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Geçmiflten günümüze gelirken var olan de¤iflimin getirdi¤i teknolojik ve sosyal anlamda

geliflmiflli¤in ulaflt›¤› h›z, art›k kaç›n›lmazlar› da önümüze sererek kendini göstermektedir.

Güçlü ekonomik ve sosyal yap›, güçlü bir ülke olman›n ve tüm de¤iflikliklerde dimdik ayakta

durabilmenin kaç›n›lmazl›¤› da oldukça büyük önem tafl›maktad›r. Geliflen ve süreklili¤i

izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaflam standard› ve ekonomik yap›;

stratejik amaçlar, hedefler ve planlanm›fl zaman diliminde gerçekleflecek uygulama faaliyetleri

ile (STRATEJ‹K PLAN) oluflabilmektedir.

Belediyemizce planl› hizmet üreterek belirlenen politikalar› somut ifl programlar›na ve

bütçelere dayand›rarak uygulamay› etkili bir biçimde ortaya koymay› hedeflemekteyiz.

Stratejik planlama belediyemizin bulundu¤u nokta ile ulaflmay› arzu etti¤imiz nokta

aras›ndaki bir çeflit yol haritas›d›r. Bu plan uzun vadeli ve gelece¤e dönük bak›fl aç›m›z› ortaya

koymaktad›r. Bu nedenle haz›rlad›¤›m›z bu stratejik plan girdilere de¤il sonuçlara odakl›d›r.

De¤iflimin istenilen yönde olabilmesini sa¤lamaya gayret etmekte ve de¤iflimi desteklemektedir.

Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir flekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktad›r. Stratejik

planda yer alan stratejik alan-amaç ve hedefler; popülist de¤il uzun vadeli yaklafl›mlar› ortaya

koymakta, belediyemiz kaynaklar›n›n etkili-ekonomik ve verimli kazan›m›n› ve kullan›m›n›

amaçlamaktad›r.

2009-2014 y›llar›n› kapsayan Stratejik plana k›ymetli görüfl ve önerilerini beyan ederek katk›

sa¤layan ilçemiz kamu kurulufllar›n›n yöneticilerine, Meclis Üyelerine, Muhtarlar›m›za, ilçem-

iz STK’lar›n›n de¤erli yöneticilerine, saha çal›flmalar›na görüfl ve önerileriyle kat›lan hemfleri-

lerimize, ilçemizin gelece¤i ve Belediyemizin daha baflar›l› bir belediye olmas› için bütün

çal›flma boyunca gerekti¤inde fedakârl›kta bulunarak çal›flmaya özveriyle ifltirak eden k›ymetli

mesai arkadafllar›ma teflekkür eder, Stratejik Plan›n Bafra’m›za hay›rl› olmas›n› ve baflar›yla

uygulanmas›n› dilerim.

ZZiihhnnii fifiAAHH‹‹NN

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann››
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Stratejiyi, bir örgütün sahip oldu¤u kaynaklar ve güç-
leri ile iktidar›n› kullanabilme potansiyeli (çevresel f›rsat-
lar ve tehditler) aras›ndaki uyum olarak tan›mlamak müm-
kündür. Baz› araflt›rmac›lar strateji için, rakiplere üstünlük
sa¤lay›c› tedbirlerin bütünü tan›m›n› yapmaktad›rlar. 

Strateji tan›mlar›nda; Stratejinin, örgütlerin elinde
mevcut olan kaynak ve güçlerinin nas›l en uygun bir bi-
çimde kullan›labilece¤i üzerine yap›lan çal›flma, modelle-
me biçimi oldu¤u de¤erlendirmesi öne ç›kmaktad›r.

Bu noktadan itibaren;
* Kaynak
* Güç ( muktedir olmak)
* Amaç kavramlar› öne ç›karak, bizleri bu noktada dü-

flünmeye sevk etmektedir.
Bu 3 ana kavram sonucunda ortaya birçok kavram ç›k-

maktad›r:
* Mevcut kaynaklar, Öz kaynaklar, Muhtemel kaynak-

lar, Üretilebilir kaynaklar, Kaynak eksiklikleri, K›s›tlar,
Verimlilik, Maddi kaynaklar ve Maddi olmayan kaynaklar.

* Güçlü alanlar, Temel yetenekler, Zay›f alanlar, Za-
y›fl›klar, Yasal yetkiler, Paylafl›lan ve Birlefltirilen güç
noktalar›, K›s›tlar

* Misyon, Vizyon, Beklentiler, E¤ilimler, Zorlamalar
Bir örgütün stratejik plan yapmas› için baz› temel so-

rulara net cevaplar verebilmesi ve oluflan denklemi çöze-
bilmesi gerekmektedir.

* Hangi faaliyetleri yapmak zorundad›r?
* Faaliyetler için ne tür kaynak gereklidir? Hangi kay-

naklar mevcuttur? Hangileri yeterlidir? Eksiklikler nere-
den ve nas›l bulunabilir?

* Faaliyetlerin yürütülmesi esnas›nda çevrede oluflabi-
lecek tehditler nelerdir?

* Faaliyetleri yürütmek, kaynaklar› harekete geçirmek,
üretmek, sorunlarla bafl etmek ve f›rsatlar› de¤erlendire-
bilmek için yeterli güç var m›d›r?

* Zaaf noktalar nelerdir?
SSttrraatteejjiikk ppllaannllaammaaddaa aammaaçç((llaarr)) aaçç››kk vvee nneett oollmmaall››dd››rr..

Yerel yönetimler yeni kurulmufl bir örgüt gibi davranarak
amaç belirleyemez. Yerel yönetimlerin amaçlar› Misyon,
Vizyon, Beklentiler ve Zorlamalar’da gizlidir.

** MMiissyyoonn:: Yerel yönetimlerin kanunlarda aç›klanm›fl
misyonlar› vard›r. Yerel yönetimlerin misyonu yasalarda
s›n›rlar› gösterilmifl faaliyetlerin tümüdür.

** VViizzyyoonn:: Örgütün ve örgüt çal›flanlar›n›n gelecekte
ulaflmak istedikleri yerle ilgili hayaller, vaatlerdir. Bir ye-
rel yönetimin vizyonu, bahsedilen yerel yönetime seçilmifl
iradenin vaat ettikleri, siyasi üst iradenin ortak hedefleri ve
tepe yönetimin gelece¤e iliflkin yaklafl›mlar›ndan oluflur.

** BBeekklleennttiilleerr:: Hizmet edilen kitlenin beklentilerinin
tatmini, örgütün amaçlar›n› belirleyen ana unsurlardand›r.
Beklentiler somut de¤erlerdir ve yerel yönetimler bu bek-
lentileri karfl›lamak zorundad›rlar. Beklentiler dikkate al›-
narak stratejik amaçlar belirlenmelidir.

** ZZoorrllaammaallaarr:: Amaçlar; yaln›zca iç dinamikler ve hiz-
met edilenlerin tatmininden ibaret de¤ildir, çevresel zorla-
malar ve yans›malar› da dikkate al›nmal›d›r. Teknolojik
geliflmeler, do¤al flartlar, ekonomik k›s›tlamalar, baflkalar›-
n›n yapt›klar› çal›flmalar gibi etkiler göz önüne al›nmal›d›r.

SSoonnuuçç oollaarraakk;;
11.. YYeerreell yyöönneettiimm aammaaççllaarr››nn››,, yasalar›n getirdi¤i görev-

ler, siyasi irade yaklafl›m›, beklentiler, küresel ve ülke ge-
nelindeki geliflmeler, trendler ve zorlamalar› dikkate ala-
rak belirlemelidir. Baflkan, Meclis ve siyasi irade temsilci-
leri bu amaçlar› belirleyecektir. Bu, tepe yönetimlerin as-
li, vazgeçilemeyecek görevlerindendir.

22.. KKaayynnaakkllaarr nneett bbiirr bbiiççiimmddee aannaalliizz eeddiillmmeelliiddiirr.. Maddi
kaynaklar; aktifler, karfl›l›klar ve demirbafllar tek tek ana-
liz edilmelidir. Son birkaç y›l›n geliri, gideri, yat›r›mlar›,
planlar› analiz edilmelidir.

33.. GGüüççllüü vvee zzaayy››ff nnookkttaallaarr ddoo¤¤rruu aannaalliizz eeddiillmmeelliiddiirr.. Bu
k›s›m amaçlar aç›s›ndan en önemli noktad›r. Güçlü nokta-
lar tamamen amaçlar çerçevesinde analiz edilmelidir.
Amaç belirlenmeden yap›lacak güçlü-zay›f yön çal›flmala-
r› anlam ifade etmeyecektir. Bu k›s›m, kaynak analizleri-
nin do¤rulu¤u ve detayl›l›¤› ile iliflkilidir.

44.. FF››rrssaatt vvee tteehhddiittlleerr aannaalliizz eeddiillmmeelliiddiirr.. F›rsat ve tehdit
analizleri, çevre analizlerinden elde edilecek verilerin yo-
rumlanmas› ile ortaya ç›kar. Bu çerçevede; gelecek senar-
yolar›, geçmifl trendler ve uzman görüflleri önemlidir.

55.. SSiiyyaassii iirraaddee ddeesstteekk vveerrmmeelliiddiirr.. Yerel yönetimlerde,
Baflkan ve Meclis üyeleri stratejik plan çal›flmalar›nda ke-
sinlikle yer almal›d›r.

66.. SSttrraatteejjiikk zziihhnniiyyeett.. BBuu bbiirr dduurruuflfl iiffaaddeessiiddiirr.. Gelecek,
gündelik olaylar›n önünde tutulmal›d›r. Operasyonlara
odaklanm›fl bir tepe yönetim, stratejik seviyeyi bofl b›raka-
cakt›r.
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STRATEJ‹K PLANLAMA VE YÖNET‹M

BBEELLEEDD‹‹YYEELLEERRDDEE SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK PPLLAANNLLAAMMAA
5018 Say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-

nu’nun yan› s›ra 5393 Say›l› Belediye Kanunu ve 5216 Sa-
y›l› Büyükflehir Kanunlar› ile nüfusu 50 binin üzerinde
olan tüm belediyelerin stratejik plan haz›rlamakla yüküm-
lü olduklar› belirtilmifltir.1 Buna göre Belediye Baflkan›,
mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 6 ay içerisin-
de stratejik plan›n› Belediye Meclisine sunmak zorundad›r. 

Stratejik plan›n içeri¤ini ve sürecini belirleme yetkisi

Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›’na verilmifltir.2

Haz›rlanacak plan, varsa üniversiteler ve meslek oda-
lar› ile konuyla ilgili sivil toplum kurulufllar›n›n görüflleri
al›narak haz›rlanmal›d›r. Stratejik plan ve performans
program› bütçenin haz›rlanmas›nda esas teflkil etti¤inden
dolay›, Belediye Meclisinde bütçeden önce görüflülerek
kabul edilmesi gerekmektedir.

3 ‹lçenin kanaat önderleri, Kaymakam, Cumhuriyet Baflsavc›s›, ‹lçe Emniyet Müdürü, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü, ‹lçe Nüfus Müdürü, ‹lçe Sa¤l›k Grup
Baflkan›, ‹lçe Sivi‹ Savunma Müdürü, ‹lçe Müftüsü, Bafra ilçesinde bulunan Sivil toplum Kurulufllar› ve Muhtarlardan oluflmaktad›r.



Bafra Belediyesi 2009 - 2014 Stratejik Plan

6

BBAAFFRRAA ‹‹LLÇÇEESS‹‹

Tarihçe

Bafra ‹lçesi’nin tarihi M.Ö 5000 y›llar›na kadar uzan-
maktad›r. ‹kiztepe ören yerinde M.Ö. 4000 y›llar›ndan
M.Ö. 1700 y›llar›na kadar 2300 y›l boyunca sürekli yerle-
flim yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. Bu bölge M.Ö. 47’de önce Ro-
ma, sonra da Bizans egemenli¤ine girmifltir. 1071 Malaz-
girt Savafl›’ndan sonra Selçuklular’›n eline geçen Bafra’ya
1214 y›l›nda Anadolu Selçuklu Hükümdar› ‹zzettin Key-
kavus Türkmen afliretlerini yerlefltirmifltir. 1243’de baflla-
yan Mo¤ol istilalar› Selçuklu ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lma-
s› ve Türk beyliklerinin kurulmaya bafllamas›na neden ol-
mufltur. ‹flte bu dönemde bölgede küçük bir Selçuklu Bey-
li¤i olan Bafra Beyli¤i kurulmufltur. 1460’da ise Bafra,
Osmanl› hakimiyetine girmifltir.

Bafra ‹lçesi Osmanl› ‹mparatorlu¤u devrinde Trabzon
iline ba¤l› Canik Sanca¤›’na aittir. Salname kay›tlar›na
göre 1854 y›l› sonlar›nda kaza merkezi oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. ‹mparatorluk zaman›nda 1876 harbinden sonra
K›r›m’dan Bafra’ya çok say›da Türk gelmifltir. Daha son-
ralar› ç›kan Balkan ve I. Dünya savafllar› Türk halk›n›n
azal›p, fakirleflmesinin, az›nl›k olmalar›na ra¤men Rum ve
Ermenilerin iktisadi hayat› ellerine geçirip zenginleflmele-
rini sa¤lam›flt›r. Ayr›ca Balkan Savafllar› (1912) sonras›
Kosova’dan gelen Arnavut göçmenlerden büyük bir nüfus
Bafra çevresine yerlefltirilmifltir. 1868 y›l›nda belediye ni-
teli¤i kazanan Bafra Belediyesi ülkemizin ilk belediyele-
rinden biridir. 

‹klim

‹lçe tipik Karadeniz iklimine sahiptir. Yazlar serin,
k›fllar ›l›k ve ya¤›fll›d›r. Genel olarak Bafra’n›n iklimi yu-
muflak ve mini klima olarak nitelendirilebilir.

Bafra’ya hakim rüzgarlar genellikle mevsimlere göre
farkl›l›klar gösterir ve havan›n rutubetini azalt›r. ‹lçenin
nispi nem ortalamas› % 73’dür. ‹lçenin mutlak nemi ise
y›lda ortalama 5.0 gramd›r. Mutlak nem s›cakl›kla do¤ru
orant›l› oldu¤undan yaz aylar›nda en yüksek de¤eri bulur.
‹lçeye en fazla ya¤›fl Kas›m ay›nda, en az ya¤›fl ise May›s
ay›nda düfler. Y›ll›k ya¤›fl 750-1000 mm. dolay›ndad›r.
Ya¤›fll› gün say›s› ortalama 100 dolay›ndad›r. Kar ya¤›fl›
az olur ve uzun sürmez. Sahil kesiminde pek kar kalmaz.
‹ç bölgelere gidildikçe kar kal›nl›¤› artar. ‹lçede en so¤uk
aylar Ocak, fiubat en s›cak ay ise A¤ustos ay›d›r.

Co¤rafi Konum ve Yap›s›

Bafra ‹lçesi Kuzey Yar›m Kürede ekvatordan 41°31_
paralelleri, do¤u yar›m kürede 35°35_ meridyenleri ara-
s›nda yer al›r. Bafra Karadeniz’e 20 km uzakl›kta, rak›m›
15 - 20 m. olan ve K›z›l›rmak nehrinin getirdi¤i zengin
alüvyonlu topraklar›n oluflturdu¤u genifl delta üzerinde
kurulmufltur. Bafra ovas›n› oluflturan düzlük yaklafl›k 40
km uzunlukta ve yer yer 20 km derinlikte olup Karadeniz
bölgesinin en büyük ova düzlü¤üdür.

‹lçenin do¤usunda ve kuzeyinde Karadeniz, bat›s›nda
Alaçam, güneyinde Kavak ilçesiyle çevrilidir. Yüz ölçü-
mü 175.000 hektar, Samsun’a uzakl›¤› 50km’dir. 

Bafra ovas› güneyde da¤larla çevrilidir. Bunlardan en
yükse¤i 1224 m. ile Nebyan Da¤›’d›r. Nebyan Da¤lar›’n›n
etekleri yayla durumundad›r. Bu da¤lar Canik Da¤lar›’n›n
uzant›lar›d›r. Bafra’n›n en büyük, Türkiye’nin ise en uzun
akarsuyu K›z›l›rmak, bu da¤lar› derin bir vadiyle geçerek
ovaya ulafl›r. Irma¤›n denize yak›n k›s›mlar›nda birçok göl
oluflmufltur ve bu göller ›rma¤›n her iki yakas›nda da yer
al›r. Bat›daki göl Karabo¤az, do¤udaki ise Bal›k Gölle-
ri’dir. Göllerin çevresi sazl›k ve batakl›kt›r fakat ormanl›k
alanlarda göze çarpmaktad›r. 

