelidir. Bakır gibi arseniği de, İkiz tepeliler, 
yine bu bölgede Bakır çay yakınındaki Peynir çay Vadisinin 
batı Yamaçlarındaki Bakacak Tepesi Pırasakaya mevkiinde-
ki ve Durağan-Sinop yakınındaki, yine demir de içeren ya-
taklardan elde etmiş olmalılar. Arseniğin bu bölgede antik 
çağa da üretildiğini antik çağ coğrafyacısı Strabon açıkça 
yazmaktadır ve ocaklarda çalıştırılan esirlerin kısa zamanda 
öldüklerinden de söz etmektedir. Bu ölüme olasılıkla arse-
nik buharı neden olmuş olmalıdır.

Babadan oğula devam ettirilerek üretilen bakır ve arseni-
ğin elde edildiği bu bölgeleri İkiz tepelilerin nasıl kontrol 
altında tuttuklarını bilmek mümkün değildir. Bu işletmeler 
kendi kontrolleri altında değil ise külçe halindeki metalleri 
almak için büyük olasılıkla değiş tokuş yaptıklarını ve aldık-
ları metaller karşılığında işlemiş deri ve kumaş vermiş ola-
bilecekleri büyük olasılık olarak gözükmektedir.

İKİZ TEPE HALKININ IRKI, DİNİ İNANÇLARI VE ÖLÜ 
GÖMME GELENEKLERİ
Tepe 1, ilk Tunç Çağı 111 zamanında bir mezarlık olarak 
kullanılmıştır. Tepe’nin merkezi kesiminde 1000 m2. den 
fazla bir alanı kaplayan bu mezarlıkta 650’den fazla basit 
toprak tipinde mezar ortaya çıkarılmıştır. Ölüler mezarla-
ra, kolları iki yanda olmak üzere sırt üstü yatırılmıştır. Me-
zarlara ölünün özel eşyası olarak tunçtan yapılmış silahlar, 
aletler, takılar, semboller, pişmiş topraktan kâseler, kadın 
figürleri, çıngıraklar, taş kolyeler ve/veya bileytaşları bırakıl-
mıştır. Mezarlara yüzey toprağından değişik derinliklerde 
rastlanılmış olmasından mezarlığın çok uzun süre, yani en 
az 200 yıl sureyle kullanıldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, 
cenin ve bebekler çömleklere konularak ev içlerine de gö-
mülmüştür.

İkiz Tepe mezarlarının en önemli özelliği ise torapanasyon, 
yani ameliyat geçirmiş kafatası içermesidir. Bu ameliyatlar 
2 türlü gerçekleştirilmiş: yontma veya önceden sınırları çi-
zilmiş bir parçanın çıkarılması yöntemi.

İkiz tepe mezarlığında gömülmüş bulunan insanların ke-
miklerinin antropolojik açıdan incelenmeleri, bunların 
Akdeniz ırkının özelliklerini taşımadıklarını göstermiştir. 
Böylece, bu halkın Alaca höyük, Horoz tepe mezarlarından 
tanınan orta Anadolu ırkından farklı olduğu ve Karadeniz 
kıyıları boyunca bir taraftan güney Rusya ve Kafkasya, di-
ğer taraftan Romanya ve Bulgaristan’da yaşamış halkla aynı 



159

ned in bullions as excavators could not have encountered 
sufficient amount of mineral ore ruins or scoria in their 
findings. When looked into earthenwares, emery stones 
or whetstones found in the surrounding of İkiz Tepe, it is 
understood that metal pieces were most probably made 
in the ateliers where there existed publicly used ovens.
It is quite possible that people living in İkiz Tepe were pro-
viding the copper required from miners operating the Co-
oper beds located in Bakır Çay, Tavşan Dağı- close to Mer-
zifon. Cooper Stone beds found close to the surface and 
including iron as well and also scoria ruins and small mine 
galleries should be accepted as the proves mining activity 
in the old times. Just like copper, İkiz Tepe people should 
have provided arsenic from iron beds which were located 
in Bakacak Hill Pırasakaya region, close to Bakır Çay, in the 
western side of Peynir çay canyon and from beds close to 
Durağan-Sinop. Strabon, antique age geographer, states 
very clearly that arsenic was produced at that era and pri-
soners working in mines were dying in a short time. The 

reason of their death was most probably the arsenic ste-
am.

It is now known how people living in İkiz Tepe were cont-
rolling those areas where copper and arsenic were produ-
ced. If those facilities were not under their control, then 
they might have using the exchange system to be able to 
provide those metals and were giving processed leather 
and fabric in return for the metals provided.

RACE, RELIGION AND BURIAL CEREMONY IN İKİZ TEPE
Hill I was used as a graveyard in the Early Bronze Age III. In 
that graveyard, located in the centre of the hill and placed 
over an area of 1000 square meters, more than 650 soil 

type graves were found. Death people were placed within 
those graves on their back, with their arms lying next to 
their bodies. As special goods belonging to death people, 
guns, tools, symbols made of copper, earthenwares, wo-
men figures, small bells, Stone necklaces and/or whetsto-
nes were left in the graves. Although graves were excava-
ted from different depths of ground soil, it is understood 
that this graveyard had been used at least for 200 years. 
On the other hand, death embryos and babies were pla-
ced within jugs which were later on buried in the houses.
The most important thing about İkiz Tepe graves is trepa-
nation; in other words the fact that they have operated 
skulls inside. These operations had been undertaken in 2 
ways: by sculpting or by removing the piece whose lines 
were drawn before.
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ırktan geldiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, İkiz tepelilerin 
dini düşüncelerini yansıttığına tanıklık eden en önemli bu-
luntu grubu ise arsenikli bakırdan kabartma olarak yapıl-
mış insan figürlerini yansıtan 2 mızraktan 2 mızrak ucudur.
Figürlerin başları üzerinde ise büyük olasılıkla Güneş’i tem-
sil eden diskler vardır. Bu kompozisyondan, İkiz Tepe’de, 
daha sonraları Orta Anadolu’da Hitit yazılı kaynaklarında 
adları geçen ve Güneş Kültü ilgili olan Güneş Tanrı ve Ta-
nırcasına, Hitit Çağı öncesinde de Anadolu’da tapınılmış 
olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu figürler büyük olasılıkla, 
Hitit Güneş Tanrısı İştanu’yu temsil etmiş olmalıdırlar. MÖ 
2.Binyılında Orta Anadolu’da ön plana çıkan Güneş Tanrı ve 
Tanrıçası ile hava tanrısının izlerinin İkiz tepelilerin Proto-
Hint Avrupalı olduklarını düşündürmektedir.

Ele geçen pt boğa ile boğa boynuzlarını yansıtan betim-
lemeler İkiz tepe halkının Neolitik Çağ’da ortaya çıkan 
Anadolu’nun geleneksel Boğa kültürünü devam ettirdik-
lerini açıkça göstermektedir. Boğa boynuzundan geliştiği 
bilinen ve Hititliler tarafından Hava/Fırtına Tanrısının logo-

su olarak kullanılan “W” motifinin MÖ 2. Binyılı öncesinde 
görünüşe göre İkiz tepeliler tarafından ilk defa kullanıldı-
ğının saptanmasından da İkiz tepeliler ile Hititliler arasında 
organik bir bağ olduğu, daha doğrusu Hititlilerin atalarının 
İkiz Tepe’de, yani Orta Karadeniz Bölgesinde de yaşayan 
insanlar olabileceklerinin göz önüne alınmasıyla İkiz tepe-
lilerin de Hint-Avrupa kökenli olabileceklerini göstermek-
tedir. Neolitik Çağ yerleşmesi olan Çatal Höyükte görülen 
aplike boğa başlarının benzerleri soyutlaşmış biçimde yine 
pişmiş topraktan yapılmış olarak ikiz tepe’de bulundu, 
ikiz Tepe’de, ayrıca, metal plakalardan görülen boğa boy-
nuzları ve bir kap üzerinde kabartma olarak yapılmış ve 
Anadolu’nun en eski örneğini oluşturan “W” motifinin var-
lıklarından boğa kültünün de icra edildiği açıkça anlaşıldı. 

Boğa boynuzu örnek alınarak geliştirilmiş olduğu açıkça 
belli olan ve daha sonra Hitit Fırtına tanrısı Teşup’un ide-
ogramı olmuş “W” motifi Hatti hava tanrısı Taru’nun ikiz 
Tepe’de tapınıldığını göstermektedir.

