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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 

Bu Yönetmelik; Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün çalışması, Belediyenin genel 

teşkilat yapısı içindeki yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenler ve 

kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 

Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1-b bendi 

hükümleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 

Bu yönetmelikte geçen; 

a)İdare: Buca Belediye Başkanlığını  

b)Üst Yönetici: Belediye Başkanını, 

c)Başkan: Buca Belediye Başkanını, 

ç)Başkanlık: Buca Belediye Başkanlığını, 

d)Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 

e)Belediye: Buca Belediyesini, 

f)Meclis: Buca Belediyesi Meclisini, 

g)Encümen: Buca Belediyesi Encümenini, 

ğ)Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü, 

h)Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,  

ı)Personel: Strateji Geliştirme Müdürlüğü personelini, 

i)Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 

j)SDP: Standart Dosya Planını ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat           

 MADDE 4  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 09.10.2006 Tarih ve 176 Sayılı Meclis Kararı ile ihdas 

edilmiştir. Müdürlük 16.10.2006 tarihinde kurulmuştur. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmiştir: 

 a)Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 

 b)Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Birimi 

c)İç Kontrol Birimi 
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 d)Standart Dosya Planı Hazırlama ve Uygulama Birimi 

 e)Evrak Kayıt, Dağıtım ve Arşivleme Birimi 

İdarenin görev alanı ve teşkilat yapısına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından 

yürütülebilir. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından 

yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir.  

 

Diğer Birimlerle ilişkiler  

MADDE 5 

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile 

koordineli olarak çalışır.  

 

Bağlılık 

MADDE 6 

Müdürlük Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. 

Müdürlüğe talimat verme yetkisi Buca Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına aittir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevi  

MADDE 7  

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını 

belirlemek, amaçlarını oluşturmak, idarenin görev alanına giren konularda performans ve 

kalite ölçütlerini geliştirmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla 

ilgili bilgi ve verileri toplayarak analiz etmekle görevli birimdir. 

Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür:  

a)İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, 

idarenin stratejik planlama süresince ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini 

vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 

b)Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetleri yürütmek, 

c)İdarenin misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, 

ç)Kurumun amaç ve stratejilerinin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, 

d)Kurumsal hedeflerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, 

e)İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış faktörleri 

incelemek, 

f)Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbir 

önerileri geliştirmek, 

g)Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı 

memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, 

ğ)İdarenin üstün ve zayıf yönlerini tespit etme çalışmalarını koordine etmek, 

h)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

ı)İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, 

i)İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veriler toplamak, tasnif ve analiz etmek, 

j)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 

idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.     

k)İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 
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l)İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 

m)İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 

değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, 

n)İdare performans programını hazırlamak, 

o)Kurumun standart dosya planını hazırlamak, 

p)Standart dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını 

gerçekleştirmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8  

(1)Müdürün görevleri aşağıdaki gibidir;  

a)Müdürlüğü temsil etmek, 

b)Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,  

c)Gerek Başkanlık Makamınca, gerekse bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından 

verilen görevleri gerçekleştirmek, 

ç)Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya 

Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. 

d)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak sözlü ya 

da yazılı görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları 

gidermek, 

e)Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, 

varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, rapor, doğum, ölüm vb. konular 

ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek, 

f)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak; çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 

g)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak, 

ğ)Müdürlüğün, stratejik planı, birim performans programı ve faaliyet raporunu 

hazırlamak, 

h)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 

ı)Müdürlük adına gelen-giden evrakların kontrolünü yapmak, sevk ve havalesini 

yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesini kontrol etmek. 

 

(2)Müdürün yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir. 

b)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisine sahiptir. 

c)Müdürlüğün Harcama Yetkilisi ve müdürlük personelinin amiridir. 