Ulafl›m

Bafra Samsun’un 51 km bat›s›nda, Samsun - Sinop
Devlet Karayolu üzerindedir. 

KKaarraayyoolluu iillee uullaaflfl››mm:: Bafra Organize Sanayi Bölgesi,
Samsun-Bafra Karayoluna 5 km. uzakl›¤›nda bir ba¤lant›
yolu ile yap›lmaktad›r. 

DDeenniizzyyoolluu iillee uullaaflfl››mm:: Bölgenin mevcut tek liman› olan
Samsun Liman› arac›l›¤› ile sa¤lanmaktad›r. (50 km) 

DDeemmiirryyoolluu iillee uullaaflfl››mm:: Türkiye il ve ilçeleri ba¤lant›l›
demiryolu Samsun ‹line kadar olup Bafra’ya 50 km. uzak-
l›ktad›r. 

HHaavvaayyoolluu iillee uullaaflfl››mm:: Bafra ilçesine en yak›n havaala-
n›, Samsun Çarflamba Havaliman›’d›r ve ilçeye karayolu
uzakl›¤› 80 km. Samsun’dan yurtiçi tüm havaalanlar›na
do¤rudan veya aktarmal› olarak ulafl›m sa¤lanabilmektedir.

Nüfus Yap›s›

Bafra ilçesinin 2008 y›l› flehir nüfusu 82.593’tür. Baf-
ra’n›n nüfusu 2000’li y›llara kadar sürekli art›fl gösterirken
2000 y›l›ndan sonra nüfus art›fl h›z›nda bir azalma olmufl,
2008 y›l› nüfus say›m›nda ise nüfusun geçmifl y›llara göre
geriledi¤i görülmüfltür. 
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11997700 11997755 11998800 11999900 22000000 22000077 22000088

Kad›n 14.839 17.247 25.586 33.408 43.051 44.185 42.658

Erkek 14.111 17.041 24.627 32.192 40.682 41.140 39.935

TOPLAM 28.950 34.288 50.213 65.600 83.733 85.325 82.593

Cinsiyet

Bafra ‹lçesinin Y›llara Göre fiehir Nüfusu ve Kad›n-
Erkek Da¤›l›m›

Ba¤›ml›l›k oran› 0-14 ve 65 ve daha yukar› yafltaki ça-
l›flmayan nüfusun, 15-64 yafl grubundaki çal›flan nüfusa
oran›n›n yüzde olarak ifadesidir. Bafra’n›n toplam nüfusu-
nun yaklafl›k dörtte biri 15 yafl›n alt›ndaki çocuklardan
oluflurken, çal›flma ça¤›ndaki nüfus olarak kabul edilen
15-64 yafl grubundaki nüfusun toplam› 96.641 kiflidir ve
toplam nüfusun 144.483 oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda ça-
l›flma ça¤›ndaki nüfusun toplam nüfus içindeki pay›
%66’d›r. Bununla birlikte toplam nüfus içinde 65 yafl›n
üstündeki yafll› nüfusun pay› ise %9,5’tir.

Ekonomi

‹lçe nüfusunun % 50’ye yak›n›, son y›llarda görülen
kalk›nma ve sanayileflme çabalar›na ra¤men, k›rsal kesim-
de yaflamaktad›r. Tar›m ve hayvanc›l›k sektörü toplam is-
tihdam›n büyük bir k›sm›na ifl alan› olma özelli¤ini sür-
dürmektedir. fiehir nüfusu da yine büyük oranda tar›msal
faaliyet ile ilgili bulunmakta, dolay›s›yla tar›msal üretim,
toplam üretim içindeki a¤›rl›¤›n› korumaktad›r. Tar›m
sektörü; temel g›da maddeleri üretimi ile beslenme soru-
nunun çözümünde, yeterli sermaye oluflumu ile di¤er sek-
törlerin sermaye yap›lar›n›n oluflmas›nda, tar›msal ürünle-
re dayal› di¤er sanayi kollar›na hammadde temininde, yurt
d›fl›na ihracat imkan› ile döviz girdisi teminine, ilgili oldu-
¤u tar›m alet- makineleri, ilaç sanayisinin geliflmesinde ve
yurt içindeki bölgeler aras› kalk›nm›fll›k farklar›n›n orta-
dan kald›rmas›nda önemli fonksiyonlar› üstlenmifl ana
üretim sektörlerden biridir. ‹lçede çiftçi ailelerin kulland›-
¤› toprak büyüklü¤ü genellikle küçük aile iflletmesi ölçü-
sünde olup, ortalama 1-50 dekar aras›ndad›r. Bu arazi öl-
çe¤ine sahip çiftçi say›s›, toplam aile say›s›n›n %90 › olufl-
turmaktad›r. Bu kiflilerin sahip olduklar› arazi miktarlar›
toplam tar›m arazisinin % 65’idir.

Bafra ve Tar›m

Tar›msal ürün üreten ve tar›m ürünlerinin pazarlanma-
s›na dayal› bir ekonomi geliflmifltir. K›z›l›rmak Deltas›
Türkiye’nin önemli tar›m alanlar›ndan birisidir ve yo¤un
olarak sebze tar›m› yap›lmaktad›r. Deltan›n sulak alan
çevresinde ise daha çok çeltik ve hububat üretilmektedir.

Bafra ‹lçesi içerisinde toplam 145.700 ha arazi bulun-
maktad›r. Bu arazilerin %46,5’i tar›m arazisi, %38’i or-
man ve fundal›kt›r.

Bafra ‹lçesi içerisinde toplam 75.450 dekarl›k bir alan-
da k›fll›k sebze üretim gerçekleflmektedir. Bu alan toplam
191.770 ton ürün üretilmektedir. Bölgede en çok üretimi
yap›lan sebze beyaz ve k›rm›z› lahanad›r. Toplam 84.930
dekarl›k alanda yazl›k sebze üretimi gerçekleflmektedir. Bu
alanda toplam 310.385 ton ürün üretimi gerçekleflmektedir.
Bölgede en çok üretimi gerçeklefltirilen sebze salçal›k bi-
ber, domates, karpuz ve kavundur.

Tarla bitkileri üretim alan› toplam 543.700 dekard›r. Bu
alan›n %40’›nda bu¤day üretimi gerçekleflmektedir. Y›lda
toplam 110.000 ton bu¤day üretimi gerçekleflmektedir.

Bölgede yaklafl›k 1,5 milyon meyve veren araç bulun-
maktad›r. Yumuflak çekirdekli meyve veren a¤açlar›n
%93’ü elma a¤ac›d›r. Toplamda 3.100 ton elma üretimi
gerçekleflmektedir. Sert kabuklularda ise a¤açlar›n %99’u
f›nd›kt›r. Toplamda 767 ton f›nd›k üretimi gerçekleflmek-
tedir.

BBaaffrraa vvee HHaayyvvaanncc››ll››kk

Bafra’da hayvanc›l›k genellikle sulak alan çevresinde-
ki köylerde yap›lmaktad›r. ‹lçede hayvanc›l›k iflletmeleri
daha çok aile tipi iflletmeler olup kendi ihtiyaçlar›n› karfl›-
layabilecek say›da hayvan varl›¤›na sahiptir.

Bafra ‹lçesi içerisindeki hayvansal üretim miktar› top-
lam 48.000 ton s›¤›r sütü, 1.500 ton koyun sütü, 1.600 ton
s›¤›r eti, 120 ton koyun eti üretimi fleklindedir.

Bölgede toplam 46.000 adet büyükbafl hayvan bulun-
maktad›r. Büyükbafl hayvanlar›n %50’si kültür melezidir.
Küçükbafl hayvan varl›¤› koyun ve k›l keçisidir. Küçükbafl
hayvanlar›n büyük bir bölümünü koyunlar oluflturmakta-
d›r. Kanatl› hayvan varl›¤›n›n %96’s›n› (199.000 adet) yu-
murtac› tavuk oluflturmaktad›r. Bölgede 12.000 adet ko-
van bulunmaktad›r. Bunlar›n %92’si fenni kovand›r. 

‹lçede bal›kç›l›k da oldukça geliflmifltir. Bal›k göllerin-
de tutulan bal›klar iç piyasaya verilirken 1985 y›l›ndan be-
ri yakalanan kerevit yurt d›fl›na da sat›lmaktad›r. Bafra ko-
numu itibari ile K›z›l›rmak, Baraj Gölleri, Bal›k Gölleri ve
Karadeniz’e olan sahili ile hem tatl› su hem de deniz ba-
l›kç›l›¤› yönünden genifl bir yelpazeye sahiptir.

Bafra ve Turizm

Bafra ‹lçesi co¤rafi konumu ve oldukça köklü bir yer-
leflke olmas› sebebiyle bir çok tarihi mekan› ve do¤al gü-
zellikleri bünyesinde bulundurmaktad›r. ‹lçenin tarihi ve
turistik mekanlar›; Ali Kale Turistik Tesisleri, Alibey Çefl-
mesi, Asar Kalesi, Beylik Köy Höyü¤ü, Bal›k Gölleri, De-
niz Feneri, Büyük Camii (Cami-i Kebir), Bö¤ürtlen Höyü-
¤ü, Çetinkaya Köprüsü, Kufl Cenneti, ‹kiztepe Kaz›lar›d›r.
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EE¤¤iittiimm

Bafra’da e¤itim düzeyinin y›llara göre durumu incelendi¤inde yüksek ö¤retim seviyesindeki nüfusunun oldukça dü-
flük oldu¤u görülmüfltür. 1990 y›l›nda yüksek ö¤retim e¤itimi alm›fl kiflilerin Bafra nüfusuna oran› %4 iken, bu oran 2000
y›l›nda %5’e ç›km›fl, 2008’de ise %6 olmufltur. ‹lkokul mezunlar›n›n toplam nüfus içerisindeki pay› oldukça fazla olmak-
la birlikte günümüzde bu oran azalmaya bafllam›flt›r. 1990 y›l›nda ilkokul mezunu kifliler ilçe nüfusunun %55’ini olufl-
turmakta iken, oran günümüzde %33 seviyelerine gerilemifltir.

PAYDAfi 

PPAAYYDDAAfifi AANNAALL‹‹ZZLLEERR‹‹

3 ‹lçenin kanaat önderleri, Kaymakam, Cumhuriyet Baflsavc›s›, ‹lçe Emniyet Müdürü, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü, ‹lçe Nüfus Müdürü, ‹lçe Sa¤l›k Grup
Baflkan›, ‹lçe Sivi‹ Savunma Müdürü, ‹lçe Müftüsü, Bafra ilçesinde bulunan Sivil toplum Kurulufllar› ve Muhtarlardan oluflmaktad›r.

Paydafllar, kuruluflun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan,
kurulufltan do¤rudan veya dolayl›, olumlu veya olumsuz
yönde etkilenen veya kuruluflu etkileyen kifli, grup veya
kurumlard›r. Paydafllar›, iç ve d›fl paydafllar ile yararlan›-
c›lar/müflteriler olarak s›n›fland›rabilmek mümkündür. 

‹ç paydafllar kapsam›nda alg› ve beklentileri ölçmek
amac›yla Bafra Belediyesi yöneticileri ile mülakat çal›fl-

mas›, personeli ile de anket çal›flmas› yap›lm›flt›r.

D›fl paydafllar kapsam›nda ise ilçenin kanaat önderleri3

ile mülakat çal›flmas› yap›lm›flt›r. Ayr›ca vatandafl›n alg›

ve beklentisini ölçmeye yönelik olarak ilçe genelinde va-

tandafl anketi uygulanm›flt›r.

Bafra’da belediyenin yürüttü¤ü hizmet alanlar›yla ilgi-

li olan kurum ve kurulufllar ve etkileflim alanlar› takip

eden sayfada bir tablo ile gösterilmektedir. 
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MMEEVVCCUUTT DDUURRUUMM AANNAALL‹‹ZZ‹‹

fifieehhrriinn GGüüççllüü YYöönnlleerrii

Bafra ‹lçesi bulundu¤u konum itibariyle verimli tar›m alanlar›na sahiptir. ‹lçede 570 bin dönüm ekilebilir alan bulun-
maktad›r. Bafra Ovas› Türkiye’nin en önemli 5 ovas›ndan birisidir. fiehir nüfusu, büyük oranda tar›msal faaliyet ile ilgi-
lidir. K›z›l›rmak Deltas›’n› kaplayan Bafra Ovas› su kaynaklar› bak›m›ndan da zengindir. Bu zenginlik tar›m potansiye-
lini gelifltirmektedir.

‹lçe, M.Ö. 5000 y›llar›na kadar uzanan tarihi ve co¤rafi konumu sebebi ile tarihi ve do¤al mekanlar konusunda güç-
lü bir pozisyondad›r. Bu potansiyeli turizm yönünden güçlü olmas›n› sa¤lamaktad›r. 

fifieehhrriinn ZZaayy››ff YYöönnlleerrii 

Beraberinde suç, fliddet gibi çeflitli sorunlar› da getiren iflsizlik ilçenin zay›f yönlerindendir. Bu sorun nedeniyle genç
nüfus göç etmeye bafllam›fl ve ilçede nüfus kayb› meydana gelmifltir. ‹stihdam sorunu nedeniyle yaflanan d›fl göç, sana-
yicilerin ifl gücü problemleri yaflamas›na dolay›s›yla da ileride olmas› muhtemel yat›r›mlar›n da önünün kesilmesine ne-
den olabilir. 

fiehrin dar bir alana s›k›flmas›ndan dolay› imar plan› ve flehirleflme aç›s›ndan zay›f olan Bafra ‹lçesi’nde kentleflme
çarp›kt›r. Bu zay›f yönün en fazla etkiledi¤i alanlar trafik, otopark sorunu ve bu sorunun bir sonucu olan kald›r›m iflga-
lidir. Evler aras›nda üç metrelik anlar›n oldu¤u mahalleler plans›z flehirleflmenin örneklerindendir. 

‹lçe’de içme suyu aç›s›nda da problem yaflanmaktad›r. Musluklardan akan su kahverengi görünümlüdür ve halk sa¤-
l›¤› aç›s›ndan tehdit oluflturmaktad›r. 

Bafra ‹lçesi’nde köy havas› oluflmas›n›n engellenmesi için e¤itim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir.
‹lçe, meslek edindirme kurslar› fleklindeki e¤itimler konusunda zay›f kalmaktad›r. 

Siyasal lobi faaliyetleri ilçenin zay›f bulunan yönlerindendir. Vatandafla verilen bilgi az bulunmakta ve baflta fen ifl-
leri olmak üzere tüm müdürlüklerin daha fleffaf çal›flmalar› beklenmektedir. 

‹lçenin zay›f yönlerinden bir di¤eri de halk içerisinde birlikteli¤in olmay›fl›d›r. Kent genelinde yaflanan bu birliktelik
sorunu Bafra’n›n geliflim h›z›n› yavafllatmaktad›r. 
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fifieehhrriinn ‹‹hhttiiyyaaçç vvee BBeekklleennttiilleerrii

Nüfusun ço¤unlu¤unun tar›mla u¤raflt›¤› Bafra’da tar›-
ma dayal› sanayinin kurulmas› flehrin öncelikli ihtiyaçla-
r›ndand›r. Bu kapsamda Bafra’da bir adet salça fabrikas›
yer almakta fakat bu yetersiz kalmaktad›r. Tar›ma dayal›
sanayinin gelifltirilmesiyle istihdam sa¤lanmas›, dolay›-
s›yla iflsizlik sorunun çözülerek mevcut ifl gücünün göç
yoluyla azalmas› ve ekonomik yap›n›n iyilefltirilmesi
mümkündür. 

‹lçenin planl› hale getirilmesi de öncelikli ihtiyaçlar
aras›nda yer almaktad›r. fiehir yerleflimi üzerinde yap›la-
cak çal›flmalarla çarp›k kentleflmenin önüne geçecek bir
imar plan›n›n haz›rlanmas› ve uygulanmas› mümkündür.
Tar›mdan dolay› geniflletilmesi gereken ilçe merkezi ge-
niflletilememekte, bu da ilçenin bozuk düzeninin düzeltil-
mesine engel teflkil etmektedir. Çarp›k kentleflme yüzün-

den trafik yönetimi ve otopark sorunlar› yaflanmakta bu da 

beraberinde flehir içi ulafl›m ve toplu tafl›ma sorunlar›n›
getirmektedir. Birbirine zincirin halkalar› gibi ba¤l› olan
bu sorunlar›n çözümü için flehir planlamas› ve gereken
yerlerde kentsel dönüflüm programlar› uygulanmal›d›r. 