Kazılarda sadece kadını temsil eden figürünler ile küçük 
boğa fıgürinleri bulunmuş olmasından İkiz tepe halkının 
da Anadolu’da Neolitik Çağ’dan beri uygulanmış olan ana 
ve bereket tanrıçaları ile erkeklik gücünü temsil eden bo-
ğaya taptıkları aşikardır. Tapınmalarını nasıl icra ettikleri bi-
linmiyor. Ancak, ikiz tepelilerin daire veya yarım daire planlı 
sunaklar kullandıklarını gösteren örneklere Geç Kalkolitik 
Çağ’dan itibaren rastlanmaktadır. Tepe 111 ‘de, etrafı belirli 
aralıklarda dikine kulanınmış ağaç gövdeleri ile oluşturul-
muş bir sundurma ile çevrimli ve içinde bir fırına bitişik 
olarak kilden oluşturulmuş yarım daire biçimli sunak yer 
alan bir kutsal alan bulundu. Burada ele geçen 18 adet ka-
dın figürlerinin bu yapının yerleşmenin dini merkezi olarak 
kullanılmış olduğunun açık kanıtıdır.
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The anthropologic analyses realized over the bones of de-
ath people lying in İkiz Tepe graveyard show that these 
people do not carry the characteristics of Mediterranean 
race. This in other words show that these people do be-
long to same race with people who lived in Southern Rus-
sia, Caucasia, Romania and Bulgaria and their race is totally 
different than the Anatolian Race known to have lived in 
Alaca Höyük and Horoz tepe ruins. The most important 
findings that witnessed people in İkiz Tepe to have ref-
lected their religious thoughts are 2 spearhead on which 
exist arsenic&copper-embossed human figures.

Over the heads of these figures, there are discs which 
probably represent the Sun. From this composition, it is 
possible to say that people were idolizing Sun God and 
Goddess (mentioned later on in written Hittite tablets in 
relation to Sun Cult) in Anatolia before Hittite Era. These 
figures were most probably representing İştanu, the Sun 
God of Hittites. The traces of Sun God and Goddess make 
us think that people living in İkiz Tepe settlement were in-
fact Proto-Hint Europeans.

The portraits reflecting Taurus and Taurus horn openly 
show that the traditional Taurus culture which once appe-
ared in Neolithic Age also was adopted by İkiz Tepe peop-
le. “W” motive, developed in interaction with taurus horn 
and used by Hittites as the logo of Air/Storm God, was fo-
und to be used first by people in İkiz Tepe. This shows that 
İkiz Tepe people and Hittites have an organic relation and 
further that ancestors of Hittites may be the people who 
once lived in İkiz Tepe, Central Black Sea. This also may 
show that İkiz Tepe people may have Indian-European 
roots. The likes of appliqué taurus heads existing in Çatal 
Höyük, a Neolithic Age settlement, were also found in İkiz 
Tepe, in a more abstracted style and in earthenware mo-
dels. Taurus horns made from metal plaques and W mo-

tive existence made us understood that taurus cult was 
adopted in İkiz Tepe. 

The “W” motif which was developed by taking Taurus horn 
as a model and which later became ideogram of Hittite 
Storm God Teşup show that Air God of Hittites, Taru, was 
idolized in İkiz Tepe.

In the excavations, only figures representing women and 
small Taurus figures were found and this means that İkiz 
Tepe people idolized Mother and Priapus Goddess and 
Taurus that represented the men power in Anatolia since 
Neolithic Age. However, it is not clear how they were per-
forming this worship. There are traces found in Late Chal-
colithic Age which prove that people in İkiz Tepe were 

using circular or semi-circular planned altars. There is also 
a sacred area found in Hil III, which is surrounded by trunks 
and which includes semi-circular altar made of clay and 
placed next to an oven. 18 women figures found in this 
area are express proves showing that this settlement was 
once a center of religion. 
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Bafra tarihi ve doğal güzellikleri Ile Türkiye’nin en güzel 
yerlerinden biridir. İlgililerce yapılan ilmi incelemeler ne-
ticesi tespit edilen gezilip görülecek tarihi, turistik yer ve 
eserler ve bazıları hakkında açıklayıcı bilgiler şunlardır:

HÖYÜKLER
İkiz Tepe Höyüğü (İkiz Tepe Ören Yeri başlığı altında 
geniş bilgiler verilmiştir). 
Şirlek Tepe  
Hacıbaba Tepesi
Azay Tepe  
Tepe Tarla  
Kel beş Tepe  
Tepecik  
Tödüğün Tepe 
Paşaşeyh Tepesi
Katırdamı-Tepecik

Gâvurun Yeri 
Elmacık Tepe 
Karaşeyh Tepesi 
Aşağı Tepe 
Ömer Usta Çiftliği 
Beylik Köy

TÜMÜLÜSLER
Külcüler Tepesi
Hacıbaba Tepesi
Yörükler
Köfteroğlu
Tepe Mevkii
Som Tepe
Sorguluk Tepe
Özü Büyük
Aşağı Tepe
Tingiller Tepesi 

ARKEOLOJİK BULUNTU YERLERİ
Türbe     
Kümbet Dede    
Cevizlik    
Bakırdere  Tepecik   
Koca Lop    
Zehra     
Zehra Taşlık    
Aşağı Tepe    
Asar Kale    
Kapıkaya    
       
CAMİ VE ÇEŞMELER
Camii Kebir (Büyük Cami)
Müftü Mescidi

Bafra’nın veTarihi
Doğal Güzellikleri

Mehmetcik Parkı ve Tarihi Çeşme / Mehmetcik Historical Park and Fountain
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With its historical and natural beauties, Bafra is one of the 
most beautiful places in Turkey. You may fi nd below the 
list of historical and touristic places and art-works discove-
red by authorities in offi  cial exploration works and related 
information:

MOUNDS
İkiz Tepe Mound (You may fi nd more detailed info un-
der İkiz Tepe Ruin section). 

Şirlek Mound  
Hacıbaba Mound
Azay Mound  
Tepe Tarla Mound  
Kel beş Mound  
Tepecik  
Tödüğün Mound 
Paşaşeyh Mound
Katırdamı-Tepecik
Gâvurun Yeri 
Elmacık Mound 
Karaşeyh Mound 
Aşağı Mound 
Ömer Usta Çiftliği
Beylik Köy

TUMULUS
Külcüler Mound
Hacıbaba Mound
Yörükler
Köfteroğlu
Tepe Mevkii
Som Mound
Sorguluk Mound
Özü Büyük
Aşağı Tepe
Tingiller Mound 

PLACES WHERE ARCHEOLOGIC FINDS EXIST
Türbe     
Kümbet Dede    
Cevizlik    
Bakırdere Tepecik   
Koca Lop    
Zehra     
Zehra Taşlık    
Aşağı Tepe    
Asar Kale    
Kapıkaya    
      

Historical Places And 

Natural Beautıes Of Bafra

Bafra Tarihi Çetinkaya Köprüsü/ Date Bafra Cetinkaya Bridge
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Çarşı Camii
Gazi Paşa Camii
Taşlı Çeşme
Kadı Çeşmesi
Tayyar Paşa Camii
Tabakhane Camii
Gazi Osman Paşa Camii
Alibey Çeşmesi
Mescit Çeşmesi

DİĞER YERLER
Asar Gözetleme Kuleleri 
Bafra Deniz Feneri 
Çetin kaya Köprüsü 
Uzun Hamam 
Yörükler Hamamı 
Mardar Hamamı 
Eski Hamam
Kuş Cenneti
Akalan Şelaleleri
Bafra Müzesi
Baraj Gölleri
Balık Gölleri
Bafra Sahilleri
Bedesten
Kızılrmak Deltası ve Kuş cenneti
Bafra Evleri
Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri
Emirefendi Türbesi
Bafra Şehitliği

HACI BABA TEPESİ
Bafra’nın 7 km. güney-batısında Eldavut Köyü’nün Hıdrel-
lez mahallesinin bir kilometre güneyinde Kızılırmak hav-
zasına hâkim tabii bir yükseklik üzerinde oluşan höyük 
yerleşmesidir. Eski Bronz Devri Hitit kültürünün izlerini ta-
şımaktadır. Höyüğün tepesinin hemen batı bitişiğinde bir 
de tümülüs vardır. 

AZAY TEPE
Bafra’nın 12 km. güney-batısında, Azay Köyünün yakınında 
yer alan bir höyüktür. Yüksekliği 14.5 metredir. Eski Bronz, 
Hitit ve Milâttan önce 11. bin yılının kendine has kerami-
ğine rastlanmıştır.

TEPE TARLA
Bafra’nın kuş uçumu 12 km. güneybatısında aynı zamanda 
Eldavut Köyü’nün de güneybatısında yer alan bir höyük 
olup, yüksekliği yaklaşık 10 m. civarındadır. Doğu kesimi 
bir sekiye dayanmakta olan hüyük, Eski Bronz ve Hitit kül-
türünün izlerini taşımaktadır.

TÖDÜĞÜN TEPE
Bafra’nın 15 km. güney batısında, Gökçeağaç köyünün de 
güneybatısında yer alan bir höyüktür. Eski Bronz devri ile 
Hitit kültürünün izleri görülmektedir.

TEPECİK
Bafra’nın 16 km. güney batısında Terzili köyü içinde Tabii 
bir sırt üzerinde oluşmuş bir höyük yerleşmesidir. Bundan 
35 yıl öncesine kadar sık bir ormanlık olan höyüğün yük-
sekliği 15 metredir. Doğu kesiminde bol olan Eski Bronz 
devrine ait malzeme ile Hitit kültürünün izlerine rastlan-
mıştır.