ç)Bu yönetmelikte sayılan, Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından 

kendisine verilen görevleri,  5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak ilgili mevzuat 

çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

d)Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından uygun görülen iş ve işlemlerin 

yürütülmesi için; gereken kararları ve tedbirleri almaya ve uygulatmaya yetkilidir. 

e)Müdürlüğün iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için Başkan 

ve Başkan Yardımcısı öneride bulunmaya yetkilidir. 

f)Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeye 

yetkilidir. 

g)Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani 

denetlemeler yapmaya, karşılaştığı aksaklıkları giderecek tedbirler almaya yetkilidir.   
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ğ)Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz vb. izin 

kullanış zamanlarını planlamaya ve kullanılmasını sağlamaya yetkilidir. 

h)Personelin müdürlük bünyesinde görev yerini değiştirmeye yetkilidir. 

ı)Birimdeki tüm görevlilerin görev dağılımını yapmaya yetkilidir. 

i)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

istişare yapmaya yetkilidir. 

j)Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemeye ve Başkanlık Makamına 

onaya sunmaya yetkilidir. 

k)Müdür görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı 

ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

l)Müdür 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa ve diğer Belediye Mevzuatının, 

kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

m)Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen ve bu yönetmelikte 

tarif edilen görevler ile ilgili mevzuatta belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla 

yapmak, yürütmek ve belediyenin Stratejik Planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri 

doğrultusunda hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur. 

 

Şefin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

(1)Şefin görevleri aşağıdaki gibidir;  

a)Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme, hazırlama 

ve uygulama, Standart Dosya Planı hazırlama ve uygulama, Evrak Kayıt, Dağıtım ve 

Arşivleme fonksiyonlarıyla ilgili tüm çalışmalara katılmak. 

b)Yukarıda sayılan fonksiyonların alt birimler tarafından yürütülmesi durumunda 

birimler arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.  

c)Müdürlüğüne bağlı görevlerin yerine getirilmesinde personelin çalışmalarını takip 

etmek, denetlemek ve karşılaştığı aksaklıkları giderecek tedbir önerileri geliştirerek amirin 

onayına sunmak.    

ç)Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık, mazeret, hastalık, doğum ve ücretsiz vb. izin 

kullanış zamanlarını takip etmek. 

d)Araştırma geliştirme sistemleri ve teknikleri ile gelişmeleri yakından takip ederek 

uygulanması konusunda amiri ile istişarede bulunmak. 

e)Amiri tarafından istenen veya herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden, 

Belediye’nin imajını geliştirebilmek amacı ile düşündüğü yeni çalışmaları çok alternatifli bir 

şekilde araştırıp hazırlayarak amirinin onayına sunmak. 

f)Belediye çalışanlarından optimum katkıyı sağlayacak biçimde yararlanılması için 

gereken çalışmaları yapmak ve amirinin bilgisine sunmak. 

g)Belediyenin hizmetleri ile ilgili istatistiki verilerin düzenli toplanmasını sağlamak, 

bunları toplamak ve raporlamak. 

ğ)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

(2)Şefin yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;   

a)Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme, Standart 

Dosya Planı Hazırlama ve Uygulama, Evrak Kayıt, Dağıtım ve Arşivleme fonksiyonlarıyla 

ilgili görevlerin yerine getirilmesinde Müdür’e karşı sorumludur. 

b)Müdürün bulunmadığı durumlarda (Müdürün raporlu ve izinli olması hariç)  

müdürlüğü temsile yetkilidir. 
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c)Müdürlük görev ve yetki alanına giren çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve 

yönetmelikler doğrultusunda en doğru şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

Birimlerin görev, yetki ve sorumluluğu  

MADDE 10  

Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla 

görevli evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

 (1)Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 

a)İdarenin stratejik planlama çalışmalarına katılmak ve sekretarya hizmetlerini 

karşılamak, stratejik planlama süresince ihtiyaç duyulacak verilerin elde edilmesi analizi ve 

yorumlanması çalışmaları ile planın hazırlanması ve basımını gerçekleştirmek.   

b)İdarenin misyonu ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarına katılmak.  

c) Kurumun amaç ve stratejilerini belirleme çalışmalarına katılmak. 