Vatandafllar›n huzurlu bir ortamda yaflamalar› için sos-
yal rahatlama alanlar› gerekmektedir. Bu alan›n K›z›l›r-
mak çevresinde oluflturulmas› mümkündür. 

Bafra’da kentlilik bilincinin oluflturulmas› gerekmek-
tedir. Bunun için öncelikle ilçenin kültürel anlamda ilerle-
mesi sa¤lanmal›d›r. Bu do¤rultuda e¤itim faaliyetlerine
önem verilmelidir. ‹lçenin bir üniversiteye ihtiyac› oldu¤u
düflünülmektedir. 

fiehirleflme sürecindeki en önemli problemler kapsa-
m›nda personel ve vatandafl anketlerinin sonuçlar›
afla¤›daki tablodaki gibidir; 

fiehirleflme sürecinde kurum çal›flanlar›na göre
çarp›k kentleflme öncelikli sorunlar aras›nda yer al-
maktad›r. Bu yönde düflünen personelin oran›
%24,8’dir. Alt yap› sorunlar› (%61,6), otopark
(%35,7), trafik yönetimi (%22,4) öncelikli sorunlar
aras›nda yer almaktad›r.

Ankete kat›lan vatandafllar en önemli proble-
min altyap› sorunlar› oldu¤unu belirtmektedir. Bu
yönde görüfl bildirenlerin oran› %27,2’dir. Bunun-
la birlikte vatandafllar›n %19,8’i çarp›k kentleflme-
yi Bafra’n›n flehirleflme sürecindeki en önemli
problem olarak görürken, %10’u otopark sorununu
dile getirmifltir.
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VVaattaannddaaflfl MMeemmnnuunniiyyeettii vvee BBeekklleennttiilleerrii
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4 Bu maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan "Okul öncesi e¤itim kurumlar› açabilir;..."  ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve
E. 2005/95, K. 2007/5 say›l› Karar› ile iptal edilmifltir.

5 Kanunda bu k›s›mdan sonra gelen ikinci f›kra iptal edilmifltir. (Anayasa  Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E.2005/95, K.2007/5 say›l› Karar› ile )

‹‹ÇÇ ÇÇEEVVRREE AANNAALL‹‹ZZ‹‹

BBeelleeddiiyyeenniinn GGöörreevv,, YYeettkkii VVee SSoorruummlluulluukkllaarr›› 

“Belediye Kanunu”nun amac›, belediyenin kuruluflu-
nu, organlar›n›, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukla-
r› ile çal›flma usul ve esaslar›n› düzenlemektir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul
edilen 5393 numaral› ‘Belediye Kanunu’ ile faaliyetlerini
sürdürmektedirler. 5393 say›l› Belediye Kanunu, bütün
belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteli¤ine
sahiptir. Büyükflehir Belediyeleri ile ilgili olan 10.07.2004
tarihli 5216 numaral› Büyükflehir Belediyesi Kanun’u bü-
yükflehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzen-
lemek, hizmetlerin planl›, programl›, etkin, verimli ve
uyum içinde yürütülmesi amac› ile uygulanmaktad›r.

Belediye Kanunun üçüncü maddesinde belediye: “Bel-
de sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler tara-
f›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve malî özerkli¤e sahip
kamu tüzel kiflisi” olarak tan›mlanmaktad›r. Ayn› madde
içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve
‘Belediye Baflkan›’ belediyenin organlar› olarak ifade
edilmifltir.

BBeelleeddiiyyeenniinn GGöörreevv VVee SSoorruummlluulluukkllaarr››

Belediye kanunu madde 14’te belediye görev ve so-
rumluluklar› belirtilmifltir.

Kanun gere¤ince belediye, mahallî müflterek nitelikte
olmak flart›yla;

* ‹mar, su, kanalizasyon ve ulafl›m gibi kentsel alt yap›; 

* Co¤rafî ve kent bilgi sistemleri; 

* Çevre ve çevre sa¤l›¤›, 

* Temizlik ve kat› at›k;

* Zab›ta, itfaiye, acil yard›m, kurtarma ve ambulans; 

* fiehir içi trafik; 

* Defin ve mezarl›klar; 

* A¤açland›rma, park ve yeflil alanlar; 

* Konut; 

* Kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m, gençlik ve spor;
sosyal hizmet ve yard›m, nikâh, 

* Meslek ve beceri kazand›rma,

* Ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini ya-

par veya yapt›r›r. 

* Büyükflehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen
belediyeler, kad›nlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

* 4 Devlete ait her derecedeki okul binalar›n›n inflaat›
ile bak›m ve onar›m›n› yapabilir veya yapt›rabilir, her tür-
lü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar›n› karfl›layabilir; 

* Sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; 

* Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve kent
tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekânlar›n ve ifllevlerinin
korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla bak›m ve onar›m›n›
yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun
olarak yeniden infla edebilir. 

* Gerekti¤inde, ö¤rencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli deste¤i sa¤lar, her türlü amatör
spor karfl›laflmalar› düzenler, yurt içi ve yurt d›fl› müsaba-
kalarda üstün baflar› gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi karar›yla ödül verebilir. 

* G›da bankac›l›¤› yapabilir.5

Belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik
s›ras›, belediyenin mâli durumu ve hizmetin ivedili¤i dik-
kate al›narak belirlenmesi; Belediye hizmetlerinin, vatan-
dafllara en yak›n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunul-
mas›; Hizmet sunumunda özürlü, yafll›, düflkün ve dar ge-
lirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmas› ifade
edilmifltir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan› belediye
s›n›rlar›n› kapsar; belediye meclisinin karar› ile mücavir
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

Yasada belediyenin görev ve yetkileri say›lmakla bir-
likte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü kat›l›m›n
da önü aç›lmaktad›r. Buna göre Belediye; 

* Sa¤l›k, 

* E¤itim, 

* Spor, 

* Çevre, 

* Sosyal hizmet ve yard›m, 

* Kütüphane, 

* Park, 

* Trafik, 

* Ve kültür hizmetleriyle, 

* Yafll›lara, kad›n ve çocuklara, 

* Özürlülere, yoksul ve düflkünlere,

Yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda bbeellddeeddee ddaayyaann››flflmmaa
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vvee kkaatt››ll››mm›› ssaa¤¤llaammaakk,, hhiizzmmeettlleerrddee eettkkiinnlliikk,, ttaassaarrrruuff vvee vvee--
rriimmlliillii¤¤ii aarrtt››rrmmaakk aammaacc››yyllaa gönüllü kiflilerin kat›l›m›na
yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nite-
likleri ve çal›flt›r›lmalar›na iliflkin usul ve esaslar bilahare
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle be-
lirlenecektir. 

Belediye Yasas›n›n 53 üncü maddesi gere¤ince beledi-
yeler aacciill dduurruumm ppllâânnllaammaass›› yapmakla da yükümlüdürler. 

Belediye; yang›n, sanayi kazalar›, deprem ve di¤er do-
¤al afetlerden korunmak veya bunlar›n zararlar›n› azalt-
mak amac›yla beldenin özelliklerini de dikkate alarak ge-
rekli afet ve acil durum plânlar›n› yapacak, ekip ve dona-
n›m› haz›rlayacakt›r.

Acil durum plânlar›n›n haz›rlanmas›nda varsa il ölçe-
¤indeki di¤er acil durum plânlar›yla da koordinasyon sa¤-
lanmas› ve ilgili bakanl›k, kamu kurulufllar›, meslek teflek-
külleriyle üniversitelerin ve di¤er mahallî idarelerin gö-
rüfllerinin al›nmas› gereklidir. Plânlar do¤rultusunda hal-
k›n e¤itimi için gerekli önlemler al›narak say›lan idareler,
kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yap›labilecektir.

Belediyeler, kendi belediye s›n›rlar› d›fl›nda yang›n ve
do¤al afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere
gerekli yard›m ve destek sa¤layabilmektedir.

BBeelleeddiiyyeenniinn YYeettkkiilleerrii VVee ‹‹mmttiiyyaazzllaarr››

Belediye yasas›n›n 15. maddesinde düzenlenen hü-
kümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazlar› flunlard›r:

* Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giri-
flimde bulunmak;

* Kanunlar›n belediyeye verdi¤i yetki çerçevesinde
yönetmelik ç›karmak, belediye yasaklar› koymak ve uygu-
lamak, kanunlarda belirtilen cezalar› vermek;

* Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat› vermek;

* Özel kanunlar› gere¤ince belediyeye ait vergi, resim,
harç, katk› ve kat›lma paylar›n›n tarh, tahakkuk ve tahsili-
ni yapmak; vergi, resim ve harç d›fl›ndaki özel hukuk hü-
kümlerine göre tahsili gereken do¤al gaz, su, at›k su ve hiz-
met karfl›l›¤› alacaklar›n tahsilini yapmak veya yapt›rmak;

* Müktesep haklar sakl› kalmak üzere; içme, kullanma
ve endüstri suyu sa¤lamak; at›k su ve ya¤mur suyunun
uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sula-
r›n› iflletmek veya ifllettirmek;

* Toplu tafl›ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su
ulafl›m araçlar›, tünel, rayl› sistem dâhil her türlü toplu ta-
fl›ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettir-
mek;

* Kat› at›klar›n toplanmas›, tafl›nmas›, ayr›flt›r›lmas›,
geri kazan›m›, ortadan kald›r›lmas› ve depolanmas› ile il-
gili bütün hizmetleri yapmak ve yapt›rmak;

* Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine geti-
rilmesi amac›yla, belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içeri-
sinde tafl›nmaz almak, kamulaflt›rmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde s›n›rl› aynî hak tesis etmek;

* Borç almak, ba¤›fl kabul etmek;

* Toptanc› ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fu-
ar alan›, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman› ve iske-
le kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yer-
lerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç›lmas›na izin vermek;

* Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan dava konusu
uyuflmazl›klar›n anlaflmayla tasfiyesine karar vermek;

* Gayris›hhî müesseseler ile umuma aç›k istirahat ve
e¤lence yerlerini ruhsatland›rmak ve denetlemek; ( gayri-
s›hhî müesseselerden birinci s›n›f olanlar›n ruhsatland›r›l-
mas› ve denetlenmesi, büyük flehir ve il merkez belediye-
leri d›fl›ndaki yerlerde il özel idaresi taraf›ndan yap›l›r)

* Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay›t
alt›na al›nmas› amac›yla izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›-
lar› faaliyetten men etmek, izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›-
c›lar›n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas› ödenmeye-
rek iki gün içinde geri al›nmayan g›da maddelerini g›da
bankalar›na, cezas› ödenmeyerek otuz gün içinde geri
al›nmayan g›da d›fl› mallar› yoksullara vermek;

* Reklâm panolar› ve tan›t›c› tabelalar konusunda stan-
dartlar getirmek;

* Gayris›hhî iflyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›-
na ve çevreye etkisi olan di¤er iflyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; hafriyat topra¤› ve moloz döküm
alanlar›n›; s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (LPG) depolama sa-
halar›n›; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depo-
lama alanlar› ve sat›fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yer-
ler ile tafl›malarda çevre kirlili¤i oluflmamas› için gereken
tedbirleri almak;

* Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her
türlü servis ve toplu tafl›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bi-
let ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirle-
mek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek
ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n
belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i bü-
tün iflleri yürütmek;

* Meclis karar›yla; turizm, sa¤l›k, sanayi ve ticaret ya-
t›r›mlar›n›n ve e¤itim kurumlar›n›n su, termal su, kanali-
zasyon, do¤al gaz, yol ve ayd›nlatma gibi alt yap› çal›flma-
lar›n› faiz almaks›z›n on y›la kadar geri ödemeli veya üc-
retsiz olarak yapabilir veya yapt›rabilir, bunun karfl›l›¤›n-
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da yap›lan tesislere ortak olabilir; sa¤l›k, e¤itim, sosyal
hizmet ve turizmi gelifltirecek projelere ‹çiflleri Bakanl›¤›-
n›n onay› ile ücretsiz veya düflük bir bedelle amac› d›fl›n-
da kullan›lmamak kayd›yla arsa tahsis edebilir. (‹l s›n›rla-
r› içinde Büyükflehir belediyeleri, belediye ve mücavir
alan s›n›rlar› içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i ge-
çen belediyeler)

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle il-
gili görüfl ve düflüncelerini tespit etmek amac›yla kamuo-
yu yoklamas› ve araflt›rmas› yapabilir.

Belediye mallar›na karfl› suç iflleyenler Devlet mal›na
karfl› suç ifllemifl say›l›r. 

Belediyenin proje karfl›l›¤› borçlanma yoluyla elde et-
ti¤i gelirleri, flartl› ba¤›fllar ve kamu hizmetlerinde fiilen
kullan›lan mallar› ile belediye taraf›ndan tahsil edilen ver-
gi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Ayr›ca Belediye Kanunu Madde 73’te; Belediyenin,
kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k›s›mlar›n›
yeniden infla ve restore edebilece¤i; konut, sanayi, ticaret
alanlar›, teknoloji parklar› ve sosyal donat›lar oluflturabi-
lece¤i; ayr›ca deprem riskine karfl› tedbirler alabilece¤i;
kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amac› ile
kentsel dönüflüm ve geliflim projelerini uygulayabilece¤i
belirtilmifltir.

BBeelleeddiiyyeenniinn OOrrggaannllaarr››

Kanunun 3.maddesinde Belediyenin organlar› olarak;
Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Baflka-
n› belirtilmifltir.

BBeelleeddiiyyee MMeecclliissii

Madde 17’ye göre belediyenin kkaarraarr oorrggaann›› Belediye
Meclisi’dir. Belediye Meclisi ilgili yasalarda gösterilen
esas ve usullere göre seçilmifl üyelerden oluflur.

Belediye’nin organlar› aras›nda yer alan Belediye
Meclisi’nin görev ve yetkileri 5393 say›l› Belediye Kanu-
nu’nun 17 ve 18. maddesi ile belirlenmifltir.

MMeecclliiss’’ee AAiitt BBiillggiilleerr

BAFRA Belediye Meclisi’nde 31 üye bulunmaktad›r. 

Bu üyelerin 13’ü AK PART‹, 8’i MHP mensubudur ve
2’si de DP mensubudur. 

BBeelleeddiiyyee EEnnccüümmeennii

Belediye Baflkan›n›n baflkanl›¤›nda; il belediyelerinde
ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye
meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan gizli oyla seçe-
ce¤i 3 üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye baflka-
n›n›n birim amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i 2 üye
olmak üzere toplam 7 kifliden oluflur.6 Belediye baflkan›
taraf›ndan; gündem konular›yla ilgili birim amirleri, gö-
rüflleri al›nmak üzere, oy hakk› olmaks›z›n toplant›lara
ça¤r›labilir.

BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann››

Belediye Baflkan›, belediye idaresinin bafl› olup beledi-
ye tüzel kiflili¤inin temsilcisidir. Mahalli idare seçimleriy-
le belirlenir.

Belediye baflkan›, ggöörreevviinniinn ddeevvaamm›› ssüürreessiinnccee;;

* Siyasî partilerin yönetim ve denetim organlar›nda
görev alamaz; 

* Profesyonel spor kulüplerinin baflkanl›¤›n› yapamaz
ve yönetiminde bulunamaz.

Bafra ‹lçesi Belediye Baflkan› Zihni fiahin’dir.

BBeelleeddiiyyee TTeeflflkkiillaatt››

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››llaarr›› 

Bafra Belediyesi’nde 1 adet Baflkan Yard›mc›s› görev
yapmaktad›r. Belediye Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Tok-
göz’dür.

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii MMüüddüürrllüükklleerrii

Belediye teflkilât›, Beldenin nüfusu, fiziki ve co¤rafî
yap›s›, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile geliflme
potansiyeli dikkate al›narak, norm kadro ilke ve standart-
lar›na uygun olarak 14 müdürlükten oluflmaktad›r. Bu mü-
dürlüklerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birlefltirilmesi
belediye meclisinin karar›yla olur.