ELMACIK TEPE
Bafra’nın 15 km. güneybatısındaki Türk köyü’nün İlâmdere 
mahallesinde bulunan ve yüksekliği 29-50 metre olan bir 
höyük yerleşmesidir. Eski Bronz ve Hitit devrine ait malze-
meler ve izler bulunmuştur.

KARAŞEYH TEPESİ
Tepecik Höyüğünün 3 km. kuzeybatısında ve Terzili Köyü-
nün Karaşeyh Mahallesinde dik ve tabii yükseklik üzerinde 
meydana gelmiş bir höyük yerleşmesidir. Köylülerce bura-
ya  Tepecik adı verilmektedir. Yerleşme yeri, Eski Bronz ve 
Hititlere ait izleri taşımaktadır.

ÖMER USTA ÇİFTLİĞİ
Bafra’nın 15 km. güneybatısında, Ömer Usta Çiftliği’nin gü-
neydoğusunda, Kızılırmak nehrine dik olarak inen tabii bir 
tepe üzerinde meydana gelmiş ufak bir höyük yerleşmesi-
dir. Eski Bronz, Hitit ve Ortaçağ’a ait bazı izler bulunmuştur.

PAŞAŞEYH TEPESİ
Bafra’nın 17.5 kilometre güneybatısında Paşaşeyh (Paşaşıh 
veya Paşacık) Köyünün sınırları içinde kalan bir höyük yer-
leşmesidir. Erozyon sebebiyle çok aşınmış durumda olan 
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MOSQUES AND FOUNTAINS
Camii Kebir (Büyük Mosque)
Müftü Mescidi (small mosque)
Çarşı Mosque
Gazi Paşa Mosque
Taşlı Fountain
Kadı Fountain
Tayyar Paşa Mosque
Tabakhane Mosque
Gazi Osman Paşa Mosque
Alibey Fountain
Mescit Fountain

OTHER PLACES
Asar Kale Watch-Towers 
Bafra Lighthouse 
Çetin kaya Bridge 
Uzun Hamam (Turkish Bath) 
Yörükler Hamamı (Turkish Bath)
Mardar Hamamı (Turkish Bath)
Eski Hamam (Turkish Bath)
Kuş Cenneti (Birds’ Paradise)
Akalan Waterfalls
Bafra Museum

Dam Lakes
Fish Lakes
Beaches in Bafra
Bedesten (Covered Bazaar)
Kızılrmak Delta and Birds’ Paradise
Bafra Houses
Bafra Municipality, Ali Kale Touristic Facilities
Emirefendi Mausoleum
Cemetery

HACI BABA MOUND
It is located in 7 km south-west of Bafra, 1 km south of 
Hıdırellez Parish of Eldavut Village, over a hill looking the 
Kızılırmak River Basin. It keeps traces of Ancient Hittite Cul-
ture from Old Bronze Age. There is a tumulus just next to 
the west end of this mound. 

AZAY MOUND
It is located in 12 km south-west of Bafra and close to Azay 
village. Its altitude is 14.5 meters. In the area, stoneware 
specific to Old Bronze and Hittite times and B.C. 11.000 
was found.

TEPE TARLA MOUND
This mound is located in 12 km southwest (air distance) 
of Bafra and at the same time in the southwest of Eldavut 
village. Its altitude is about 10 m. The eastern end of the 
mound leans against a platform. It bears the traces of Old 

Aparı Şelaleri
Aparı Waterfalls

Bafra Hükümet caddesi üzerinde bulunan ve şu an ilçemizin sosyal hayatına katkı yapan 
eski Bafra konaklarından biri görülmektedir.
One of the old Bafra mansions located on Hükümet Street. This mansion contributes to 
the town’s social life.
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Bafra’dan Tarihi ve Doğal Güzellikler  / Bafra History and Natural Beauty
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mahalde Eski Bronz devri ile Hititlere ait çok sayıda esere 
rastlanmıştır.

AŞAĞI TEPE
Derbent Köyü hudutları içinde kalan bir höyük yerleşme-
sidir. Milâttan önce 3.000 ve 2.000 yıllarına ait izleri taşı-
maktadır. Ayrıca aynı köyün güneyinde, Genç-Antik Çağı-
nın izlerine rastlanan bir düz yerleşme merkezi de tespit 
edilmiştir.

KATIRDAMI - TEPECİK
Bafra’nın Kamberli Köyü yakınında yer alan ve Milâttan 
önce 3.000 ve 2,000 yıllarının Roma kültürü izlerine rastla-
nan bir merkezdir. Gene aynı kesimde, “Gâvurun Yeri” ismi 
verilen ve de Genç-Antik Çağının izini taşıyan bir yerleşme 
merkezine daha rastlanmıştır.

ZAHNA MAHALLESİ
Bafra’ya ait Terzili Köyü sınırları içindedir. Genç-Antik çağı-
na ait bazı eserlerle aynı devre ait bir nekropola rastlan-
mıştır.

BÖĞÜRTLEN
Bafra’nın Komşupınar Köyüne bağlı bir mahalle ismi ve 
eski bir yerleşme merkezidir. Genç-Antik Çağına ait birçok 
esere rastlanmıştır.

CEVİZLİK ve KOCA LOP
Bafra’nın İkizpınar (Ayazma) Köyü sınırları içinde kalan eski 
yerleşme merkezleridir. Buralarda Genç-Antik çağa ait ka-
lıntılar bulunmuştur. Gene aynı köyün Bakırdere Mahalle-
sinde de aynı devre ait eserlere rastlanmıştır.

BEYLİK KÖY
Tepecik Köyü sınırları içinde yer alan bir höyük yerleşme 
merkezidir. Eteğinde bir pınar bulunmaktadır. Milâttan 
önce 3.000, 2.000 ve 1.000 yıllarına ait eserlerle, bu arada 
Friglere ait boyalı çanak-çömlek parçaları bulunmuştur.

KELBEŞ TEPE
Bafra’nın 4 km. kadar güneydoğusunda ve Dededağı Kö-
yünün batı yakasındadır. Eski Bronz l, Eski Bronz II, ile Hitit 
ve Roma kültürü izlerine rastlanmıştır.

TEPECİK
Bafra’ya bağlı Kolay bucağının 1 km. kadar güneydoğu-
sunda olup, Kızılırmağ’ın bir sekisi üzerinde kurulmuş düz 
bir yerleşme merkezidir. Milâttan önce 2 bin yılı ve Roma 
kültürü izlerine rastlanmıştır.

KAPIKAYA
Bafra’nın 32 km. uzaklığındaki, adını söz konusu kayadan 
alan Kapıkaya Köyü hudutları içindedir. Kızılırmak nehrinin 
doğusunda Asar kalesi ve gözetleme odalarının karşı tara-
fındadır.

Yüksek tepenin üzerindeki 5x4 m. ebatında olan kapı şek-
linin nasıl meydana geldiği hakkında kesin bir bilgi yoktur. 
Fakat bir kamyonun rahatlıkla geçebileceği kadar büyük 
olan Kapıkaya, görülmeye değer bir yer olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

EMİR MİRZA BEY TÜRBESİ
Bu türbe, Bafra’nın 5 km. uzağında olan ve adını adı geçen 
tarihi yapıya izafeten alan Türbe Köyündedir. Bina moloz 
taşından harçla yapılmış, üzeri çadır gibi sivri bir kubbe 
ile örtülmüştür. Kapının üzerindeki kitabeden 1381 yılın-
da (Hicri-783) yapıldığı anlaşılmaktadır. Lâhidler (Selçuk 
tarzında) yapılmıştır.  Bir kısmının gövdelerine âyetler ya-
zılmış, şahidelerin de isimleriyle ölüm tarihleri tespit edil-
miştir.

Türbe, umumi haliyle bir aile kabristanlığı görünüşünde 
olup, 600 sene kadar önce zamanın Bafra Beyi; Selçuklular 
sülâlesinden gelen İsfendiyaroğulları’na mensup (EMİR-
MİRZA) tarafından yaptırılmıştır. İçinde 16 tane Lâhid var-

Hızırbey Türbesi / Tomb Hızırbey
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Bronze and Hittite cultures.

TÖDÜĞÜN MOUND
It is located in 15 km southwest of Bafra and also in the 
southwest part of Gökçeağaç village. It bears the traces of 
Old Bronze and Hittite cultures.

TEPECİK
Tepecik mound is located in 16 km southwest of Bafra, 
over a naturally-formed hill, within Terzili village. The mo-
und had once been a forest, 35 years ago. Its altitude is 15 
meters. It bears the traces of Old Bronze age and Hittite 
culture, especially in its eastern part.

ELMACIK MOUND
It’s located in 15 km southwest of Bafra, in İlamdere Parish 
of Türk Village. Its altitude is 29-50 meters and it bears the 
traces of Old Bronze age and Hittite period.