ç)Kurumsal ve birim hedeflerinin oluşturulması çalışmalarına katılmak. 

d)İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek ve amirinin bilgisine sunmak.  

e)Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere 

tedbirler alınmasına ilişkin öneriler geliştirerek amirinin bilgisine sunmak. 

f)Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı 

memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yaparak amirinin bilgisine sunmak. 

g)İdarenin üstün ve zayıf yönlerini tespit etme çalışmalarına katılmak. 

ğ) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılmak. 

h)İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek. 

ı)İdare faaliyet raporu çalışmaları hakkında bilgilerin elde edilmesi, düzenlenmesi, 

verilerin ilgili birimlerden toplanarak kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve yıllık idare 

faaliyet raporunu hazırlanması ve basımını gerçekleştirmek. 

i)Stratejik plan ve faaliyet raporuna ilişkin olarak yönetmelik ve mevzuatta meydana 

gelen değişiklikleri takip ederek, çalışmaların uyumlaştırılmasını sağlamak. 

j)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

(2)Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Birimi 

a)İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 

b)İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, kayıt altına almak ve analiz etmek, 

c)İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 

izlemek, raporlamak ve amirine sunmak, 

ç)Performans programına ilişkin olarak yönetmelik ve mevzuatta meydana gelen 

değişiklikleri takip ederek, çalışmaların uyumlaştırılmasını sağlamak, 

d)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 
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(3)İç Kontrol Birimi  

a)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

b) İç kontrol süreçlerinin (Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, 

Bilgi-İletişim, İzleme) işletilmesi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde 

çalışmalar yapmak 

c)İç Kontrol Uyum Eylem Planı, Çalışma Raporu, Stratejik Plan gibi  belgeler 

üzerinden incelemek ve eylem planı değerlendirme çalışmalarına katılmak. 

ç)Stratejik Planda ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı 

engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarına katılmak. 

d)İç kontrole ilişkin olarak yönetmelik ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri 

takip ederek, çalışmaların uyumlaştırılmasını sağlamak, 

e)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

 

(4)Standart Dosya Planı Uygulama Birimi 

a)Kurumun SDP’nın hazırlık çalışmalarını yürütmek.  

b)SDP’nin hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirmek üzere 

uygulamaları takip etmek, raporlamak ve amirinin onayına sunmak, 

c)SDP’ye ilişkin olarak mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek, 

çalışmaların uyumlaştırılmasını sağlamak, 

 

 (5)Evrak Kayıt, Dağıtım ve Arşivleme Birimi 
a)Kurum içi ve dış yazışmaları takip etmek, 

b)Sorumlu olduğu görevlerdeki evrakların dosyalama işlerini yürütmek, 

c)Müdürlük içerisinde yapılacak toplantıları amirinden aldığı bilgiler doğrultusunda 

organize etmek ve toplantı tutanaklarını tutmak. 

ç)Müdürlük personelinin, kanuni ve idari kayıtlarının tutulmasını sağlamak. 

d)Resmi yazışma ve arşiv çalışmalarına ilişkin olarak mevzuatta meydana gelen 

değişiklikleri takip ederek, çalışmaların uyumlaştırılmasını sağlamak, 

 

Personelin görev, yetki ve sorumluluğu  

MADDE 11  

(1)Personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

a)Müdürlük görev ve yetki alanına giren çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve 

yönetmelikler doğrultusunda en doğru şekilde yürütülmesinden Müdür ve Şef’e karşı 

sorumludur. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 12 

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı ve bağlı olunan Başkan 

Yardımcısı tarafından denetlenir. Müdürlük, başkanın ve bağlı olunan Başkan yardımcısının 

talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas 

olmak üzere sunmakla yükümlüdür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan Hususlar 

MADDE 13 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır.  

        

Yürütme 

MADDE 14 

Bu Yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 15 

Bu yönetmelik; 5393 S.K.md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.  