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii EEnnccüümmeenn ÜÜyyeelleerrii

Kemal fienocak
Ali R›za Keçeli
Murat Cevahir
Ahmet Tokgöz
Ersan Oktafl
Sebahat Kurt
Hüseyin Çamafl

Mustafa Sekmen
Rafet Albayrak
Salih Helvac›
Dursun Güneysu
Musa Yalç›n
‹nci Var›fl

Abdurrahman Çamafl
Erkan Piflkin
Abdullah Fincan
Turgut ÖzgürTopkaya
Nuray Genç
Kadir Y›ld›r›m

Mustafa Yasan
Recep Parlak
‹sa Topal
Halil Cüre
Durmufl Çak›r
Nevzat Bat

Zihni fiahin 

(Bafra Belediye Baflkan›)

‹brahim Korukçu 

(Yaz› ‹flleri Müdürü)

Fikret Vatansever 

(Mali Hizmetler Müdürü)

Kemal fienocak 

(AK Parti Meclis Üyesi)

Rafet Albayrak 

(AK Parti Meclis Üyesi)

MMeecclliiss ÜÜyyeelleerrii

6 Di¤er belediyelerde; Belediye Encümeni, meclisten 2 üye, mali hizmetler birim amiri ve baflkan›n birim amirlerinden seçece¤i 1 üye olmak üzere 5
kifliden oluflmaktad›r.



Bafra Belediyesi 2009 - 2014 Stratejik Plan

36

Bas›n Yay›n ve Halkla A. Cemal Egün

‹liflkiler Müdürlü¤ü

Fen ‹flleri Müdürlü¤ü Zeki Karayel

Hal Müdürlü¤ü Davut Usta

Hukuk ‹flleri Müdürlü¤ü Murat Bircan

‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü U¤ur Hac›halilo¤lu

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü Neflat Turan

‹flletme Müdürlü¤ü ‹brahim Çal›flkan

‹tfaiye Müdürlü¤ü Ramazan Yaman

Mali Hizmetler Müdürlü¤ü Fikret Vatansever

Park ve Bahçeler Müdürlü¤ü Hayri Yetkin

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü Y. Necmettin Ar›c›

Ulafl›m Hizmetleri Müdürlü¤ü Mevlüt Erol

Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ü ‹brahim Korukçu

Zab›ta Müdürlü¤ü Hüseyin Ayhan

MMüüddüürrllüükk GGöörreevv vvee FFaaaalliiyyeettlleerrii

YYaazz›› ‹‹flfllleerrii MMüüddüürrllüü¤¤üü

Görevi: Belediye’nin gelen ve giden evrak kay›t iflleri, Belediye Meclis iflleri, Belediye Encümen iflleri ve ihalelerin
sekretarya iflleri yürütmekle görevlidir.

Yetki Alan›: Müdürlük görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumlulu¤u: Müdürlük Yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-
rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

MMaallii HHiizzmmeettlleerr MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii;; 5393 Say›l› Belediye Kanunu, 5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 2464 Say›l› Belediye
Gelirleri Kanunu, 213 Say›l› Vergi Usul Kanunu, 1319 Say›l› Emlak Vergisi Kanunu, 6183 Say›l› Amme Alacaklar› Tah-
sil Usulü Hakk›ndaki Kanun. 492 Say›l› Harçlar Kanunu, Bütçe Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir
ve giderleriyle alâkal› her türlü ifl ve ifllemlerle, Belediyenin finansman ve muhasebat›yla ilgili ifl ve ifllemlerini yürüt-
mektedir. Ayr›ca mezarl›klar ve defin ifllemleri ile stratejik plana yönelik çal›flmalar› da yürütmektedir.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkal› ifl ve ifllemlerin ifas› ile mali konularla ilgili
bütün ifl ve ifllemlerin yerine getirilmesinde mer’i mevzuat kapsam›nda yetkilidir.



Bafra Belediyesi 2009 - 2014 Stratejik Plan

37

SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlük, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-
rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Mali Hizmetler Müdürlü¤ü’nün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda
gösterilmifltir.

FFeenn ‹‹flfllleerrii MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediyenin fen iflleri görevlerini yürütür, kentin alt ve üstyap›s›n›n gelifltirilmesine yönelik çal›flmalarda bu-
lunur.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlük, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-
rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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‹‹mmaarr VVee fifieehhiirrcciilliikk MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediyenin planlama ve harita hizmetleri, imar hizmetleri, numarataj hizmetleri ile emlak istimlâk hizmet-
lerini yürütür.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.
SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlük yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-

rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.
Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

TTeemmiizzlliikk ‹‹flfllleerrii MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili di¤er mevzuat dâhilinde ilçenin temizlik hizmetlerinin yap›lmas›
ve Belediye’nin çevre korumayla ilgili ifllerinin yürütülmesi görevlerini ifa eder.

YYeettkkii AAllaann››:: ‹lçenin genel temizlik hizmetlerinin yap›lmas› ve Belediye’nin çevre hizmetlerinin yerine getirilmesin-
de mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.

SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Temizlik iflleri ile ilgili faaliyetleri organize etmek. Yeni projeler üretmek ve faaliyete geçirmek. Biri-
me ait araç ve gereçlerin periyodik bak›mlar›n› yapt›rmak ar›zalar›n giderilmesini sa¤lamak.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.



Bafra Belediyesi 2009 - 2014 Stratejik Plan

39

ZZaabb››ttaa MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediye s›n›rlar› içinde beldenin düzenini, belde halk›n›n huzurunu ve sa¤l›¤›n› sa¤lay›p korumak amac›y-
la kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zab›tas›nca yerine getirilece¤i belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kul-
lanmakla mükelleftir.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.
Sorumlulu¤u: Belediye Zab›tas› Müdür ve memurlar›, görevlerine iliflkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bil-

mekte, hizmetlerini bunlar›n hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi s›ras›nda birbirlerine yar-
d›m etmekle yükümlü ve sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

‹‹ttffaaiiyyee MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediye itfaiye yönetmeli¤i kapsam›nda tan›mlanm›fl itfaiye görevlerini yürütmekle yükümlüdür. Ayr›ca uy-
gun görülen vatandafl taleplerine araç ve personel hizmeti sunmaktad›r.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.
Sorumlulu¤u: Müdürlük yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-

rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.
Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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BBaass››nn YYaayy››nn VVee HHaallkkllaa ‹‹lliiflflkkiilleerr MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Bas›n ve halkla iliflkiler, tan›t›m ile ilgili faaliyetleri organize etmek, vatandafllardan gelen istek flikayetleri,
de¤erlendirmek, yap›lan faaliyetleri kontrol etmek ve denetlemek. 

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.
Sorumlulu¤u: Müdürlük, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-

rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.
Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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HHaall MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: ‹lçe Halindeki ilgili faaliyetleri organize etmek ve yeni projeler üretmek, faaliyete geçirmek.
YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle alakal› ifl ve ifllemlerin ifas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

Sorumlulu¤u: Müdürlük yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-
rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

‹‹nnssaann KKaayynnaakkllaarr›› VVee EE¤¤iittiimm MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediye personelinin özlük çal›flmalar›n› yürütmek, insan kaynaklar› alan›nda planlama yapmak ve projeler
gelifltirmek.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle alakal› ifl ve ifllemlerin ifas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.
SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlük yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-

rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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‹‹flfllleettmmee MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediye Kanunu ve ifl ve ifllemleriyle alakal› di¤er mevzuat dâhilinde görev ifa eder. Bunlar içme suyu te-
sislerinin denetim ve kontrolü ile üretim sa¤lanmas›, flehrin s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda bulunan tüm içme suyu depolar›-
n›n kontrol ve denetimi. ‹çme suyu flebeke hatlar›n›n bak›m ve onar›m›. Kanalizasyon ve at›k su tesisinin denetimi ve
kontrolü ve personelin sevk ve idaresi.

YYeettkkii AAllaann››;; Müdürlü¤ümüz, görevleriyle alakal› ifl ve ifllemlerin ifas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlü¤ümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›n-
da görev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

PPaarrkk VVee BBaahhççeelleerr MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: ‹lçeyi “Yeflil Bafra” slogan›na uygun olarak, yeflillendirmek, a¤açland›rmak, yeflil alanlar› ço¤altmak, mev-
cut yeflil alanlar›n bak›m›n› yapmak, korumak, bu çal›flmalar için gerekli olan fidan ve çiçeklerin üretimini yapmak. Mev-
simine uygun olarak dikim yapmak, imar plan›nda yeflil alan olarak gösterilmifl ve Belediye ad›na terkini yap›lm›fl saha-
lar›, stratejik planlarda belirtildi¤i flekilde a¤açland›rmak veya park yaparak halk›n hizmetine sunma görevlerini yürütür.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlük, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-
rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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UUllaaflfl››mm HHiizzmmeettlleerrii MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: ‹lçe kapsam›nda ulafl›m›n sürdürülmesi ve gelifltirilmesi ile flehirleraras› terminale yönelik çal›flmalar› yürütür.

YYeettkkii AAllaann››:: Müdürlük, görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

SSoorruummlluulluu¤¤uu:: Müdürlük, yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›nda gö-
rev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

HHuukkuukk ‹‹flfllleerrii MMüüddüürrllüü¤¤üü

GGöörreevvii:: Belediye aleyhine aç›lan davalarda Belediye’yi savunmak, Belediye ile ilgili hukuki ifl ve ifllemlerde Beledi-
ye lehine dava açarak Belediye’nin hakk›n› korumakt›r.

YYeettkkii AAllaann››;; Müdürlü¤ümüz görevleriyle ilgili ifllerin yap›lmas›nda mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.

SSoorruummlluulluu¤¤uu;; Müdürlü¤ümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili di¤er mevzuatta belirtilen sorumluluklar›n›n yan›n-
da görev ve yetkilerinin ifas›nda, Belediye Baflkan›’na ve Baflkan Yard›mc›s›’na karfl›da sorumludur.

Müdürlü¤ün faaliyet alanlar› ve hizmetler baz›nda di¤er birimlerle etkileflimleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii’’nniinn MMaallii YYaapp››ss›› 

YY››llllaarraa GGöörree GGiiddeerr BBüüttççee SSeeyyrrii

Grafikte de görüldü¤ü üzere
bütçe gerçekleflme oran› 2007
y›l›nda %50, 2008 y›l›nda ise
%63 oran›ndad›r. 2008 y›l›nda
gider bütçesi bir önceki y›la k›-
yasla yaklafl›k 1,5 milyon TL ci-
var›nda gerilemifltir. Ayr›ca büt-
çe gerçekleflme oran›nda ise
2008 y›l›nda 2007 y›l›na k›yasla
%13’lük bir art›fl gerçekleflmifl-
tir.

YY››llllaarraa GGöörree GGeelliirr BBüüttççee SSeeyyrrii

Y›llara göre bütçe tahsilat ve ta-
hakkuk rakamlar›na bak›ld›¤›nda
2006 y›l›nda gelir bütçesi
46.005.000 TL iken, 2007 y›l›nda
44.500.000 ve 2008 y›l›nda da
32.500.000 TL seviyesindedir. Bu
rakamlar gelir bütçesinin bu üç y›l-
da düflüflte oldu¤unu göstermekte-
dir. Bir di¤er yandan gelir bütçesi
gerçekleflme oran› ise 2006, 2007 ve
2008 y›llar›nda art›fl göstermektedir.
Bu oranlar 2006 y›l›nda %38, 2007
y›l›nda %44 ve 2008 y›l›nda ise
%67 seviyesindedir. Gelir bütçesi
gerçekleflme oranlar›n›n yükselme-
sinin temel nedenlerinden biri gelir
bütçesinin azalmas› olarak gösteri-
lebilir. Ayr›ca tahsilat rakamlar›nda da y›llara göre az da olsa bir art›fl gözlemlenmektedir.
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YY››llllaarraa GGöörree BBüüttççee,, GGeelliirr--GGiiddeerr SSeeyyrrii

Son iki y›l›n gerçekleflen gelir ve giderleri ile bütçe karfl›laflt›rmas› yap›ld›¤›nda grafikte de görüldü¤ü gibi gider har-
camalar›nda bütçeyi gerçeklefltirme oranlar› 2007’de %57, 2008’de %92 oranlar›nda gerçekleflmifltir. Grafi¤e gelir aç›-
s›ndan bakt›¤›m›zda ise durumun 2007’de %44 ve 2008’de %67 oranlar›ndad›r. ‹ncelenen y›llar içerisinde gelir ve gider
rakamlar›nda art›fl gerçekleflmifltir. Ancak toplam gerçekleflen giderlerde yaflanan art›fl gerçekleflen gelir art›fl›nda göre
daha yüksektir.

YY››llllaarraa GGöörree NNeett TTaahhssiillââtt -- GGeerrççeekklleeflfleenn GGiiddeerr FFaarrkk›› VVee BBüüttççee AArrtt››flfl HH››zz››

2006 ve 2008 y›llar› aras›nda bütçe rakamlar›nda sürekli bir düflüfl göze çarpmaktad›r. Bu dönem içerisinde özellik-
le 2008 y›l› bütçesinde bir önceki y›la göre %27’lik düflüfl dikkat çekicidir. Gelir ve gider aras›ndaki farklara bak›ld›¤›n-
da ise 2007 ve 2008 y›llar›nda giderin gelirden daha fazla oldu¤u ve aradaki fark›n 2008 y›l›nda daha da aç›lm›fl oldu¤u
görülmektedir. Y›llar baz›nda bak›ld›¤›nda 2007 y›l›nda gelir ile gider aras›ndaki fark 4.845.024 TL aç›k verirken, 2007
y›l›nda bu rakam 8.225.438 TL’ye ç›km›flt›r.

7 2006 y›l› gerçekleflen gelir de¤eri elimize ulaflmam›flt›r.
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YY››llllaarraa GGöörree BBüüttççee ‹‹llee GGeerrççeekklleeflfleenn GGeelliirr VVee PPeerrssoonneell GGiiddeerrlleerrii SSeeyyrrii

Personel giderleri incelendi¤inde ise bütçede personel giderlerinin toplam bütçeye oran›n›n 2007 ve 2008 y›llar›nda
%31’den %34’e ç›kt›¤› görülmektedir. Ayn› y›llar içerisinde gerçekleflen personel giderinin net tahsilâta oran›n›n %50
ve %51 seviyelerinde gerçekleflti¤i görülmüfltür.

PPeerrssoonneell YYaapp››ss››

Bafra Belediyesi’nin son alt› y›la ait personel say›s› afla¤›daki tabloda verilmektedir. 

Belediyenin personel say›s›nda 2004 y›l›ndan bafllayarak bir azalma olmufltur. Tüm unvanlar göz önünde bulundurul-
du¤unda 2004 y›l›nda 489 olan personel say›s›, 2005 y›l›nda 487’ye, 2006 y›l›nda 462’ye, 2007 y›l›nda 458’e ve 2008
y›l›nda 450’ye gerilemifltir. Personel say›s› 2009 y›l› itibariyle yine 450’dir.

2009 y›l›nda mevcut personel yap›s› unvanlara göre incelenmifltir. Bafra Belediyesi’nde çal›flan personelin %69’u De-
vaml› ‹flçi, %27’si Memur ,%4’ü Sözleflmeli Personel ve %0,4’ü (2 kifli) Geçici ‹flçidir.

CCiinnssiiyyeett
Bafra Belediyesi çal›flanlar› cinsiyetlerine göre incelendi¤inde, toplam 450 personel içinde 424’ünün erkek 26’s›n›n

ise kad›n oldu¤u görülmektedir. Buna göre, erkek çal›flanlar›n %94 gibi bir payla ço¤unlu¤u oluflturdu¤u göze çarpmak-
tad›r.
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Personelin genel yafl gruplamas›na bak›ld›¤›nda, 40-50 yafl aral›¤› en genifl grup olarak göze çarpmaktad›r. Bayan per-
sonelin 8’i bu yafl grubu aral›¤›nda iken, erkeklerin %50’si (225) bu grupta yer almaktad›r. Personelin %28’i ise 30-40
yafl grubundad›r. Bayanlar›n yaln›zca %3’ü, erkeklerin ise %25’i bu grup içerisinde yer almaktad›r. Memurlar›n %10’u,
iflçilerin ise %40’› 40-50 yafl grubundad›r. 

KK››ddeemm YY››ll››
Memur ve iflçiler birlikte de¤erlendirildi¤inde k›dem

y›l›n›n a¤›rl›kl› olarak ‘11-15 y›l’ aras›n› kapsamakta ol-
du¤u görülmüfltür. K›dem y›l› ‘11-15 y›l’ aras› olan perso-
nel say›s› tüm personelin %38’i,’16-20 y›l aras› ‘ k›demi
olan personel say›s› ise toplam personelin %26’s›d›r. 