KARAŞEYH MOUND
It is located in 3 km northwest of Tepecik Mound and in 
Karaşeyh Parish of Terzili Village, over an upright, naturally-
formed hill. Villagers call this mound as Tepecik. It bears 
the traces of Old Bronze Age and Hittite Period.

ÖMER USTA ÇİFTLİĞİ
It is located in 15 km southwest of Bafra, southeast of Usta 
Çiftliği and over a naturally-formed hill that crosses Kızı-
lırmak river in an upright position. It bears some traces of 
Old Bronze Age, Hittites and Medieval.

PAŞAŞEYH MOUND

It is located in 17.5 km southwest of Bafra, in Paşaşeyh (Pa-
şaşıh or Paşacık) village. This mound has been rubbed of 
due to erosion. It bears the traces of old Bronze Age and 
Hittite culture.
AŞAĞI MOUND
It is located within Derbent village. It bears the traces of 
B.C. 3000 and 2000. There is also a flat settlement area dis-
covered in the south part of the same village where it is 
possible to see the traces of Early Antique Age.

KATIRDAMI - TEPECİK
It is located close to Kamberli village of Bafra and bears 
the traces of Roman culture of B.C. 3000 and 2000. There 
is also another settlement found in the same place which 
is called “Gavurun Yeri” and where one can see the traces 
of Early Antique Age.

ZAHNA MAHALLESI
It is located within Terzili Village of Bafra. In this area, some 
artworks and a necropolis from Early Antique Age were 
found.

BÖĞÜRTLEN
Böğürtlen is also the name given to a parish in Komşupı-
nar Village of Bafra. In this settlement, many artworks from 
Early Antique Age were found.

Tayyarpaşa Camii / Tayyarpaşa Mosque
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dır. Bunlardan 7 tanesi kapıdan girerken sağda, 5 tanesi 
solda, 4 tanesi de ortadadır.
 
HIZIR BEY TÜRBESİ
Bafra’ya 2 km. uzaklıkta bulunan Hasırlı (Mardar) Köyünün 
güneybatısında kalan Kümbet Tepe mevkiindedir. Bu yüz-
den Kümbet Dede olarak da anılır. İçinde, eski Bafra bey-
lerinden Candaroğlu İsfendiyar Bey’in oğullarından (Hızır 
Bey) yatmaktadır. Fakat mezarı, gömü arayan birtakım kişi-
ler tarafından tamamen oyulmuş ve tahrip edilmiştir.
Bina moloz taşından harçla yapılmış ve üzeri kümbet ile 
örtülmüştür. Duvarlar oldukça kalındır. Üzerindeki kubbe 
oldukça güzel bir görünüme sahiptir ve orijinalliği bozul-
mamıştır. Alt kısmı birkaç sıra taşla örülmüştür. Giriş kapı-
sının şekli, eski mezarların baş ucuna dikilen tipik taşları 
andırmaktadır.

Hızır Bey’in türbesinin 50 m. kadar kuzeyinde aynı teknikle 
inşa edilmiş, kümbet biçiminde bir de hamam mevcuttur. 
Yaptıranın kim olduğu tespit edilememekle beraber, 300 
yıl kadar önce yapıldığı, yapı tekniği ve malzemesinin Tür-
beden kopya edildiği anlaşılmaktadır.
Bakımsızlıktan otların içinde kalmış, hamamın çatı kısmı 
ortadan ikiye yarılmıştır.

İçeride zamanına uygun olarak yapılmış borular ile mus-
luk izleri görülmektedir. Tipik, orijinalliği pek kaybetmemiş 
görünüşleri vardır.

Bu iki eserin arasında ve yanlarında çok eski zamanlara 
ait olduğu anlaşılan, fakat üzerlerinde kimliklerini belirtici 
hiçbir yazı bulunmadığı için hiçbirinin sahibi tespit edile-
meyen birçok da mezar mevcuttur. Ve bunlar açık arazi 
üzerindedir.

ASAR KALE
Bafra’ya bağlı Asar Köyü hudutları içinde kalmaktadır. 
Milâttan önce bin yılından sonra yapıldığı tahmin edilmek-
tedir. Karadeniz Bölgesinin denize paralel dağlarını bölen 
Kızılırmağ’ı n solunda kalan bir tepe üzerine inşa edilmiştir.

Kale bakımsızlıktan ve ilgisizlikten harabe haline geldiği 
halde, yine de birçok özelliğini kaybetmemiştir. Çok eski 
çağlarda kalenin en yüksek yerine yapılan sarnıç kuyusu, 
taştan oyulmuş şekliyle hâlâ durmaktadır. Kuzeydoğusun-
daki eski hapishane de bugün yine belirgin şekilde fark 
edilmektedir.

Kalenin iç kısmında da ilginç yerler vardır. Meselâ tama-
men, oyulmuş bir taş içinde yer alan ve kapalı çarşı olduğu 
bazı hava deliklerinden tahmin edilen bir yer mevcuttur. 
Diğer taraftan mahzenler, işkence odaları olduğu sanılan 
kısımlara da rastlanmıştır. Yakın senelerde taştan yapılmış 
yontma heykel bulunmuştur.

Altınkaya Barajı yol inşaatı sırasında kalenin en yüksek yerine 
kadar çıkan, taşları yontmak suretiyle yapılmış bir de mer-
diven ortaya çıkarılmıştır ki, gerçekten görülmeye değerdir.

Bafra Asarkale/ Bafra Asarkale
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CEVİZLİK and KOCA LOP
These are old settlements located within İkizpınar (Ayaz-
ma) Village of Bafra. They bear the traces of Early Antique 
Age. There are also similar traces found in Bakırdere Parish 
of the same village.

BEYLİK KÖY
Beylik Köy Mound is located within Tepecik Village. There 
exists a spring on the foothill of the mound. In this area, 
some artworks belong to B.C. 3000, 2000 and 1000, also 

some painted pots and pans from Phrygians were found.

KELBEŞ TEPE
It is located in 4 km southeast of Bafra and in the western 
side of Dededağı Village. It bears the traces of Old Bronze 
I, Old Bronze II, and Hittite and Roman cultures.

TEPECİK
This plain mound is located in 1 km southeast of Kolay 
township of Bafra and over a terrace set of Kızılırmak River. 
It bears the traces of B.C. 2 thousand and Roman culture.

KAPIKAYA
It is located 32 km far from Bafra and gets its name from 
Kapıkaya Village where it is located. It is also situated in the 
eastern side of Kızılırmak river and at the opposite shore of 
Asar Kale and watch-towers.

There is no certain information about how the door sha-
pe (5x4 m) seen over the mound was formed. However, 
Kapıkaya (name given to the shape) is huge enough for a 
truck to pass through.

EMİR MİRZA BEY MAUSOLEUM
This mausoleum is located 5 km far from Bafra and gets 
its name from Türbe Village where it is found. The building 
was constructed by using rubble stone compost and it 
was covered with a sharp pointed dome that looks like 
a tent. From the tablet placed at the top of its door, it is 
understood that the mausoleum was constructed in 1382 
(783, in Mohammad Calendar). It was constructed in Sel-
juk style.

Mausoleum looks like a public family graveyard. It was 
constructed 600 years ago upon the directive of EMİR-
MİRZA, the lord of Bafra at the time, who comes from Sel-
juk family (İsfendiyarogulları). There are 16 tombs in the 
mausoleum, 7 of which are placed at the right side of the 
entrance, 5 of which are placed at the left and 4 in the 
middle.
 
HIZIR BEY MAUSOLEUM
It is located in the area called Kümbet Hill which is situ-
ated in the southwest part of Hasırlı (Mardar) village, 2 
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Ayrıca kalenin altında ve ilerisindeki kayalara gerek kale-
yi, gerekse o zamanın ulaşım yolu olan Kızılırmağı kontrol 
etmek amacıyla yapılmış muharebe ve gözetleme odaları 
vardır. Bunlar; yerden 10 m. kadar yükseklikte, kayayı oy-
mak suretiyle yapılan bu odaların inşa düzeni aynıdır: Oda-
ların önünde yontularak yapılmış taştan 4 tabii sütun, onun 
önünde bir balkon ve 80x80 ebatlı yontma kapı, arkasında 
penceresiz normal büyüklükte bir oda vardır. Görülmeye 
değer ve zamanına göre orijinal sanat abideleridir.

NURİ NİBRAHİM CAMİİ
 Hazinedar - Zade Nemdas Ahmet Mürsel Paşa tarafından 
1877 yılında yaptırılmıştır.  Daha sonraki zamanlar da Me-
celleyi Şur’â Kâtibi İbrahim Bey Camii’yi onarmış, ibadete 
açmıştır.Günümüzde camii, olduğu yere yeniden yaptırıl-
mıştır. 

TABAKHANE CAMİİ 

1766 yılında medresenin yanında yaptırılmıştır. Tabakhane 
mahallemizde bulunmaktadır.

TAŞLI ÇEŞME
Hacınabi Mahallesi ile Tabakhane Mahallesi’nin birleştiği 
yere yakın, Hacı İzzet Ağa Sokağı’nın başında yapılmış bir 
çeşmedir. Üzerindeki yazıdan, Dergâhı Ali Kapucu baş-
larından Bafra Ayanı Haznedar-zade Necabetlü Hamdi 
Efendi hazretleri tarafından 1840 yıllında yaptırıldığı anla-
şılmaktadır.

MESCİD ÇEŞMESİ
Büyük Camii ile Gazi Paşa Camii’nin ortasında bulunan 
Mescidin önündeki çeşmedir. Önceleri yol kıyısında bu-
lunan çeşme, eski ahşap mescidin yıkılıp, yerine yenisinin 
yapılması sırasında içeriye taşınmıştır.

1840 yıllarında  Taşlı Çeşmeyi de yaptıran Dergâhı Ali Ka-
pucu başlarından Bafra Ayanı Haznedar-zade Necabetlü 
Hamdi Beyefendi hazretleri tarafından yaptırılmıştır. 

ALİ BEY ÇEŞMESİ
Bafra’nın en eski çeşmesidir. Cumhuriyet Meydanı’nda 
Kaymakamlık binasına ait bahçenin bitişiğindedir.
Sütun başları motifl erle süslü olup, Gotik tarzını andırmak-
tadır. 1751 tarihin de yapılmıştır.

Gerek Kaymakamlık, gerekse Cumhuriyet Meydanı’na ba-
kan yüzünde Lâle Devri’ni andıran birer kitabe vardır.

Tarihi Büyük cami ve iç görünümü/  Historical Büyük Mosque and inner view

Gazipaşa Camii /  Gazipaşa Mosque

Tayyar Paşa Camii
Tayyar Paşa Mosque
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km to Bafra. This is why it is also called as Kümbet Dede 
(Grandfather). Within this mausoleum sleeps Hızır Bey 
(lord), son of Candaroğlu İsfendiyar Bey (one of the past 
lords of Bafra). Unfortunately, Hızır Bey’s grave had been 
destructed by some people searching for treasure. 

The building was constructed by using rubble stone com-
post and it was covered with a dome which looks very 
beautiful and which protects its originality. The bottom 
side of the building was bonded with few lines of stones. 
The shape of the entrance door resembles the typical old 
gravestones.

There is also a Turkish Bath (dome-shaped) close to (50 m) 
Hızır Bey Mausoleum which was constructed in the same 
technical method. Although it is not known by whom this 
bath was constructed, by looking into its construction 
technique and materials used, it can be understood that 
it was constructed 300 years ago by copying Hızır Bey ma-
usoleum.

Due to disrepair, the bath is now covered with grasses 
everywhere and its roof is split off from the middle. Inside 
the bath, there can be seen pipes installed in accordance 
with the era and some traces of sinks. They all look very 
similar to their originals.
In between these two building and in their surroundings, 
there are lots of graves whose owners are not clear due 
to lack of any writings in related to identities. They are all 
visible on the field.

ASAR KALE (CASTLE)
It is located in Asar Village of Bafra. It is estimated that this 
castle was constructed after B.C. 1000. It is constructed 
over a hill, that crosses the parallel mountains of the Black 
Sea Region and that is situated in the left side of Kızılırmak.

Although the castle has slowly become a ruin due to dis-
repair and neglect, it still protects many of its characteris-
tics. For example, reservoir pit which was constructed at 
the highest point of the castle in old times is still there. 
The old prison in the North east of the castle is also re-
cognized.

There are also interesting places in the inner side of the 

castle. For example, there is a place which is located within 
a sculpted stone and considered to be an indoor bazaar 
from some of its air holes. On the other hand, there are 
also some parts which are considered to be hypogeum 
and torture chambers. There is also one stone-cut sculp-
ture which was recently found.
There is one stone-cut staircase found during the road 
construction of Altınkaya Dam and it is really worth to see.
There are also watch and war rooms beyond the castle 
which were constructed to control Kızılırmak river, the 
shipping way of the time. These rooms are 10 meters-high 
and have 4 natural columns, a balcony and a stone-cut 
door (80x80) in the front and a normal size room in the 
back. They are all original artworks of the time and are 
worth to see.

NURİ NİBRAHİM MOSQUE
This mosque was made constructed by Hazinedar - Zade 
Nemdas Ahmet Mürsel Pasha in 1877. Later it was repai-
red and opened for praying by İbrahim Bey, clerk of Me-
celleyi Şur’â. Today, this mosque is re-constructed on the 
same place. 

TABAKHANE MOSQUE 
It was made constructed just next to the madrasah in 
1766. This mosque is found in the same district where the 
municipality is also located.

TAŞLI FOUNTAIN
This is a fountain which was constructed at the beginning 
of Hacı İzzet Ağa Street, close to a place where Hacınabi 
Parish and Tabakhane Parish is connected. From the wri-
tings on it, it’s understood that it was made constructed 
in 1840, by Haznedar-zade Necabetlü Hamdi Efendi, lan-
ded proprietor of Bafra, one of the heads of Dergâhı Ali 
Kapucu.
  
MESCİD FOUNTAIN
This is the fountain which is located in front of the small 
mosque situated in between Büyük Mosque and Gazi 
Paşa Mosque. This fountain was previously located along 
the road but then was moved inwards when the old woo-
den small mosque was destroyed and re-constructed.

 It was constructed by Haznedar-zade Necabetlü Hamdi 
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BÜYÜKCAMİİ (CAMİ-İ KEBİR)
Bafra’nın en eski tarihi eserlerindendir. Evliya Çelebi’nin 
300 yıl önceleri yazdığı meşhur (SEYAHATNAME)’sinde 
bahsettiği iki camiden birisidir, önceleri zamanın Bafra 
Beyi, İsfendiyaroğulları’na mensup EMİR - MİRZA tarafın-
dan, merkezde toplanan halkın ibadetini ifa edebilmesi 
için ahşap olarak inşa edilmiştir. Bugünkü camiin ise, üze-
rindeki kitabede Rumi 1670 tarihin de Ayşe Hatun tarafın-
dan yapıldığı ifade edilmektedir. Ayşe Hatun ise, meşhur 
Osmanlı Devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa’nın kızıdır.

Cami, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Bi-
tişiğindeki kabristanlıkta 100-150 yıl kadar önce ölmüş, 
meşhur âlimlerden bazılarının mezarları bulunmaktadır.
Bulunduğu mahalleye ismini vermiştir.
 

TAYYAR PAŞA CAMİİ
Cumhuriyet Meydanı’nda, Kaymakamlık binasının yanında 
bulunan bu camimiz, giriş kapısının üzerindeki yazılardan 
anlaşıldığına göre, 1869 yılında meşhur Tayyar Paşa tara-
fından yaptırılmıştır.Osmanlıların iç kubbe denilen karak-
teristik yapı şeklinin bir örneğidir. Eski özelliklerini koruyan 
tek şerefeli minaresi vardır.

ÇARŞI CAMİİ :
İlçemizin Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi üzerindedir. 
1856 yılında yapılmıştır. Kargir yapının güney cephesinde 
kitabesi bulunmaktadır. Son cemaat yerinden yuvarlak bir 
kapıyla harime geçilmekte ve iki ahşap direkle taşınan ah-
şap mahfili mevcuttur. Kırma çatılıdır.

KADI ÇEŞMESİ
Tekel Caddesi Alaçam Caddesi ve yeni açılan Bulvar yolu-
nun kesiştiği yerde, iki cadde kıyısında kalan bir binaya bi-
tişiktir. 1778 yılında Sahib-ül Hayrat Kadı Ali Efendi tarafın-
dan yaptırılmıştır. Sade bir yapı stili olmasına rağmen, Kadı 
Çeşmesinden su içen Bafra’dan ayrılamaz sözüyel meşhur 
olmuş bir çeşmedir.

ŞİFA HAMAMI
Üç yüz yıl kadar önce yapılmıştır. Evliya Çelebi’nin meşhur 
“Seyahatname” sin de Bafra ile bahsettiği iki hamamdan 
bugün mevcut olanıdır. Kubbelidir. Çok tipik bir yapısı 
vardır. Yukarıdan bakıldığında, güneş ışığının girmesi için 
yapılan gözler, tıpkı Ay yüzeyini kaplayan kraterlerin görü-
nümünü andırır.

Pek geniş olmamakla birlikte zamanının en büyük ha-
mamlarından birisidir. İçinde ayrıca eski zamanlara ait bir 
mezar bulunmaktadır.

ÇETİNKAYA KÖPRÜSÜ
Cumhuriyetimizin ilçemizde ki ilk ve büyük eserlerinden 
biridir Kızılırmak üzerinde karşıdan karşıya geçiş 1937’den 
önceki devirlerde 650 m. uzunluğundaki ahşap bir köprü 
ile sağlanıyordu. Kalın kalaslar üzerine çok ilkel bir şekil-
de inşa edilen, kıyıları ince tahta korkulukla korunmaya 
çalışılmış köprü, üzerinden geçenler için gerçekten çok 
büyük bir tehlike arz ediyordu. Bunu gayet iyi bilen başta 
zamanın Belediye Başkanı Zihni Lokman Bey (1934-1938) 
olmak üzere diğer bazı ilgililer; yeni ve betonarme bir köp-
rü yaptırabilmek için Ankara nezdinde teşebbüse geçtiler. 