Personelin k›dem y›llar› unvanlar baz›nda de¤erlendi-
rildi¤inde memurlar›n %35’i ‘11-15’ y›l aral›¤›ndad›r. ‘0-
5 y›l’ k›deme sahip olanlar›n oran› %31, ‘16-20 y›l’ k›de-

me sahip olanlar›n oran› %14 ve ‘21-25’ y›l ve üzeri k›deme sahip olan memurlar›n oran› %10’dur. 
‹flçilere bak›ld›¤›nda ise ‘11-15 y›l aras›’ deneyime sahip olanlar toplam iflçilerin %40’›n›, ‘16-20’ y›l aras› k›deme

sahip personel %32’sini, ‘6-10’ y›l aras› k›deme sahip olan personel %13’ünü, ‘0-5’ y›l aras› k›deme sahip olan perso-
nel %6’s›n› ve ‘21-25’ y›l ve üzeri k›deme sahip olanlar %3’ünü oluflturmaktad›r.

Sözleflmeli personele bak›ld›¤›nda ise tamam›n›n ‘0-5’ y›l aras› k›deme sahip oldu¤u görülmektedir.

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii PPeerrssoonneellii AAllgg›› vvee BBeekklleennttii AAnnkkeettii 

Örgüt iklimi; örgütteki mevcut koflullar›n çal›flan insanlar taraf›ndan alg›lan›fl biçimini ve örgütsel yaflam›n niteli¤ini
ifade etmektedir. Özellikle geçmifli uzun y›llara dayal› olan örgütlerde, yaflanan problemlere iliflkin bulunan çözümler za-
manla örgütlerde paylafl›lan de¤erler haline gelmektedir. Zamanla oluflan bu de¤erler, ifl yapma biçimleri, çözüm yakla-
fl›mlar› gibi davran›fllar örgüt iklimi veya kültürü olarak tan›mlanan ve çal›flanlar›n veya di¤er örgüt üyelerinin herhangi
bir probleme iliflkin çözüm tarzlar›n› belirleyen davran›fllar olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Köklü örgütlerde çal›flanlar›n davran›fllar›n› normlar ve al›flkanl›klar yönlendirmekte ve bu norm ve al›flkanl›klar tü-
müyle ele al›nd›¤›nda örgüt iklimini oluflturmaktad›r. Ancak kurumlar de¤iflen flartlar gere¤ince yenilenebilme becerisi
gösterebildikleri ölçüde geliflebilirler ve kökleri daha da derinlere nüfuz edebilir. fiayet flartlara uyum sa¤layamaz ve ge-
rekti¤i biçimde yenilenemezse ve bu yenilenme süreci güçlü bir liderlik ve vizyonlarla desteklenemez ise örgüt içerisin-
de Kurumsal Yorulma olarak tabir etti¤imiz yorulman›n bafllamas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Kurumsal Yorulma; zamanla
kurum içinde çürümelere yol açacak ve yer yer bozulmalar yaflanmaya bafllayacakt›r. Köklü örgütlerde bu bozulmalar
öncelikle kifliler ve gruplar aras› iliflkilerde bafllayacak ve çal›flanlar›n davran›fllar› problemlere çözüm olmak yerine prob-
lemlerin kayna¤› haline gelecektir. Güçlü bir liderlik anlay›fl› ile bu durum önlenemez ve yenilenme ile birlikte örgüte
yeni heyecanlar verilemezse örgüt bu döngüden kurtulamayacakt›r.

Nihayetinde bir örgütün iklimi, kurallar, politikalar adet ve gelenekler gibi resmi yap› ve kifliler aras› iliflkilerde aç›k-
l›k, güven, kabul etme ve grup süreçlerine kat›lma gibi birtak›m de¤er ve tutumlardan meydana gelir. ‹klim, örgüt için-
deki güçleri birbirine ba¤layan, tan›mlayan ve güçlendirmeye yard›m eden ve hiyerarflideki rolleri tutan, kurumu en te-
peden en afla¤›s›na kadar birbirine ba¤layan bir ba¤ gibidir. Dolay›s›yla kiflinin, grubun ve bütün olarak örgütün verim-
lili¤ine etki eder. Bundan dolay› örgütün iklimi kurum analizinde oldukça kritik öneme sahip olan bir noktad›r.

Bafra Belediyesi’nde örgüt iklimini ölçmek amac›yla toplam 91 sorudan oluflmufl bir anket uygulamas› yap›lm›flt›r.
Anket kurum içinde çal›flanlar›n tamam›na da¤›t›lm›fl ve ankete 269 çal›flan cevap vermifltir. Yap›lan anketin güvenilir-
li¤i yandaki tablodan da görülebilece¤i gibi yaklafl›k %95 ç›km›flt›r. Bu güvenilirlik seviyesi oldukça yüksektir.
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** ÖÖrrggüütt ‹‹kklliimmii 
* Vizyon Paylafl›m› 
* Adalet 
* Kuruma Ba¤l›l›k 
* Kuruma Güven 
* Kuruma Sayg› 
* Kurum ‹çi ‹letiflim 
* Ekip ve ‹flbirli¤i Anlay›fl› 

** KKuurruumm iiççii ÇÇaatt››flflmmaa 
* Pasif Çat›flma
* Birimler Aras› Çat›flma
* Aktif Çat›flma

** DDiissiipplliinn 

* Örgütsel Disiplin
* Kiflisel Disiplin

** KKoonnttrrooll vvee ddeenneettiimm 
* Formal Kontrol 
* Kurum ‹çi Mesleki Kontrol 
* Sosyal Kontrol 

** KKuurruumm iiççii EE¤¤iittiimm 
* E¤itimlerin Faydas› 
* E¤itimlerin Yeterlili¤i 

** ÇÇaall››flflaann yyeetteerrlliillii¤¤ii 

* Çal›flan›n Örgütsel Yeterlili¤i 
* Kiflisel Yeterlilik  
* Yönetici Yeterlili¤i 

** YYöönneettiimmiinn kkaalliitteessii 
* Yönetim Kalitesi 
* Yönetimin Tekli¤i 

** TTeeppee yyöönneettiimmii 
** ÇÇaall››flflaann MMeemmnnuunniiyyeettii 

* ‹fl Tatmini 
* ‹fl Yo¤unlu¤u 
* Sosyal ‹mkanlar 
* Maafltan Memnuniyet 
* Motivasyon 

** TTeeflflvviikk SSiisstteemmiinn 
** KKuurruummssaall BBaaflflaarr››

PPeerrssoonneell AAllgg›› AAnnkkeettii KKaappssaamm››nnddaa DDee¤¤eerrlleennddiirriilleenn TTeemmeell KKoonnuullaarr

Bafra Belediyesi Personel Alg› Anketinin analiz aflamas›nda ölçülen unsurlar faktör analizine tabi tutulmufl ve birbir-
leriyle benzeflmesi bak›m›ndan 30 ayr› faktör belirlenmifltir. Bu faktörler konu bafll›klar›na göre bir s›n›fland›rmaya tabi
tutulmufltur. Bu s›n›fland›rma sonras› faktörler 11 üst faktör bafll›¤› alt›nda toplanm›flt›r. Üst faktörler flu flekilde s›ralan-
maktad›r: 
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BBeelleeddiiyyeenniinn GGüüççllüü YYöönnlleerrii 

Belediye’nin en güçlü hizmet alanlar›n› park ve bahçelere yönelik çal›flmalarla mevcut baflkan oluflturmaktad›r. Bafl-
kan›n samimi ve gayretli oluflu, güven vermesi, vatandafl› ikna kabiliyetinin yüksek olmas› belediyenin güçlü yönü ola-
rak görülmektedir. 

Personel, belediyenin en güçlü hizmet alanlar›n›n temizlik hizmeti, üst yap› hizmetleri ve kültür hizmetleri oldu¤u
düflünmekteyken vatandafl için bu alanlar mezarl›klar ve defin hizmetleri ile itfaiye hizmetleridir.

Bafra Belediyesi personeliyle yap›lan anket çal›flmas›na göre belediyenin en güçlü hizmet alan› temizlik hizmetleri-
dir(%17,3). Temizlik hizmetlerini s›ras›yla üst yap› hizmetleri, kültür hizmetleri, kontrol ve denetim hizmetleri ile çevre
koruma ve güzellefltirme hizmetleri takip etmektedir. 

Vatandafl anketlerinde, belediyenin en güçlü hizmet alan› s›ralamas›nda ilk s›rada mezarl›klar ve defin hizmetleri yer
almakta bu hizmet alan›n›, itfaiye hizmetleri, parklar ve dinlenme alanlar›, temizlik hizmetleri ve ulafl›m hizmetleri izle-
mektedir. 

BBeelleeddiiyyeenniinn ZZaayy››ff YYöönnlleerrii 

Belediye’nin zay›f yönleri finansal yap›, personel yap›s› ile imar ve planlama hizmetleri ile yönetim yap›s› olarak ifa-
de edilmifltir. 

Belediye’nin finansal yap›s› iyi durumda de¤ildir. Kaynak yeterlili¤i konusunda s›k›nt› yaflamaktad›r. Sürekli olarak
borç ödemesi yap›ld›¤›ndan kaynaklar›n çeflitlendirilmesi gerekmektedir. 

Bafra Belediyesi’nin imar plan› eskidir. Tar›m alanlar›n›n çoklu¤u nedeniyle ilçe bir alanda s›n›rl› kalmakta ve ima-
ra aç›lamamaktad›r. Belirli bir alana s›¤maya çal›flan ilçede alan darl›¤› sebebiyle problemler yaflanmakta, bu da kald›-
r›mlar›n iflgali, trafik ve otopark problemleri gibi sorunlara yol açmaktad›r. 

Personeldeki e¤itim ve disiplin eksikli¤i belediyenin zay›f yönlerinden bir di¤eridir. ‹fle göre personel al›m› yap›lma-
mas›ndan dolay› mevcut personelin birço¤u nitelik olarak yetersiz kalmaktad›r. Personel, e¤itim için seminerlere gönde-
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rilmektedir fakat bu seminerlerin personelin uzmanl›k alan›na göre olmad›¤› ve dolay›s›yla bir doyuruculu¤unun olma-
d›¤› belirtilmektedir. 

Belediyenin en zay›f hizmet alanlar› ile ilgili personelle yap›lan anket sonuçlar›na bak›ld›¤›nda flehir planlamas›n›n
%12,7 ile ilk s›rada yer ald›¤›, ard›ndan %10,8 ile otopark hizmetlerinin, %10 ile temizlik hizmetlerinin, %9,4 ile yol,
köprü ve tesis yat›r›mlar›n›n geldi¤i görülmektedir. Vatandafllar, belediyenin en zay›f hizmet alan›n›n alt yap› hizmetle-
ri oldu¤unu düflünmektedir. Temizlik hizmetleri ile iflsizlikle mücadele hizmetleri, ulafl›m hizmetlerini takip etmektedir.

GGEELLEECCEE⁄⁄EE BBAAKKIIfifi

NNaass››ll bbiirr ggeelleecceekk

Bafra’n›n gelecekte nas›l bir ilçe olmas› gerekti¤ine dair bildirilen görüfllerin hepsinde ilçenin tar›m flehri olmas› ge-
rekti¤i bildirilmifltir. Bunun d›fl›nda ilçeyi turizm flehri olarak görmek isteyenler de mevcuttur. 

Verimli topraklar üzerinde bulunan ve su problemi olmayan Bafra’n›n ekonomisi tar›ma dayal›d›r. Tar›m yapmak için
bu kadar elveriflli bir co¤rafi yap›s› olan ilçenin, tar›m flehri olmas› kaç›n›lmazd›r. ‹lçenin tar›msal yönünün geliflmesi ve
gelecekte bir tar›m flehri olabilmesi için tar›ma ve tar›msal sanayiye dayal› kent vizyonu ile hareket edilmesinin gerekli-
li¤i vurgulanm›flt›r.
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Bafra Belediyesi’nde çal›flan personelden “Bafra Sa-
nayi fiehri Olmal›d›r” diyenlerin yüzdesi %31,9, “E¤itim
Bilim ve Teknoloji fiehri Olmal›d›r” diyenlerin yüzdesi
%27,4, “Ticaret fiehri Olmal›d›r” diyenlerin yüzdesi ise
%27,1’dir. 

Konu ile ilgili personelin alg›lar›, bulunduklar› pozis-
yonuna ve sahip olduklar› deneyime göre de¤erlendiril-
mifltir. “Sanayi fiehri Olmal›d›r” diyenlerin %37,6’s› iflçi
iken %33,3’ü memurdur. Deneyim sürelerine bak›ld›¤›nda
0-2 y›l aras› deneyime sahip olanlar›n az bir farkla da olsa
oran› daha yüksektir. E¤itim, bilim ve teknoloji flehri ol-
mal›d›r diyenlerin %30,8’i memur %31,2’si ise iflçidir. 

Vatandafl alg›s› ve beklentisi anketi kapsam›nda, Baf-
ra’da yaflayan vatandafllar›n %25,2’si Bafra’n›n gelecekte
bir sanayi flehri olmas› gerekti¤ini belirtmifltir. S›kça tek-
rarlanan bir di¤er alan ise Bafra’n›n bir tar›m flehri olmas›

gerekti¤i yönündedir (%23,7). Üniversite ve e¤itim flehri
olmas› gerekti¤ini belirtenlerin oran› %21,6, Bafra’n›n bir
ticaret flehri olmas› gerekti¤i belirtenlerin oran› ise
%17,7’dir.

Bafra’n›n gelecekte nas›l bir flehir olmas› gerekti¤ine
yönelik görüfller mahalleler baz›nda de¤erlendirildi¤inde
‹shakl›, Kemalpafla, K›z›l›rmak ve Alparslan mahalleleri
Bafra’n›n gelecekte bir sanayi flehri olmas› gerekti¤i yö-
nünde alg›lar›n yo¤un oldu¤u mahallelerdir. 

Yaka, Çilhane, Alt›nkaya, ‹smetpafla ve Fatih mahalle-
lerinde ise Bafra’n›n gelecekte tar›m flehri olmas› gerekti-
¤i yönündeki alg›lar kuvvetlidir. 

Kavakp›nar ve Mevlana mahallelerinde Bafra’n›n üni-
versite ve e¤itim flehri olmas› gerekti¤i, Büyükcami, Emi-
refendi ve Alt›nyaprak mahallelerinde ise ticaret flehri ol-
mas› gerekti¤i görüflleri hâkimdir. 

PPrroojjeekkssiiyyoonnllaarr

Trend analizinin amac› ilçenin uzun vadede belirli ko-
flullar alt›nda geliflmesi ile ilgili tahminlerde bulunmak ve
bu tahminlere dayanarak ilçenin muhtemel ihtiyaçlar›n›
tespit etmektir. Bu çal›flmada Trend Analizleri yap›l›rken
öncelikle nüfus projeksiyonu yap›lm›fl ve nüfusu ba¤›ms›z
de¤iflken alarak nüfus art›fl›na göre ilçede flekillenecek 7
ayr› konu tespit edilmifltir.  Bu konular;

** FFiizziikkii YYaapp››

** EE¤¤iittiimm 

** SSaa¤¤ll››kk 

** SSoossyyaall --KKüüllttüürreell HHaayyaatt vvee YYaaflflaamm KKaalliitteessii

** UUllaaflfl››mm vvee TTrraaffiikk

** EEkkoonnoommii

** DDeesstteekk HHiizzmmeettlleerr
bafll›klar›ndan oluflmaktad›r. Bu bafll›klar alt›nda birçok
konu ile ilgili nüfusa ba¤l› de¤iflim ve ihtiyaçlar incelen-
mifl, mevcut durumun korunmas› veya daha iyilefltirilmesi
ile ilgili tahminlerde bulunulmufltur.

NNüüffuuss PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

2008 y›l› adrese dayal› nüfus kay›t sistemi verilerine
göre Bafra ilçesinin nüfusu 82.593 kiflidir. Geçmifl y›llar
analiz edildi¤inde 1970 y›l›ndan günümüze, Bafra nüfusu
Türkiye’ye k›yasla ortalama 2 kat daha h›zl› bir art›fl kay-
detmifltir. Bu art›fl h›z› 1980’li y›llara kadar artan bir e¤i-
limdeyken 1980 ve sonras›nda yukar› do¤ru sert bir ç›k›fl



yapm›flt›r. ‹lçenin en yo¤un nüfus art›fl›n› yaflad›¤› y›llar
1980 ile 2000 y›llar› aras›d›r. Bu tarihten sonra art›fl de-
vam etmesine ra¤men art›fl oran› düflmeye bafllam›fl ve
2007 y›l›nda nüfus art›fl› %2 oran›nda gerçekleflmifltir.
2008 y›l›nda ise ilçe nüfusunda azalma tespit edilmifltir. 