Bafra Tarihi Alibey Çeşmesi/ Date Bafra Alibey Fountain
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Efendi, landed proprietor of Bafra, one of the heads of 
Dergâhı Ali Kapucu in 1840. 

ALİ BEY FOUNTAIN
It is the oldest fountain in Bafra, located just next to the 
garden of district governorship building in Cumhuriyet 
Meydanı. The head of columns are adorned with motives 
and reflect a Gothic effect. It was constructed in 1751. It 
has tablets resembling the Tulip Era on both the Gover-
norship and Cumhuriyet Meydanı sides of the fountain.
 
BÜYÜK MOSQUE (CAMİ-İ KEBİR)
It is one of the most ancient historical buildings of Baf-
ra. It is also one of the two mosques mentioned in Evli-
ya Çelebi’s popular SEYAHATNAME (Travel Book) written 
300 years ago. It was initially made constructed (wooden) 
by EMİR-MİRZA, the lord of Bafra at the time, who comes 
from Seljuk family (İsfendiyarogulları), in order to enable 
people pray at any time they want.   However, it is writ-
ten on the tablets that today’s version of the mosque was 
made constructed by Ayşe Hatun in rumi 1670. Ayşe Ha-
tun is the daughter of Köprülü Mehmet Pasha, a popular 
politician of the Ottoman Empire period.

The mosque carries the characteristics of Ottoman archi-
tecture. There are some popular intellectuals of the time 
(100-150 years ago) who sleep in the cemetery found just 
next to the mosque. The mosque gives the name of the 
parish where it is located.
 

TAYYAR PAŞA MOSQUE
This mosque is located in Cumhuriyet Meydanı, just next 
to the governorship building. According to the writings 
on the entrance door of the mosque, it was constructed 
by Tayyar Pasha in 1869. Tayyar Paşa mosque is a very 
good example of a characteristic structure from the Otto-
man Period time, which is called inner dome. It also has a 
minaret balcony that protects its presence.

ÇARŞI MOSQUE:
It is located on Hacınabi Parish, Tekel Street and was cons-
tructed in 1856. This Stone structure has a tablet in its 
southern front. From the last communion part, you may 
enter into the sanctum with a circular door where there is 
wooden platform carried with two wooden sticks. 

KADI FOUNTAIN
It is located on the cross road of Tekel Street, Alaçam Stre-
et and the new Boulevard, adjoin to a building situated 
along with those two streets. It was made constructed by 
Sahib-ül Hayrat Kadı Ali Efendi in 1778. Although it has a 
simple style, it’s very popular with this saying: “The ones 
who drink water from Kadı Fountain will stay in Bafra fo-
rever”.

ŞİFA HAMAMI (TURKISH BATH)
It was constructed about three hundred years ago. It is 
also one of the two baths mentioned in Evliya Çelebi’s po-
pular SEYAHATNAME (Travel Book). It has a dome at the 
top; a very typical architecture indeed. From the aerial vi-

Bafra Tarihi Şifa Hamamı/ Date Bafra Healing Bath
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Devamlı irtibat, müspet sonuç verdi. Ve zamanın Nafia 
(Ulaştırma) Bakanı Merhum Ali Çetinkaya yeni köprünün 
yapımı ile bizzat ilgilendi.

Nihayet 1937 yılı Kasım ayının 4. günü köprü, büyük ve 
heyecanlı bir törenle hizmete açıldı. İsmi, zamanın Nafia 
Bakanına izafeten Ali Çetinkaya köprüsü oldu. Zamanın en 
güzel ve mükemmel eserlerinden olan Çetinkaya Köprüsü 
7 kemerli olup, 250 m. uzunluğundadır.

BAFRA DENİZ FENERİ
Deniz fenerinin lügat manası “Kıyıların tehlikeli yerlerine, 
tehlikeli sığlıklara ve kayıklara, gemilere yol göstermek 
amacıyla yerleştirilen kule”dir.

İlçemiz deniz kıyısında bulunduğu, önemli bir ticaret 
merkezi olduğu için yüzyıllar boyu gemicilerin de dikka-

tini çekmiştir. Alışveriş için sık sık Bafra kıyılarına önlemek 
maksadıyla Osmanlılar zamanında, ilçenin kuzeybatısında-
ki eski Koruluk şimdi ki ismiyle Fener Köyü sınırları içinde 
Kızılırmak’la denizin birleştiği yere yakın ahşap bir deniz 
feneri yapılmıştır. Bilahare Fransızlar demirden yüksek bir 
fener inşa etmişlerdir.  
 
Söz konusu fener bugünkü fenerin 750 mt. ilerisinde bulu-
nuyordu. O tarihlerde bütün Türk sahillerindeki fenerlerin 
denetimi antlaşmalar gereği Fransızların kontrolü altında 
idi. Deniz dalgalarının sürekli olarak karayı aşındırması ve 
içeriye doğru girmesi, fenerin varlığını tehlikeye soktu.  Bir 
Fransız bir Macar ve Alemdar Zadelerden Kancıoğlu Re-
cep (Özkan)’dan müteşekkil heyet başkanlığında bir grup, 
deniz fenerini bugünkü yerine inşa etmek için gerekli ça-
lışmalara başladılar. 1922 yılında başlanılan faaliyet 1923 
yılının Nisan ayında bitti. 

Bafra Deniz Feneri 1937 yılında Fransızlar tarafından zama-
nın T.C. Hükümetine devredilmiştir.

Özellikleri:
Denizden 50 m. içeride 7 direk üzerinde yapılmıştır. Her 
direk 5 m. uzunlukta olup, 3J metresi toprak altında 1.5 
metresi toprak üstündedir. Yüksekliği 36 m.’dir. İçinde giriş 
kapısından kule üzerine kadar 99 merdiven mevcuttur.

Bafra müzesi
Büyük Camii Mahallesi, Gazi Paşa Caddesi üzerinde yer 
alan tarihi bir yapıdır. 1858 yılında yapılan müze binası; 
bodrum üstüne iki katlıdır. Dış duvarlar yığma tuğla, iç du-
varlar Bağdadidir. Binanın saçakları kasetlerle kaplı ve süs-
lüdür. Müzenin alanı 2152 m2’dir. 

Önceleri Yusuf Zade İsmail Bey isimli kişinin ev olarak kul-
landığı bu bina sonra uzun yıllar şehir kulübü, 1966 yılın-
dan itibaren ise Merkez Tarım Kredi Kooperatifi olarak hiz-
met vermiştir. 2002 yılında takas yoluyla Hazineye intikal 
etmiş ve Müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı-
na tahsis edilmiştir. Bilhare restorasyon çalışmaları ile bu-
günkü haline kavuşturulmuştur.

Bafra Müzesi; Kültür ve Turizm Bakanlığınca 31.01.2007’de 
İl Müze Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak yapılandırıl-
mıştır. Zemin katı idari kısım, giriş katı Etnografya, birinci 

Bafra Müzesi / Bafra Museum
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ewpoint, holes, constructed to let the sunshine in look like 
craters covering the surface of the moon.

Although it is not that big, it was one of the biggest baths 
at the time. There is also an ancient grave in it.

ÇETİNKAYA BRIDGE
It is the first and the least structure constructed in our 
town after the Republic was found. Before 1937, crossing 
Kızılırmak from one side to the other was possible only 
with the wooden bridge (650 m long) over the river. It was 
a very primitive one indeed, standing on massive catwalks, 
surrounded by thin wooden barriers and this was a huge 
danger for the people passing over it. Zihni Lokman Bey, 
the mayor of the time (1934-1938), who were aware of the 
danger, entered into constructing a new concrete bridge 
by forwarding the issue to the authorities in Ankara. Their 
efforts finally showed result. Minister of Transportation at 
the time, deceased Ali Çetinkaya personally dealt with the 
construction of the bridge.

On November, the 4th, in 1937, the bridge was put into 
service with a big ceremony. The bridge took its name 
from the minister, Ali Çetinkaya. Çetinkaya bridge, one of 
the most beautiful and perfect bridges of the time, is 250 
m long and has 7 arches.

BAFRA LIGHT HOUSE
The dictionary definition of light house is: “A tower desig-
ned to emit light from a system of lamps and lenses or, in 
older times, from a fire, and used as an aid to  pilots at sea 
or on inland waterways”.

As Bafra is a town situated along the sea coast and had 
been an important center of trade, it was attracted by 
seafarers for centuries. At the time of Ottomans, in order 
to provide navigational aid to people coming to Bafra for 
shopping, a wooden light house was constructed within 
Fener Village (in the northwest part of Bafra) where Kızılır-
mak flows into sea. Later on, French people constructed 
a higher, iron lighthouse in the same place. This one was 
located 750 meters far from today’s lighthouse. At that 
time, subject to international agreements, the control of 
all lighthouses located along Turkish coasts was in French 
people’s hand. Sea waves were continuously corroding 

the land and endangering the existence of the lighthouse 
in Bafra. A committee composed of French, a Hungarian 
and Kancıoğlu Recep (Özkan) from Alemdar Zade Family 
was gathered to start the construction of the new light 
house in its current place. The construction was started 
in 1922 and ended in April, 1923. The light house in Bafra 
was handed down to Republic of Turkey by French peop-
le in 1937.

Characteristics:
It was constructed on 7 pillars, 50 m inwards from the sea. 
Each pillar is 5 m high with 3.5 meter is underground and 
1.5 is above ground. The altitude of the light house is 36 
meters. There exist 99 stairs inside, from the entrance door 
up to the roof.

Batık Minare / Sunken Minaret

177



178

katı ise Arkeolojik eserler sergi salonudur.

Akalan şelaleri
Bafra’ya 43 km. uzaklıktaki Akalan Köyü hudutları içinde 
yer almaktadır. Aparı Mahallesinin yükseltileri arasındaki 
kanyonda bulunan söz konusu şelaleler, nefis, harika man-
zaralar oluşturup, 7 tanedir. Her birinin önünde birer göl 
vardır. Şelaleler, göller ve çevre güzellikleri dünyanın en 

güzel tabiat harikalarını oluşturmaktadır. Yol yapılması, bu 

tabiat güzelliklerine rahat ulaşılabilmesi ve turizme kazan-

dırılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

BARAJ GÖLLERİ
İlçemiz sınırları içinde yer alan Altınkaya ve Derbent Ba-

raj Gölleri, ülkemizin en nadide köşelerindendir. Yaklaşık 

60 km uzunluğunda olan Baraj gölleri, nefis manzaraların 

hakim olduğu boğaz ve alanları kapsar. Etrafındaki güzel-

liklerin göllerdeki yansımaları, simetrik görünümler ruhları 

ferahlatan, sinirleri rahatlatan manzaralar sunmaktadır.

Kolay Beldesi, eski adı Tosköy olan Boğazkaya, Düzköy; in-

sanı keyiflendiren, yorgunlukları attıran göl enstantaneleri 

ile doludur. Boğazkaya’ daki batık minare herkesin dikkati-

ni çekmekte olup; yörenin baraj gölü altında kalması esna-

sında yıkılmasına gönüller razı olmamış bir eserdir.

Bilhassa Derbent Barajı gölünün sahilleri piknik alanlarıy-

la doludur. İnsanlar gerek hafta içi ve gerekse de bilhassa 

hafta sonu buralara akın etmekte, bir tarafta oltası ile balık 

tutarken öbür taraftan tabiat güzelliklerini doyasıya yaşa-

maktadır. Yeşille mavi bölgede kol koladır. Çevrede çok 

sayıda nefis, lezzetli alabalık pişiren lokantalar mevcuttur.

Balık Gölleri: 
İlçenin 20 km kuzebatısında Kızılırmak’ın iki yakasında ye-

ralırlar. Bu göller irili ufaklı 33 parçadan oluşur. Göllerden 

bazıları; Karaboğaz Gölü, Balık Gölü, Liman Gölü, Dut dibi 

Gölü, Uzungöl, Hayırlı Göl, İnce Göl, Çernek Gölü, Tombul 

Göldür. Çevresi sazlık ve bataklık olan bu bölge, kuş göz-

lemciliği açısından dört mevsim çok önemli bir potansi-

yele sahiptir. Bu bölgemiz ülkemizin en önemli sulak alan 

eko-sistemlerinden birini oluşturur.

Bafra Sahilleri: ilçenin sahilleri de geniş kumsallarla kaplı 

doğal plajlara sahiptir.

Bafra Tarihi Konaklarından Görünüm / Date Bafra View Mansions
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Bafra museum
Museum is a historical building that is located on Büyük 
Camii Parish, Gazi Paşa Street. It was constructed in 1858. 
It has two floors. Outdoor the walls are brick masonry, in-
door they are plasterboard. It has a space of 2152 square 
meters. 

The museum building was initially used as a house by Yu-
suf Zade İsmail Bey. Then it became the city club and had 
served as the Agricultural Credit Cooperative from 1966 to 
2002. In 2002, it was inherited to treasury with exchange 
system and then was given to the Ministry of Culture and 
Tourism to be used as museum. It was when the building 
was renovated and got the today’s look.

Bafra Museum was made a unit tied to City Museum 
Directorate by the Ministry of Culture and Tourism in 
31.01.2007. Today, the first floor of the building is used as 
the administrative part and the first floor hosts the exhibi-
tion of archeological ruins.

Akalan waterfalls
It is located in Akalan Village, 43 km far from Bafra center. 
There are 7 waterfalls which give wonderful views to their 
visitors. There is one lake in front of each waterfall. Water-

falls, lakes and all surrounding natural beauties are parts 
of the most beautiful natural wonders of the world. In 
order to enable people reach these beauties more easily 
and introduce these places to tourism, road construction 
works still continue.

DAM LAKES
Altınkaya and Derbent Dam Lakes, situated within our 
town, are one of the most unique parts of our country. 
The approximate longitude of these lakes is 60 km. They 
offer relaxing, pleasure-giving symmetric views. 

Kolay Township and Boğazkaya, Düzköy -previously na-
med as Tosköy- are full of relaxing and pleasure-giving 
views. Sunk minaret in Boğazkaya attracts its visitors. It 
submerged when the region was inundated by the dam 
lakes; however, locals did not want this minaret to be dest-
royed. So it still stays there, in the middle of the puddle.

Especially, along the coast of Derbent Dam Lake, there 
exist lots of areas to picnic. In Weekdays and mostly at we-
ekends, people rush into these areas where they can fish 
and get the most out of the wonderful combination of 

Bafra Deniz Feneri  / Bafra Lighthouse
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Bedesten 
Tekel Caddesi ile 100.Yıl Bulvarı’ nın kesiştiği yerin sol ta-

rafında kalan yerleşim adasıdır. Kemerli girişleri olan tarihi 

mimari bugün oldukça bozulmuştur. Halen Bedesten için-

de özellikle kuyumcu, saatçi, balıkçı ve kasaplık yapan es-

naflar bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu tarafından 

17. yüzyılda yaptırılmıştır.

Bafra Evleri
Eski Bafra evleri Bafra Konakları olarak anılır. Mimari ve es-

tetik güzellikleri görülmeye değer olup insanlarda hayran-

lık uyandırır.

Bafra Belediyesi Ali Kale Tusristik Tesisleri
Kızılırmağın kıyısında ve şehir merkezinden l km. kadar 

uzakta bulunan tesisler 10 Haziran 1972 tarihinde hizme-

te açılmıştır. Zamanın Belediye Başkanı olan Ali Kale’nin 

büyük gayretleriyle gerçekleştirilen turistik tesisler aynı 

zamanda Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin de en şirin 

ve güzel bir dinlenme köşesidir. 130.000 m2’lik bir alan 

üzerinde kurulan Bafra Belediyesi Turistik Tesisleri içinde l 

otel, 4 motel, bir kafeterya, bir lokanta, açık hava düğün 

salonu,oto park yeri, tenis kortu, fitness alanları ile yetişkin 

ve çocuklar için bölümleri bulunan büyük bir yüzme havu-

zu mevcuttur. Tesisin her tarafı rengârenk çiçek bahçeleriy-

le donatılmıştır.  

  

EMİR EFENDİ TÜRBESİ 

 Türbe şehir merkezinde olup, ilçenin doğu yakasında bu-

lunmaktadır. Burada yatan ve Emir Efendi adıyla bilinen za-

tın ismine binaen bulunduğu mahalleye aynı ad verilmiş-

tir. Türbeyle ilgili bilgi verecek kesin kaynaklar olmamakla 

birlikte mahallinden edinilen bilgilere göre burada yatan 

zatın 1878’li yıllarda Bafra’da önemli hizmetlerde bulun-

muş ve ilk belediyeciliğin kurulmasına teşebbüs etmiş bir 

kişi olarak anlatılmaktadır.

BAFRA ŞEHİTLİĞİ

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için 

şehit düşen askerlerimiz anısına yapılmış olup İlçemiz asri 

mezarlığı içerisinde müstakil olarak yapılmış abide ve şehit 

mezarlarının olduğu alandır.

Bafra Kültürevi
Bafra Culture House

Bafra Garnizon Şehitliği  / Martyrdom Garrison Bafra
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green and blue. There are also lots of restaurants where 
delicious salmons are cooked.

Fish Lakes: 
They’re located along the coasts (in both sides) of Kızı-
lırmak, in 20 km northwest of the town. These lakes are 
composed of 33 small and large ones. Some of them are 
named as follows: Karaboğaz Lake, Balık Lake, Liman Lake, 
Dut dibi Lake, Uzun Lake, Hayırlı Lake, İnce Lake, Çernek 
Lake, Tombul Lake. This area, surrounded by reeds and 
quicksand, has a serious potential for bird watching in all 
seasons. This region is one of the most important wet field 
eco-systems of our country. 