Mevcut nüfus art›fl h›z›n›n
düflen bir grafik çizmesinden
dolay› önümüzdeki dönem nü-
fusun azalaca¤› varsay›labilir.

YY››llllaarraa GGöörree TTaahhmmiinnii NNüüffuuss vvee NNüüffuuss AArrtt››flfl HH››zzllaarr››

Yukar›da ki tabloda da görüldü¤ü üzere nüfus art›fl h›-
z›yla ilgili belirli oranlar baz al›narak üç farkl› senaryo
oluflturulmufltur. Bu senaryolar;

II.. SSeennaarryyoo
Bu senaryo ilçe nüfusunun y›ll›k 0,17 oranda azalaca-

¤› üzerine kurgulanm›flt›r. Buna göre 2010 y›l› nüfusunun
82.312 ve 2015 nüfusunun ise 81.614 kifli olaca¤› varsa-
y›lm›flt›r.

IIII.. SSeennaarryyoo
Bafra ilçesinin önümüzdeki dönemde nüfus art›fl›n›n

y›ll›k 0,5 oranda devam edece¤i varsay›m›na dayan›larak
oluflturulan bu senaryoya göre Bafra ilçesinin 2010 y›l›n

da muhtemel nüfusu 83.421 ve 2015 y›l›nda 85.527 kifli 
olmas› öngörülmektedir.

IIIIII.. SSeennaarryyoo
Bu senaryoda ise ilçenin nüfus art›fl h›z› y›ll›k %1 ola-

rak al›nm›flt›r. Buna göre ilçenin nüfusunun 2010 y›l›nda
84.253 kifli ve 2015 y›l›nda ise 88.551 kifli olaca¤› varsa-
y›lm›flt›r. 

Oluflturulan bu senaryolar içinde ilçenin fiziki koflulla-
r›, bina say›lar› vb. etkenler göz önüne al›narak oluflturu-
lacak gelecek projeksiyonunda Senaryo I’in yani “nüfusun
azalaca¤›” olgusunun varsay›m›yla ana bafll›klar incelen-
mifltir. 
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FFiizziikkii YYaapp››

Fiziki yap› nüfus projeksiyonu göz önüne alarak de-
¤erlendirildi¤inde, dolu hane say›s›n›n önümüzdeki sene-
lerde azalaca¤› öngörülmektedir. Buna göre 2009 y›l›nda
32.934 olan öngörülen dolu hane say›s›n›n, mevcut duru-
mun korunmas› halinde 2010 y›l›nda 32.878 ve 2015 y›-
l›nda 32.599 olaca¤› öngörülmektedir. Bu durumda önü-
müzdeki 5 y›ll›k dönemde ilçede 400 hanenin azalaca¤›
öngörülmektedir.

Kent plan› ilçenin fiziki yap› alan›ndaki temel proble
mini oluflturmaktad›r. Kent plan›n›n zay›fl›¤›na ba¤l› ola

rak yollar ve kald›r›mlar gibi üst yap› konular›nda da za-
y›fl›klar görülmektedir. Projeksiyon kapsam›nda ileriye
dönük olarak ilçe nüfusunun azalaca¤›n› öngören senaryo
dikkate al›nd›¤›nda mevcut kent plan›n›n ileride daha bü-
yük bir problem haline gelmeyece¤i öngörülmektedir. Bir
di¤er yandan gelecek dönemde ilçede nüfus at›fl›n› öngö-
ren II. ve III. senaryonun gerçekleflmesi halinde zaten
mevcut durumu itibariyle beklentileri karfl›layamayan
kent plan›n›n gelecekte daha büyük bir sorun alan› haline
gelece¤inden bahsedilebilir.

EE¤¤iittiimm PPrroojjeekkssiiyyoonnuu 

E¤itim ile ilgili projeksiyonlar anas›n›f›, ilkö¤retim ve
lise olarak üç k›s›mda ele al›nm›flt›r.

AAnnaass››nn››ff››
fiuan için anas›n›f› örgün e¤itim kapsam›nda olmama-

s›na ra¤men ülkemizde pilot bölge olarak belirlenen baz›
yerlerde bu uygulamaya geçilecektir. Bu kapsamda önü-
müzdeki y›llarda anas›n›f›n›n da ülke genelinde örgün ö¤-
retim kapsam›nda olaca¤› varsay›larak yap›lan projeksi-
yon çerçevesinde oluflan tablo ilçede anas›n›f›na giden 5-
6 yafl grubundaki nüfusun 357 kifli oldu¤u noktas›ndan ha-
reketle ve ortalama her bir flubede 15 ö¤renci olacak flekil-
de hesapland›¤›nda bugün itibariyle ilçenin anas›n›f› flube
ihtiyac› 15 olarak belirlenmifltir. Merkezi hükümetin ülke
genelinde pilot olarak belirlemifl oldu¤u 40 ilde, 2013 y›-
l›nda kadar anas›n›f› yafl›na gelmifl olan nüfusun %50’si-
nin okullaflt›r›lmas›na dair bir hedefi vard›r. Dolay›s›yla
bu hedefe ba¤l› olarak, Bafra’daki anas›n›f› ça¤›ndaki nü-
fus say›s›n›n 2010 y›l›nda 3.500 olaca¤› var say›lmakla
birlikte, nüfusun azalma e¤iliminde olmas›ndan dolay›
2015 y›l›nda bu rakam 3.470’e düflecektir. Bu durumda
merkezi hükümetin hedefleri dikkate al›narak ihtiyac› kar-
fl›lamak için mevcut say›ya yaklafl›k 10 kat flube eklenme-
si gerekmektedir. Mevcut okullar›n böyle bir yükü kald›r-
ma flans› yoktur. Bu nedenle bu konu ile ilgili yeni okul 

yap›m› ve mevcut okullar›n derslik say›lar›n›n artt›r›lmas›
gibi önlemler al›nabilir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm
‹lçe genelinde ilkö¤retim ö¤renci say›s› 13.412, okul

say›s› 18 ve flube say›s› 489’dur. fiube bafl›na düflen ö¤ren-
ci say›s› ise 27’dir. 

2015 y›l›na gelindi¤inde ise 13.362 ö¤renci olaca¤› var
say›m›ndan hareketle, flube say›s› 484, okul ihtiyac› yine
18 ve derslik bafl›na düflen ö¤renci say›s› da yine 27 ola-
cakt›r.

2015 y›l›na gelindi¤inde mevcut okullar›n ö¤renci sa-
y›s›n› karfl›lamada sorun yaflamayaca¤› öngörülmektedir. 

LLiissee
‹lçede lise düzeyinde e¤itim veren okullar genel ve

meslek liseleri olmak üzere ikiye ayr›lm›flt›r. Genel lise-
lerde kapsam›nda 20 okul, 8.719 ö¤renci bulunmaktad›r.
fiube bafl›na düflen ö¤renci ortalamas› 28’dir. Bununla bir-
likte tekli ö¤retim yapan lise okul say›s› 20, lise bafl›na dü-
flen ö¤renci say›s› da 35’tir. Meslek lisesi kategorisinde ise
11 okul, 3.488 ö¤renci bulunmaktad›r. Derslik bafl›na dü-
flen ö¤renci say›s› 36’d›r.

Nüfusun durumu ve lise ça¤›ndaki ö¤renci say›s› he-
sapland›¤›nda 2015 y›l›na gelindi¤inde potansiyel ö¤renci
say›s› için okul ihtiyac›n›n artmayaca¤› öngörülmektedir.
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SSaa¤¤ll››kk PPrroojjeekkssiiyyoonnuu

Kentin sa¤l›k alan›nda en zay›f noktas› tam teflekküllü
devlet hastanesinin yetersizli¤idir. Kent içerisindeki des-
tekleyici sa¤l›k kurulufllar›n›n azl›¤› da halihaz›rdaki Dev-
let Hastanesi’nin yükünü art›rmaktad›r. Dolay›s›yla vatan-
dafllar aras›nda sa¤l›k hizmetleri alan›nda bir tatminsizlik
ve bu alan›n iyilefltirilmesine yönelik bir beklenti olufl-
mufltur. Vatandafllar›n bu taleplerinin karfl›lanmas› için 

yeni bir devlet hastanesinin kurulmas› veya düflük seviye
(ayakta) muayene ve tedavileri uygulayacak yerel sa¤l›k
birimlerinin ihdas edilmesi gerekmektedir.

‹lçede 1 devlet hastanesi, 6 sa¤l›k oca¤›, 1 a¤›z ve difl
sa¤l›¤› merkezi, 1 ana çocuk sa¤l›¤› merkezi bulunmakta-
d›r. ‹lçenin yatakl› tedavi kapasitesi 205’tir. 
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SSoossyyaall -- KKüüllttüürreell HHaayyaatt vvee YYaaflflaamm KKaalliitteessii

Yap›lan mülakatlar ve saha çal›flmalar›n›n sonuçlar›na
göre, ilçede yaflam kalitesi ve sosyal hayat noktas›nda en
büyük eksiklik sosyal rahatlama alanlar›n›n nitelik ve ni-
celik aç›s›ndan yetersizli¤idir. Toplamda park say›s› 29
olup, park bafl›na düflen kifli say›s› 3.000’in üzerindedir. 

Kültür ve sosyal tesisler konusunda da ihtiyaca cevap ve-
rilmesi oldukça güçtür. Nüfus art›fl› olmas›n›n ötesinde
mevcut yap› flu anki ihtiyaca cevap verilebilecek nitelikte
de¤ildir.

UUllaaflfl››mm vvee TTrraaffiikk

fiehir içi ulafl›m, trafik ve otomobil park alanlar›n›n ye-
tersizli¤i özellikle kent merkezinde daha fazla hissedilen,
en önemli sorunlardand›r. Özellikle merkez mahallelerde
yollar›n darl›¤› ve yeterli otopark olanaklar›n›n olmay›fl›n-
dan dolay› trafik aksamaktad›r. 

Yollar›n darl›¤› ve özellikle merkez mahallelerde oto-
parklar›n yeterli olmay›fl› ulafl›m alan›nda bir di¤er kentsel
problem olan trafik problemini tetiklemektedir. Ayr›ca
kent genelinde trafik levha iflaretlerinin yetersizli¤i de tra-
fik ve ulafl›m alan›nda bir di¤er zay›f noktad›r. 
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EEkkoonnoommii

‹flsizlik Bafra’n›n en önemli sorunlar›ndand›r. Vatan-
dafllar›n bu konudaki memnuniyetleri oldukça düflüktür.
Ayr›ca kentin gelecekte nüfus kayb›na u¤ramas›n›n temel
nedenlerinden biri de yine iflsizlik sorunudur.

Ekonomik alanda kolektif çal›flmalar›n yürütülemiyor
olmas› bir di¤er sorun alan›d›r. Vatandafllar ifl alan›nda
toplu hareket etmek yerine münferit teflebbüslerde bulun-
may› tercih etmektedirler. 

Yap›lan mülakat ve anketler neticesinde ilçedeki va-
tandafllar, kanaat önderleri ve Belediye’deki kurum yöne-
ticileri Bafra’da ekonomik canl›l›¤› art›racak temel faktö-
rün ilçede yap›land›r›lacak tar›ma dayal› sanayinin olaca-
¤›n› ifade etmifllerdir. Bir di¤er yandan bu hedef ancak gi-
riflimcileri bölgeye çekecek bir dizi uygulama ve düzenle-
meler ile gerçeklefltirilebilecektir.

DDeesstteekk HHiizzmmeettlleerrii

‹tfaiye birimi köylerdeki vakalara da müdahale etmek-
tedir. ‹tfaiye hizmetleri anketler neticesinde vatandafllar›n
memnuniyetinin em yüksek oldu¤u alanlardan biridir.

Ancak yap›lan kurum içi görüflmelerde itfaiye araçlar›
noktas›nda bir iyilefltirme ihtiyac›n›n varl›¤›ndan söz edil-
mifltir. 
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Yap›lan çal›flmalar sonucunda elde edilen veriler fleh-
rin güçlü ve zay›f yönleri, f›rsatlar ve tehditler, Belediye-
nin güçlü ve zay›f yönleri dikkate al›nm›fl gelecekte Baf-
ra’n›n nas›l bir flehir olabilece¤i tahmin edilerek Stratejik
Plan buna göre flekillendirilmifltir.

Gelecek tahminleri 50 y›ll›k bir projeksiyon çerçeve-
sinde haz›rlanm›fl, 50 y›l sonra arzulanan duruma ulaflabi-
lecek yol haritas› dikkate al›narak gelecek 5 y›l planlan-
m›flt›r. Bu çal›flmalar yap›l›rken flehir ile ilgili olan tüm ta-
raflar ile görüflülmüfl ve görüflleri al›nm›flt›r. Bu taraflar
Kamu Kurum Yöneticilerinden Belediye Birim Yönetici-

lerine, Vatandafltan Belediye Personeline, Belediye Mec-
lis Üyelerinden Sivil Toplum Kurulufllar›na ve Parti Yö-
neticilerine kadar oldukça genifl bir yelpazeyi kapsamak-
tad›r.

Bütün bu çal›flmalar sonucunda elde edilen veriler ›fl›-
¤›nda Belediye’nin Misyon ve Vizyonu, faaliyetlerini yü-
rütürken dikkate alaca¤› ilkeleri belirlenmifltir. Bu misyon
ve vizyon çerçevesinde Stratejik Alanlar›, Stratejik Amaç-
lar› flekillendirilmifltir. Stratejik Amaçlara gerçeklefltirmek
için ulafl›lmas› gerekli olan hedef ve faaliyetleri ve buna
ba¤l› olarak tahmini maliyetleri belirlenmifltir.

BBAAFFRRAA BBEELLEEDD‹‹YYEESS‹‹ SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK PPLLAANNII

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii’’nniinn ‹‹llkkeelleerrii

** KKaarraarr aallmmaa,, uuyygguullaammaa vvee eeyylleemmlleerrddee fifieeffffaaffll››kk
Belediye, temelde vatandafl›n müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›-
lama konusunda hizmet üretmek amac›yla kurulmufl bir
kurumdur. Faaliyetlerinde sadece kamu yarar›n› gözetme-
si esast›r. Hizmet üretirken kulland›¤› kaynak ise yine va-
tandafl›n vergileri ile oluflturulmufltur. Dolay›s›yla kendi-
lerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla kurulmufl ve ken-
di vergilerinin kaynak olarak kullan›lmas›yla hizmet üre-
ten bir kurumun faaliyetlerini izlemek vatandafl›n en do¤al
hakk›d›r. Son dönemde yürürlü¤e giren bilgi edinme yasa-
s› da bu durumu desteklemektedir. Dolay›s›yla belediye
içerisindeki tüm karar mekanizmalar›n›n iflleyiflinde, kay-
naklar›n tüketilmesinde ve tüm uygulamalarda fleffafl›k ve
aç›kl›k esas olmal›d›r.
** VVaattaannddaaflfl iillee oollaann iilliiflflkkiilleerrddee ddüürrüüssttllüükk
Belediye, vatandafla hizmet etmek amac›yla kurulmufl bir
kurulufltur. Dolay›s›yla Belediye Baflkanl›¤› seçimlerin-
den itibaren her noktada Baflkan ve çal›flanlar vatandafl ile
iliflki içerisindedirler. Uygulamalar ve vatandafl ile iliflki-
ler esnas›nda birçok problemle karfl›lafl›lmaktad›r. Bu 