Beaches in Bafra: At the coastal area Bafra, there are natu-
ral, wide, sandy beaches.

Bedesten (Covered Bazaar)
It is located on the left part of the cross road between 
Tekel Street and 100. Yıl Boulevard. This historical building 
with arch shaped entrances has been destroyed a lot. The-
re are still jewelers, clock shops, fishermen and butchers 
within the bazaar. It was constructed in 17th century, du-
ring the Ottoman Empire period. 

Bafra Houses
Ancient Bafra houses are also called as Bafra Mansions. 
They are attracted by people seeing them with their won-
derful architectures.

Bafra Municipality, Ali Kale Touristic Facilities

These facilities, located 1 km far away from the city center 
and along the Kızılırmak coast, were opened on 10 June 
1972 thanks to the efforts shown by the Mayor of the 
time, Ali Kale. They are the cutest and most beautiful rela-
xing facilities of the Central and Eastern Black Sea Region. 
They’re located over an area of 130.000 square meters and 
are composed of 1 hotel, 4 motels, a coffee shop, a restau-
rant, open-air wedding saloon, car-parking area, and ten-
nis court and fitness saloon. There is also a big swimming 
pool which has separate sections for adults and children. 
Facilities are surrounded by colorful flowers.
  
EMİR EFENDİ MAUSOLEUM 
 It is located in the city center, situated in the eastern side. 

Emir Efendi, who sleeps in this mausoleum, gave his name 
to the parish where the mausoleum is located. There are 
no certain data about this mausoleum but the person res-
ting here was once considered an important person who 
served for Bafra in 1878 and who contributed to the es-
tablishment of Bafra municipality.

BAFRA CEMETERY
This cemetery was established in the memory of Tur-
kish soldiers who martyrized while trying to protect our 
country’s indivisible integrity and unity. It is located in the 
area where other graves n the town are placed.

Bafra’dan Çeşitli Manzaralar  / Bafra Various Landscapes
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Bafra’mız da Cumhuriyet Bayramımızın kutlamaları her zaman büyük bir coşku ile yapılmak-
tadır. Bafra Belediyesi ve Kaymakamlığının koordinesi ile başta Bafra Belediyesi olmak 
üzere İlçe milli eğitim müdürlüğümüz, okullarımız, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlık-
larımızın katkılarıyla her yıl Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ettik 
ve edeceğiz. 

Bu kutlamalarda okullarımız,  sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız et-
kinlikler düzenledi. Belediyemiz tüm programlara destek verdi. Hepimizin 
bildiği gibi Gazipaşa, Kapıkaya, Selemelik, Sürmeli ve Asar mahalleleri-
mizde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız için programlar düzenlen-
mektedir. Biz her programa en yüksek katkıyı büyük bir heyecanla 
sağladık. Programlara katılarak Cumhuriyet coşkumuzu yaşadık. 

Cumhuriyet hepimizin ortak değeri, aydınlık geleceği-
miz ve Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bizlere armağanı ve emanetidir. Biz de bu 
emaneti sonsuza kadar korumaya ve yaşatmaya 
kararlıyız. Hep beraber Cumhuriyetimizin kıy-
metini bilmeliyiz.  Büyük Önder Atatürk’ün 
liderliğinde vatanımızı nasıl kazandığımızı 
asla aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Bize bağımsız bir ülke ve Cum-
huriyeti bırakan Büyük Önder 
Atatürk’ümüzü ve tüm silah 
arkadaşlarını rahmet, 
şükran ve saygıyla 
anıyoruz.

CUMHURiYET BAYRAMI COŞKUMUZ
BAFRAMIZDA
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Bafra olarak turizm potansiyellerini hareket geçirmek ve çeşitliliğini artırmak için gayret ediyoruz. 
Turizm hedef seçtiğimiz stratejik bir sektörümüzdür. Uzun vadeli bir süreçtir. Bunun ekonomi-
mize, yansımaları da büyük olacaktır.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bafra Kuş cenneti için bu anlamda 
çok önemli çalışmalar yaptı. Yamaç paraşütü sosyal donatıları için gerekli projelen-
dirmeleri yapıyor. Biz tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bafra Kapıkaya festivalimiz 
ile çok önemli adımlar attık. El birliği ile çalışıyoruz. 20-23 Temmuz 2017 
Tarihleri arasında yaptığımız Kapıkaya festivalinde muhteşem Bafra manza-
rasında uçuş, Trekking, Foto Safari, Kano, Balık tutma yarışı, Kuş cenneti, 
Bafra barınağına ziyaret ve bölge gezileri düzenlendi. Çadır kamp 
kuruldu. Çeşitli etkinlikler düzenlendi.Bafra Kapıkaya festivaline 
binlerce insanımız katıldı. Çeşitli ülkelerden misafirlerimiz gel-
di. Sosyal medyada 1 milyon insanımıza ulaştık. Bafra yerel 
basın ve ulusal basında büyük yer buldu.

Bu büyük organizasyonda emeği olanlara, fedakârca 
çalışan belediye personellimize, Sivil topum ku-
ruluşlarımıza, basınımıza, Muhtarlarımız Fahri 
Bozok, Necati Aktürk’e, Asar ve Kapıkaya’lı 
hemşerilerime ve muhtarlarımıza Hava 
Sporları Samsun İl temsilcisi, Hava 
Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanı 
Burhan Apaydın’a ve festival ko-
mitemize, sporcularımız, katı-
lımcılarımıza ve tüm hem-
şerilerimize çok teşekkür 
ediyoruz.

KAPIKAYA FESTiVALi...
BAFRA’MIZI DÜNYAYA TANITTIK!



185



186

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılan ihanet ile devletimiz ele geçi-
rilmek istenmiştir. Bu ihanet hareketi demokrasimizi, milletimizi, bayrağımızı, 
cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır. 

Asil ve kahraman Türk milleti o gece bir kahramanlık destanı yazmış-
tır. Bayrak inmez, ezan susmaz demiştir. Bize boyunduruk vura-
mayacaksınız, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kardeşliğimi-
zi yıkamayacaksınız demiştir. 

Bafra o gece hiçbir zaman tanık olmadığımız bir kala-
balık ile bu değerlerine, seçilmiş cumhurbaşkanımı-
za ve hükümetimize sahip çıkmıştır. Cumhurbaş-
kanımızın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara 
inilmiştir. Sizlerin şehadeti göze alan kah-
ramanlığı, büyük kudreti, muhteşem 
cesareti ve inanılmaz fedakârlığı 
ülkemizi ve demokrasimizi büyük 
bir faciadan kurtarmıştır.

15 TEMMUZ KAHRAMANLIK DESTANI

AZiZ MiLLETiMiZE
BAFRALI HEMŞERİLERİMİZE VE

TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından yapılan ihanet ile devletimiz ele geçi-
rilmek istenmiştir. Bu ihanet hareketi demokrasimizi, milletimizi, bayrağımızı, 
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ramanlığı, büyük kudreti, muhteşem 
cesareti ve inanılmaz fedakârlığı 
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bir faciadan kurtarmıştır.
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15 Temmuz Kahramanlık destanını yazan: Aziz Milletimize,
Bay ve Bayan Bafralı tüm hemşerilerimize, Gençlerimize,
Siyasi Partilerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Muhtarlarımıza, 
Darbeye karşı gelen Askeri ve mülki erkanımıza,
Basın kuruluşlarımıza, Kısacası toplumumuzun her kesiminden 
insanlarımıza teşekkür ediyoruz.

İhanet hareketi sırasında şehit düşen asker, polis ve vatandaşlarımı-
zı, başta Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve 
Silah arkadaşları olmak üzere istiklal savaşı şehitlerimizi, terörle 
mücadelede ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda etmiş 
gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle 
anıyorum, gazilerimize şükran ve saygılarımızı sunuyo-
ruz.

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son ör-
tüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 
Senin destanını okudum, senin des-
tanını yazacağım. Sana benim 
gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.

15 TEMMUZ 
KAHRAMANLIK 
DESTANI
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15 Temmuz Kahramanlık destanını yazan: Aziz Milletimize,
Bay ve Bayan Bafralı tüm hemşerilerimize, Gençlerimize,
Siyasi Partilerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Muhtarlarımıza, 
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Bafra’dan Tarihi ve Doğal Güzellikler  / Bafra History and Natural Beauty
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Bafra Şehir Stadı  / Bafra City Stadium Bafra Devlet Hastanesi / Bafra State Hospital

Bafra Kapalı Spor Salonu / Bafra Indoor Sports Hall

Bafra Gençlik Merkezi / Bafra Youth Center
Bafra TOKİ Evleri / Bafra TOKİ Houses

Bafra Alt Geçit / Yollar / Bafra Underpass / Roads

Bafra Şehir Stadı  / Bafra City Stadium