problemlerin çözümünde vatandafla ve di¤er kurumlara
karfl› dürüst olunmal›d›r.
** KKuurruumm iiççii yyöönneettiimmddee vvee iillii iillggiilleennddiirreenn kkaarraarrllaarrddaa kkaatt››--
ll››mmcc››ll››kk
Belediye, vatandafla ve ile hizmet etmek amac›yla kurul-
mufl bir kurumdur. Demokrasi ile yönetilen ülkemizde va-
tandafl›n sadece sand›kta de¤il, seçim haricinde de karar-
lara kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Belediye bu konuda, toplumu
temsil eden kurulufl liderleriyle, iliflki içerisinde bulunulan
kamu kurum liderleriyle, ilçedeki di¤er seçilmifllerle, par-
ti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçla-
r›n› takip eden ve nabz›n› tutan özel ve tüzel kiflilerle iflbir-
li¤i içerisinde olmal› ve belediye çal›flanlar›n›n kararlara
kat›l›m›n› da sa¤lamal›d›r. Bunlar›n yan›nda, belirli dö-
nemlerde vatandafl›n beklentilerinin ölçülmesi ve flikâyet-
lerinin dinlenmesi üzerine çal›flmalar yap›larak vatandafl›n
da kararlara kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Bunun sonucunda ya-
p›lacak olan hizmetler sahiplenilmifl olacak ve daha ve-
rimli hâle gelecektir. Yeni belediye kanununda da kent
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konseyinin kurulmas› kanunlaflt›r›lm›fl ve bu duruma ze-
min haz›rlanm›flt›r.
** HHiizzmmeettlleerriinn tteemmiinn vvee ssuunnuummuunnddaa yyeerriinnddeelliikk vvee iihhttiiyyaaccaa
uuyygguunnlluukk 
Vatandafla hizmetlerin sunumu vatandafl›n beklentilerini
karfl›lamal› ve flehrin ihtiyac›na uygun olmal›d›r. Bilindi¤i
gibi belediyeler toplumun mahalli ve müflterek ihtiyaçlar›-
n› karfl›layan kurumlard›r. Verilen hizmetler vatandafl›n
vergileri ile üretildi¤i için, ihtiyac› karfl›lamayan, ilçenin
mahalli, kültürel ve co¤rafi yap›s›yla uyum sa¤lamayan
hizmetlerden kaç›n›lmal›d›r. Verilen hizmetler mutlaka
toplumun ve flehrin ihtiyac›n› karfl›lar nitelikte yerinde ol-
mal›d›r.
** UUyygguullaammaallaarrddaa aaddaalleett vvee ttaarraaffss››zzll››kk,, hhiizzmmeettttee eeflfliittlliikk
Belediyelerin kaynaklar› s›n›rl›d›r ve s›n›rl› kaynaklar ile
hizmet üretilmek durumundad›r. Gerekli hizmetlerin üre-
tilebilmesi için belediyenin kaynaklar›, etkin ve siyasi bas-
k›lardan ar›nm›fl bir flekilde kullan›lmal›d›r. Belediye, ver-
gi ve di¤er gelirlerin toplanmas›nda adaletli davranmal›-
d›r.
Gelirleri toplarken adaletli davranan belediye, toplad›¤›
kaynaklar› kullanarak hizmet üretirken de bütün vatandafl-
lara eflit mesafede bulunmal› ve belde içerisinde her nok-
taya ihtiyac› oran›nda ve kaynaklar› ölçüsünde hizmet
ulaflt›rmal›d›r. Bölge, mahalle, sokak, kifli, vergi ödeyen
veya ödemeyen gibi ayr›mlarda bulunmamal›d›r.
** BBeelleeddiiyyee ffaaaalliiyyeettlleerriinnddee vvaattaannddaaflfl mmeemmnnuunniiyyeettiinnee ooddaakk--
ll››ll››kk
Belediyelerin varl›k nedeni yetki s›n›rlar› içerisinde yafla-
yan vatandafllard›r. ‹nsanlar›n yaflamad›¤› yerlerde beledi-
ye gibi kurumlara ihtiyaç duyulmamaktad›r. Vatandafllar
mükellef olduklar› gibi yeni kanunun da öngördü¤ü flekil-
de müflteridirler de. Mükellef olarak ödedikleri vergiler
karfl›l›¤› hizmet sat›n almaktad›rlar. Verilen hizmetler ve
belediyenin tüm di¤er faaliyetlerinin uygulanmas› esna-

s›nda vatandafl›n memnuniyeti esas olarak al›nmal›d›r.
** HHiizzmmeettlleerr iillee iihhttiiyyaaççllaarr vvee vvaattaannddaaflflllaarr iillee iilleettiiflfliimm ttuuttaarr--
ll›› oollmmaall››dd››rr
Vatandafllar›n istekleri ve onlara verilen cevaplar ile bele-
diyenin yapt›¤› hizmetler birbirleri ile tutarl› olmal›d›r
** HHiizzmmeettlleerrddee ggeeççiiccii ççöözzüümmlleerr vvee aannll››kk kkaarraarrllaarr yyeerriinnee ssüü--
rreekklliilliikk eessaass›› iillee hhaarreekkeett
Vatandafl›n mahalli ve müflterek ihtiyaçlar› karfl›lan›rken
anl›k kararlar ile geçici çözümler üretmek yerine; planl›,
kal›c›, gelenekselleflmifl ve yönetim de¤iflti¤inde de sürdü-
rülebilir hizmetler üretilmelidir.
** BBeelleeddiiyyeeddee yyüürrüüttüülleenn hheerr ffaaaalliiyyeettttee yyüükksseekk ppeerrffoorrmmaann--
ss››nn ddiikkkkaattee aall››nnmmaass››
Zaman›n k›s›tl› oldu¤u da dikkate al›narak taleplerin bele-
diye bütçesi ve kanunlar da dikkate al›narak en k›sa süre-
de yerine getirilebilmesi için yüksek performans ve per-
formans yönetim sistemi esas al›nmal›d›r.
** BBeelleeddiiyyee kkaayynnaakkllaarr››nn››nn kkuullllaann››mm››nnddaa eettkkiinnlliikk vvee vveerriimm--
lliilliikk
Yukar›da da bahsedildi¤i gibi belediyenin kaynaklar› s›-
n›rl›d›r ve bu kaynaklar ile hizmeti en iyi flekilde üretmek
durumundad›r. Dolay›s›yla kaynaklar kullan›l›rken ilçe
içerisinde yaflayan vatandafllar›n ve ilçenin ihtiyaçlar› dik-
kate al›narak, do¤ru alanlar ve konularda yat›r›m ve harca-
malar yap›lmal›d›r.
Belediye çal›flanlar› unutmamal›d›r ki kulland›klar› kay-
nak kamunun ortak kayna¤›d›r. Dolay›s›yla uygulamalar-
da verimlilik esas al›nmal› ve israftan kaç›n›lmal›d›r.
** ÜÜrreettiilleenn hhiizzmmeettlleerrddee eennggeellllii vvaattaannddaaflflllaarr››nn ddiikkkkaattee aall››nn--
mmaass››
Özellikle toplumun ortak kullan›m›na aç›k olan alanlarda
üretilecek olan hizmetlerin “engelli vatandafllar›m›z” tara-
f›ndan da kullan›labilirli¤i sa¤lanmal›d›r. Daha önce üre-
tilmifl olan hizmetlerin de gerekenleri dönüfltürülmelidir.
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Bafra Belediyesi stratejik planlama çal›flmas› kapsam›nda paydafl görüflleri ve belediye baflkan›n›n vaatleri do¤rultu-

sunda belediyenin iç ve d›fl kaynaklar› analiz edilerek ulafl›lmak istenen stratejik amaçlar belirlenmifltir. Bu alanlar,

11.. KKeennttsseell GGeelliiflfliimm

22.. SSoossyyaall vvee KKüüllttüürreell HHaayyaatt

33.. KKeenntt EEkkoonnoommiissii

44.. BBeelleeddiiyyee HHiizzmmeett YYöönneettiimmii vvee KKaalliitteessii

olmak üzere toplamda dört tanedir. Ayr›ca stratejik alanlara ba¤l› amaçlar kurumun misyonu, vizyonu do¤rultusunda ve

ilkeleri ile uyum sa¤layacak flekilde belirlenmifltir.

Alanlar baz›nda tahmin edilen maliyetler afla¤›daki tabloda görülmektedir.

BBaaffrraa BBeelleeddiiyyeessii’’nniinn SSttrraatteejjiikk AAllaann,, AAmmaaçç vvee HHeeddeefflleerrii

SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AALLAANN 11.. KKeennttsseell GGeelliiflfliimm

Kentsel Geliflim konusunda 5 adet stratejik amaç flekillenmifltir. Stratejik amaçlar ve bu stratejik amaçlara yönelik
olan tahmini maliyetler afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Kentsel Geliflim stratejik alan›n›n alt›nda bulunan stratejik amaçlar›n her birini gerçeklefltirmeye yönelik hedefler ve
bu hedeflerin tahmini maliyetleri afla¤›daki tabloda görülmektedir.
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 11..11..:: KKEENNTTEE EESSTTEETT‹‹KK BB‹‹RR GGÖÖRRÜÜNNÜÜMM KKAAZZAANNDDIIRRMMAAKK

GGeerreekkççee :: Modern kent yönetimi anlay›fl› kentin altyap› gibi temel belediyecilik hizmetlerinin ötesinde kentin estetik

aç›dan geliflimini de göz önünde bulundurmaktad›r. Bafra’daki estetik görünümün gelifltirilmesi ilçenin fiziki anlamda

kentleflmesinin aflamalar›ndan bir tanesini oluflturmaktad›r. Kentsel görünümün iyilefltirilmesi çal›flmalar› Türkiye ve

dünyadaki bütün belediyelerin gündeminde olan maddelerden biridir. Paydafllar da kentine estetik görünümünün arzu-

lanan seviyede olmad›¤› ve mutlaka ilgilenilmesi gereken bir alan oldu¤unu vurgulam›fllard›r.

SSttrraatteejjii :: Halk›n yönetim ve kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 11..22..:: ‹‹ÇÇMMEE SSUUYYUUNNUU ZZEENNGG‹‹NNLLEEfifiTT‹‹RRMMEEKK VVEE KKAALL‹‹TTEELL‹‹ SSUUYYUUNN SSÜÜRREEKKLL‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ SSAA⁄⁄LLAAMMAAKK

GGeerreekkççee :: ‹çme suyunun süreklili¤i ve da¤›t›m› flehir kimli¤ini oluflmas›nda temel unsurlardan biridir. ‹çme suyu
flehir yaflam›n›n vazgeçilmez bir parças›d›r. Her ne kadar Bafra Belediyesi bu konu ile ilgili yat›r›mlar›na bafllam›fl olsa
da henüz tamamlanmad›¤›ndan vatandafllar ve di¤er paydafllar›n memnuniyetsizliklerinin en yüksek seviyede oldu¤u
hizmet alan›d›r. Yeni dönemde bu konunun çözümü aciliyeti ve önemi dikkate al›nd›¤›nda Belediye’nin stratejik
amaçlar› aras›nda yer almas› zaruridir.

SSttrraatteejjii ::  ‹çme suyu ve altyap› konusunda anl›k cevaplar yerine kal›c› çözümler üretmek
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 11..33..:: VVAATTAANNDDAAfifiLLAARRIINN FFAAYYDDAALLAANNAABB‹‹LLEECCEE⁄⁄‹‹ PPAARRKKLLAARR,, YYEEfifi‹‹LL 

AALLAANNLLAARR VVEE YYAAfifiAAMM MMEERRKKEEZZLLEERR‹‹ YYAAPPMMAAKK

GGeerreekkççee :: Parklar ve yeflil alanlar flehir yaflam› içerisinde vatandafllar için sosyal rahatlama alanlar› olman›n ötesinde

bireylerin flehre aidiyet duygusu gelifltirmesi ve kolektif flehir kimli¤inin oluflturulmas› noktas›nda da önemli bir etkendir.

Ayr›ca parklar ve yeflil alanlar flehre renk ve estetik aç›dan da de¤er katmaktad›r.

D›flar›dan bak›ld›¤›nda Bafra genelinde yeflil alan miktar› fazla görünmekle birlikte, bu alanlar belirli bölgelerle

s›n›rl›d›r ve kullan›lamamaktad›r. Yeflil alanlar›n ilçeye yay›lmas› ve kullan›labilir hale getirilmesi vatandaflta ciddi bir

beklenti ve istek haline gelmifltir. Bu konu vatandafllar›n yan› s›ra di¤er paydafllar taraf›ndan da dile getirilmifltir.

Dolay›s›yla bu konu, Belediye’nin stratejik amaçlar içerisinde de¤erlendirilmektedir. .

SSttrraatteejjii :: Halk›n yönetim ve kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak

PPoolliittiikkaa :: Yap›lan çal›flmalar›n yerinde ve ihtiyaca uygun yap›lmas›
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 11..44..:: UULLAAfifiIIMM VVEE TTRRAAFF‹‹⁄⁄‹‹NN GGÜÜVVEENNLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ VVEE AAKKIICCIILLII⁄⁄IINNII SSAA⁄⁄LLAAMMAAKK

GGeerreekkççee :: Mevcut fiziki yap›dan dolay› trafik ilçenin sorunlu alanlar›ndan bir tanesini oluflturmaktad›r. Yollar›n

darl›¤› ile sinyalizasyon ve trafik yönlendirme levhalar›n›n eksikli¤i vatandafllar ve d›flar›dan gelen ziyaretçiler için

büyük s›k›nt› do¤urmaktad›r. Merkez mahallelerde otopark eksikli¤i hem trafi¤in ak›flkanl›¤›n› etkilemekte hem de araç

park› ile ilgili ciddi problemler oluflturmaktad›r. Ayr›ca yaya kald›r›mlar›n›n darl›¤› ve iflgal edilmesi yaylar›n kald›r›m

yerine yolu kullanmas›na sebep olmakta ve trafi¤in güvenli¤ini ve ak›c›l›¤›n› tehlikeye düflürmektedir. Bu konu çözülme-

si gerekli olan alanlardan bir tanesidir.

SSttrraatteejjii :: Halk›n yönetim ve kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak

SSttrraatteejjii :: ‹lgili kurumlar ile iflbirli¤i yap›lmas›

PPoolliittiikkaa :: Bilimsel metotlar kullanma
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 11..55..:: ‹‹LLÇÇEENN‹‹NN AALLTTYYAAPPIISSIINNII GGÜÜÇÇLLEENNDD‹‹RRMMEEKK VVEE GGEELL‹‹fifiTT‹‹RRMMEEKK

GGeerreekkççee :: Altyap› bir kentin temel unsurlar›ndand›r ve bir kentin gelifliminin ba¤l› oldu¤u temel unsurlardan biridir.

Su ve kanalizasyon gibi kentsel altyap› hizmetleri 5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 13. maddesinde do¤rudan

Belediye’nin yürütmesi gereken ifller aras›nda tan›mlanm›flt›r. Kentsel altyap› bir kentin temel ve hizmet üretme

noktas›nda süreklilik arz eden ihtiyaç alanlar›ndand›r. Bafra’da altyap› çal›flmalar› vatandafl memnuniyetinin en düflük

oldu¤u aland›r.

SSttrraatteejjii :: ‹çme suyu ve altyap› konusunda anl›k cevaplar yerine kal›c› çözümler üretmek

PPoolliittiikkaa :: ‹lgili kurumlar ile iflbirli¤i yap›lmas›
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AALLAANN 22.. SSoossyyaall vvee KKüüllttüürreell HHaayyaatt

Sosyal ve Kültürel Hayat Stratejik Alan›nda 4 adet Stratejik Amaç bulunmaktad›r. Bu stratejik Amaçlar kapsam›nda
düflünülen proje ve faaliyetlerin toplam tahmini maliyeti afla¤›daki tabloda görülmektedir.

Sosyal ve Kültürel Hayat kapsam›nda oluflturulan hedefler ve faaliyetler ile bunlar›n tahmini maliyetleri afla¤›daki
tablolarda görülmektedir.
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 22..11..:: ÇÇEEVVRREEYY‹‹ HHEERR TTÜÜRRLLÜÜ KK‹‹RRLL‹‹LL‹‹KKTTEENN AARRIINNDDIIRRMMAAKK VVEE TTEEMM‹‹ZZLL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ SSAA⁄⁄LLAAMMAAKK

GGeerreekkççee :: Bir kentte çevre temizli¤i sa¤l›k ve estetik olarak iki boyutta incelenebilir. Dolay›s›yla çevre kirlili¤i bir

yandan halk sa¤l›¤›n› tehdit ederken di¤er yandan da flehrin estetik ve konforuna zarar vererek kentin yaflanabilirli¤ine

negatif yönde etki etmektedir. 

Bu konuda vatandafllar›n beklentilerinin yo¤unlu¤u yap›lan saha çal›flmas›nda görülmüfltür. Dolay›s›yla gelecekte

dönemde çevre temizli¤i Bafra Belediyesi için standart bir görev olman›n ötesinde bu alanda yap›lacak faaliyet ve uygu-

lamalar›n gelifltirilmesini de kapsayan bir amaçt›r.

SSttrraatteejjii :: Özkaynak haricinde Çevre Bakanl›¤› ve Di¤er birlik belediyelerinden kaynak sa¤lamak

SSttrraatteejjii :: Vatandafl›n çevre koruma ve temizli¤i ile ilgili duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›

PPoolliittiikkaa :: At›klar›n kayna¤›nda ayr›flt›r›lmas›
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 22..22..:: VVAATTAANNDDAAfifiLLAARRII YYAANNGGIINN VVEE DDOO⁄⁄AALL AAFFEETTLLEERREE KKAARRfifiII KKOORRUUMMAAKK

GGeerreekkççee :: Bafra do¤al afetler noktas›nda ciddi bir risk bölgesi de¤ildir. Ancak do¤al afetler sürekli olarak haz›r olun-
mas› gereken konudur. Dolay›s›yla yang›nlar ve di¤er do¤al afetlere müdahalenin yan›nda bu alanlarda koruyucu ve
önleyici çal›flmalar yapmak da Belediye’nin amaçlar› aras›ndad›r.

SSttrraatteejjii :: Yang›n söndürmekten ziyade oluflmas›n› engellemek

SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 22..33..:: HHAALLKKIINN SSAA⁄⁄LLII⁄⁄IINNII KKOORRUUMMAAKK

GGeerreekkççee :: Belediye, ilçe içerisindeki vatandafllar›n sa¤l›¤› konusunda sorumlu taraflardan biridir. Belediye yapm›fl
oldu¤u sürekli uygulamalar aras›nda da sokak hayvanlar›n›n rehabilitasyonu ve g›da denetimleri gibi halk sa¤l›¤›na temas
eden faaliyetler de bulunmaktad›r. Ancak belediye standart faaliyetlerinin ötesinde halk sa¤l›¤› konusunda daha genifl bir
yelpazede önleyici faaliyetler yürütmeli hatta bu konuda ilgili kurumlar ile ifl birli¤i içerisinde çal›flmalar yürütmelidir.
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 22..44..:: KKEENNTTLL‹‹LL‹‹KK BB‹‹LL‹‹NNCC‹‹NN‹‹ AARRTTIIRRMMAAKK

GGeerreekkççee :: Bafra geçmifl dönemlerde sürekli göç alm›fl bir ilçedir. ‹lçedeki farkl› kültürlerin bir zenginlik unsuru ola-
bilmesinin en etkin yollar›ndan biri ortak paylafl›lan de¤erler oluflturmakt›r. Bu noktada ilçe sakinleri aras›nda bir
Bafral›l›k bilinci ve kültürü oluflturulmal›d›r. Yine d›fl göçlerin nerdeyse tamam› k›rsal alandand›r. fiehirde k›rsal kültürün
devam ettirilmesi flehir hayat›n› ve kültürünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, vatandafllara flehirlilik bilincinin
kazand›r›lmas› önem arz etmektedir.

SSttrraatteejjii :: Tüm kamu kurumlar›n›n kat›l›m›n› sa¤lamak

SSttrraatteejjii :: Türkiye'deki tüm Bafral›lar'›n kat›l›m›n› sa¤lamak
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 22..55..:: SSOOSSYYAALL HHAAYYAATTII DDEESSTTEEKKLLEEMMEEKK VVEE NN‹‹TTEELL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹ YYÜÜKKSSEELLTTMMEEKK

GGeerreekkççee :: Yasal düzenlemeler ve yeni kamu yönetimi felsefesi, yerel yönetimlerin sosyal (toplumsal) konulara daha
kökten çözümler bulmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Günümüzde sosyal sorunlar›n anl›k cevaplar yerine kal›c› ve
gerektirdi¤i takdirde uzun vadeli çözümler ile afl›labilece¤i daha net anlafl›lm›flt›r. Bir di¤er yandan sosyal çal›flmalar›n
birbirinden ba¤›ms›z müstakil aktiviteler yerine planl›, programl› ve bütüncül bir amaca hizmet etmesi gerekmektedir.

fiu ana kadar yap›lan faaliyetler planl› ve programl› olmakla beraber, bütüncül bir amaca sahip de¤illerdi. Her bir
sosyal alanda yap›lan çal›flmalar birbirinden kopuk ve tamamlay›c› olmaktan uzakt›. Bu sebeple sosyal alanlarda
yap›lacak çal›flmalar, yat›r›mc›l›ktan iflletmecili¤e, tan›t›mdan kat›l›mc›l›¤a kadar her alanda “belediyenin asli fonksiy-
onu” oldu¤unu halka ve çal›flanlara gösterecek nitelikte olmal›d›r. Örne¤in; sportif faaliyetler için entegre bir spor kom-
pleksi; kültürel faaliyetler için kültür ve e¤itim merkezi; özürlüler merkezi; sosyal dayan›flma ve yard›m merkezi gibi
geleneksellefltirilebilecek ve sürdürülebilecek hizmetler üretilmesi gerekmektedir.

SSttrraatteejjii :: Halk›n yönetim ve kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak

SSttrraatteejjii :: ‹lgili kurumlar ile iflbirli¤i yap›lmas›
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AALLAANN 33.. KKeenntt EEkkoonnoommiissii

Önemli Stratejik Alanlar›m›zdan olan Kent Ekonomisi 3 adet Stratejik Amaç’tan oluflmufltur. Bu stratejik Amaçlar
ve bu amaçlar› gerçeklefltirmek üzere oluflturulmufl olan hedefler afla¤›daki tablolarda görülmektedir.

SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 33..11..:: TT‹‹CCAARR‹‹ HHAAYYAATTII DDÜÜZZEENNLLEEMMEEKK

GGeerreekkççee :: Ekonomi kentlerin ortaya ç›k›fl›nda ve süreklili¤inde temel unsurlardand›r. Bir kentin süreklili¤i, kentin
ekonomik dinamiklerinin iç pazarda ve d›fl pazarda mübadelesinin sürmesi ile mümkündür. Tarihte ilk özerk yerel yöne-
tim birimlerinin ortaya ç›k›fl› da kentlerin ekonomik dinamiklerinin insanlar›n beklentilerini karfl›layabilecek seviyeye
ulaflmas› sonucunda oluflmufltur.

Bafra’n›n nüfusu 1970-2000 aras› geliflmifl vatandafl beklentilerinin karfl›lanamamas›ndan dolay› 2000 y›l›ndan sonra
duraklama aflamas›na girmifl ve 2007 y›l›ndan sonra da düflüfle geçmifltir. Yap›lan analizler sonucunda dinamiklerin arzu-
lanan seviyede kullan›lamad›¤› dillendirilen bir konudur. Bunun yan›nda Bafra’da ticari hayat›n dinamiklerini oluflturan
aktörlerin da¤›n›kl›¤› ve organizasyonsuzlu¤u sa¤l›ks›z bir ticari yap› oluflturmaktad›r. Özellikle seyyar sat›c›lar, iflsizlik,
düzensiz ve sa¤l›ks›z ifl yeri yerleflimleri, denetlenmesi zor bir yap› oluflturmaktad›r. Yine bu kadar küçük ve kalabal›k
iflletmeler, ilçenin trafik ve park sorununu daha da a¤›rlaflt›rmaktad›r. Tüm bu olumsuzluklar›na ra¤men ilçenin istih-
dam›na büyük katk› sa¤layan bu iflletmeler, yak›n gelecekte ilçe d›fl›na ç›kart›lamayaca¤›na göre mutlaka rehabilite
edilmelidir. Yine bu iflletmelerin do¤ru yönlendirilirlerse ilçe ekonomisine büyük katk› sa¤layaca¤› aç›kt›r. Bu sebeple
belediye mevcut yap›y›, çeflitli etkinlikler, planlamalar, yat›r›mlar ve iflbirlikleriyle gelifltirmeli, böylece ticari imkânlar›
art›rmal›d›r. Her ne kadar bu konuda do¤rudan Belediye’nin asli görevleri aras›nda olmasa bile Belediye bu konuya katk›
sa¤lay›c› düzenlemeler, etkinlikler yapmal›d›r.

SSttrraatteejjii :: Faydalanacak esnaf›n projelere aktif kat›l›m›n› sa¤lamak
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 33..22..:: TTAARRIIMMII VVEE TT‹‹CCAARREETT‹‹NN‹‹ DDEESSTTEEKKLLEEMMEEKK

GGeerreekkççee :: Bafra Ovas› Türkiye’nin en verimli ovalar›ndan biridir. Yap›lan saha ve literatür çal›flmalar› bölgenin
önemli bir tar›m potansiyeline sahip oldu¤unu göstermektedir. Bölgenin tar›m potansiyelinin desteklenmesinin
gereklili¤i bölgedeki bütün paydafllar taraf›ndan desteklenmektedir. Belediye’nin do¤rudan olmasa da dolayl› olarak
tar›m ve ticaretini desteklemeye yönelik çal›flmalarda destekleyici bir tutum içerisinde olmas› gerekmektedir. Böylelikle
bölgenin tar›m potansiyeli kent merkezi için sadece ka¤›t üzerinde bir avantaj olman›n ötesine geçerek gerek flehir yaflam›
ve gerekse belediye için bir d›fl kaynak haline gelebilir.

SSttrraatteejjii :: ‹lçe Tar›m ile birlikte çal›flmak

SSttrraatteejjii :: ‹lçenin tüm dinamiklerini harekete geçirmek

SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 33..33..:: ‹‹fifiSS‹‹ZZLL‹‹KKLLEE MMÜÜCCAADDEELLEE EETTMMEEKK

GGeerreekkççee :: Bafra ekonomisinin temel sorunlar›ndan bir tanesi de iflsizliktir. ‹flsizlik ekonomik bir sorun olman›n

ötesinde zaman içerisinde sosyal bir sorun haline de dönüflmektedir. ‹lçemizde önemli oranda genç bir nüfus vard›r.

Ancak bu genç nüfussun kent içerisinde istihdam› sa¤lanamamaktad›r. Dolay›s›yla, iflsizlik bugün Bafra’n›n en önemli

sosyal sorunlar›ndan bir tanesidir. Gençler do¤ru yönlendirilir ve e¤itime tabi tutulursa, at›l bir kaynak topluma

kazand›r›lm›fl olacakt›r. Vatandafl›n da bu konuda ciddi beklentileri mevcuttur.

SSttrraatteejjii :: Halke¤itim ve ‹flkur gibi ilgili kurumlar ile birlikte hareket etmek
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AALLAANN 44.. BBeelleeddiiyyee HHiizzmmeett YYöönneettiimmii vvee KKaalliitteessii

Önümüzdeki dönemde amaçlar›m›za ulaflmak ve hedeflerimizi gerçeklefltirmek üzere Belediyenin Hizmet Yönetimi
ve Kalitesini art›rmak önemli bir stratejik aland›r. Belirlenen amaçlara etkin bir biçimde hizmet edebilmek için gerekli
ad›mlar› kapsayan Belediye Hizmet Yönetimi ve Kalitesi Stratejik Alan›nda Toplam 3 adet Stratejik Amaç Bulunmak-
tad›r. Bu stratejik alanlar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Bu stratejik amaçlar kapsam›nda gerçeklefltirilmesi planlanan hedef ve faaliyetler afla¤›daki tablolarda gösterilmifltir.
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 44..11..:: BBEELLEEDD‹‹YYEENN‹‹NN HH‹‹ZZMMEETT ÜÜRREETTMMEE GGÜÜCCÜÜNNÜÜ AARRTTIIRRMMAAKK

GGeerreekkççee :: Belediyecilik Türkiye ve dünyada sürekli de¤iflen ve geliflen bir kavramd›r. Yerel yönetim kurumlar› da
zaman›n de¤iflen ve geliflen flartlar›na cevap verecek flekilde bu de¤iflime ayak uydurmak zorundad›rlar. Dolay›s›yla hizmet
üretme gücünü art›racak flekilde kurumsal bir geliflim ivmesinin yakalanmas› Bafra Belediyesi’nin temel amaçlar› aras›nda
yer almaktad›r. Di¤er bir yandan kent ve vatandafl talep ve ihtiyaçlar› da sürekli de¤iflmekte ve geliflmektedir. Kent ve
vatandafllar›n farkl›laflan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak da ancak kurumun hizmet üretme gücünü art›rmas› ile mümkün olacakt›r.

Stratejik Plan çal›flmas› kapsam›nda yap›lan mülakat ve anketlerde de vatandafl ve di¤er paydafllar›n Belediye’nin
hizmet üretme gücünü art›rmas› noktas›nda bir beklentinin olufltu¤u görülmüfltür.

SSttrraatteejjii :: Belediye'nin etkin ve verimlilik esas› ile hareket etmesi
PPoolliittiikkaa :: Modern yönetim tekniklerinden faydalanmak
PPoolliittiikkaa :: Nitelikli personel istihdam›
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 44..22..:: BBEELLEEDD‹‹YYEENN‹‹NN HH‹‹ZZMMEETT KKAALL‹‹TTEESS‹‹NN‹‹ AARRTTIIRRMMAAKK

GGeerreekkççee :: Belediye’nin hizmet kalitesinin art›r›lmas› hizmet gücünü art›r›lmas› gibi kurumun do¤al hedefleri aras›nda

yer almaktad›r. Belediye hizmet üretme gücünü art›r›rken yapt›¤› veya yapaca¤› hizmetlerin niteli¤ine de dikkat etmesi

gerekmektedir. Bu noktada nitelik kavram› öncelikle mevzuatta Belediye tan›m›nda ifade edildi¤i flekilde mahalli ve

müflterek ihtiyaçlar› göz önünde bulundurmak anlay›fl›n› içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Belediyeler zaten k›s›tl› olan kay-

naklar›n› kullan›rken harcamalar›n› belirli bir kalite anlay›fl› ile planlad›¤› takdirde kaynak israf›n›n önüne geçmifl olacak

ve dolay›s›yla daha fazla ve daha kaliteli hizmet üreterek vatandafl memnuniyetini sa¤layacaklard›r.

SSttrraatteejjii :: Belediye'nin etkin ve verimlilik esas› ile hareket etmesi

PPoolliittiikkaa :: Vatandafl›n hizmetlere eriflimini kolaylaflt›rmak
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SSTTRRAATTEEJJ‹‹KK AAMMAAÇÇ 44..33..:: PPAAYYDDAAfifiLLAARRIINN YYÖÖNNEETT‹‹MMEE KKAATTIILLIIMMLLAARRIINNII SSAA⁄⁄LLAAMMAAKK

GGeerreekkççee :: Britanya’daki mahalli idarelerin 11. Yüzy›ldan beri gösterdikleri özerk geliflme ise örnektir ve günümüz
Britanya demokrasisinin görkeminde bafll›ca pay bu ülkenin sa¤lam ve kesintisiz geliflen yerel yönetimine aittir. Yerel
yönetim gelene¤i; demokratik yaflam› ve siyasal kat›lmay› tek kelimeyle yurttafll›k bilincini yerlefltiren bir geliflmedir.
Güçlü bir yerel yönetim sadece kentlerin ve köylerin bay›nd›rl›¤›n› ve sa¤l›kl› yaflam›n› sa¤layan bir örgüt demek de¤ildir;
ön planda sa¤lam bir demokratik terbiyenin yerleflmesini haz›rlayan bir toplumsal süreçtir. Halk›n kararlara kat›l›m›n›
sa¤lamak ülkemizde demokrasi anlay›fl›n›n geliflmesine ve yerel yönetimlerin güçlenmesine olanak sa¤layacakt›r. Ortak bir
ak›l ile hareket etmenin (daha isabetli kararlar almak ve uygulamak) yan›nda ortak sorumluluk bilincini de gelifltirecektir.

Ayr›ca paydafllar›n yönetime kat›lmas›, yasan›n tavsiye etti¤i bir uygulama oldu¤u kadar dünyada giderek güçlenen bir
e¤ilimdir. Bu geliflmenin d›fl›nda kalmak zamanla hizmet üretiminde yerindelik ve ihtiyaca uygunluk kavramlar›n› akamete
u¤ratacakt›r. Bunun sonucunda hizmetlerin kullan›m› arzulanan seviyenin alt›nda kalacak, vatandafl beklentileri harcanan
kaynak dikkate al›nd›¤›nda tam olarak karfl›lanmam›fl olacakt›r. Kayna¤›n israf›n› önlemek ve hizmetlerin tam karfl›l›¤›n›
bulmas›n› sa¤lamak için paydafllar›n yönetime ve kararlara kat›l›m› kaç›n›lmazd›r.

SSttrraatteejjii :: Halk›n yönetim ve kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak

PPoolliittiikkaa :: Yönlendirici ve teflvik edici olmak
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