
T.0 
iZMiR KONAK BELEDYESI 
Strateji Ge1itirme Mudurlugu 

ca1ima Usul ye Esaslart Hakkindaki Yönetmelik 

BiRiNC! BOLUM 
Amac ye Kapsam, Dayanak ye Tanimlar 

Amac ye kapsam 
Madde 1 - Bu Yonetmeligin amaci; Strateji Ge1itirme Mtidurlugu'nun ça1ima usul ye 

esaslarini düzenlemektir. 

Dayanak 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ye 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ye 

Kontrol Kanunu ye ilgili Yönetmelikleri, 5393 Sayili Belediye Kanunu ye ilgili 
Yönetmelikleri ye Strateji Gelitirme Birimlerinin çalima Usul ye Esaslari Hakkinda 
Yonetmelige dayarnlarak hazir1anmitir. 

Tammiar 
Madde 3 - Bu yonetmelikte geçen; 
a) Kanun: 10.12.2003 tarihli ye 5018 sayili Kamu MalI Yönetimi ye Kontrol 

Kanununu, 
b) Bakanlik: cevre ye Sehircilik Bakanligini, 
c) !dare: Izmir Konak Belediyesini, 
ç) Meclis: tzmir Konak Belediye Meclisini, 
d) Ost yönetici: Belediye Bakamni, 
e) Bakan Yardimcisi: Strateji Gelitirme Mudtirlugu'nun bagli bulundugu Bakan 

Yardimcisirn, 
1) Müdür: Strateji Gelitirme Müdürünü, 
g) Servis: MudürlUk içerisinde bulunan servisleri, 

iKiNCi BOLUM 
Mudurlugun !dari Yapisi, Görev, Yetki ye Sorumlulukiari 

Mudurlugun idari yapisi 
Madde 4 - Strateji Gelitirme MUdurlugu, 
a) Strateji Gelitirme Servisi, 
b) tc Kontrol Servisi, 
c) Idari t1er Servisi'nden, 

Oluur. 

Mudurlugun görevleri 
Madde 5 - Strateji Ge1itirme MudurlugunUn gorevleri aagida belirti1mitir. 

a) Idarenin stratejik planlama çalimalarina yonelik bir hazirhk programi oluturmak, 
idarenin stratejik planlama surecinde ihtiyac duyulacak egitim ye danimanhk hizmetlerini 
vermek veya verilmesini saglamak ye stratej ik planlama cahma1arirn koordine etmek, 

b) Idarenin misyon, vizyon ye ilkelerinin belirlenmesi çahmalarini yurutmek, 
c) Kurum içi kapasite aratirmasi yapmak, hizmetlerin etkililigi ye yararlanici 

memnuniyetini analiz etmek ye genel aratirmalar yapmak, 
ç) Idarenin gorev alanma giren konularda, hizmetleri etkileyecek di faktörleri 

incelemek, 
d) Yeni hizmet firsatlarim belirlemek, etkililik ye verimliligi onleyen tehditlere 

tedbirler almak, 

1 



e) Idarenin Ustünluklerini ye iyi1etirmeye açik alanlarini tespit etmek, 
f) Stratejik planlamaya ilikin diger destek hizmetlerini yurtitmek, 
g) Idare faa!iyetleri ile ilgili bilgi ye verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, 
g) Idare Performans Programini hazirlamak, 
h) Idare Faaliyet Raporunu hazirlamak, 
1) Idarenin görev alanina giren konularda olçtilebilir, ulai1abilir ye guvenilir nitelikte 

perfoiiiians olçUtleri ge1itirmek, 
i) Idarenin yonetimi ile hizmetlerin gelitirilmesi ye performansla ilgili bilgi ye verileri 

toplamak, analiz etmek ye yorumlamak, 
j) Idarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans olçutlerine uyumunu ye kurumsal 

hedeflerine ulama duzeyini degerlendirerek Ust Yoneticiye sunmak, 
k) Yapilan turn cahmalara ait verilerin periyodik olarak ilgili birimlerden toplanmasi, 

derlenmesi, guncellenebilir ekilde yen tabaninda saklamasi, 
1) On mall kontrol görevini yurtitmek 
m) Idarenin gelir, gider, varlik ye yukumlUlUklerine ilikin mali karar ye ilemlerinin; 

Idare butçesi, butçe tertibi, kullamlabilir odenek tutari, harcama programi, finansman 
programi, merkezi yonetim butçe kanunu ye diger mali mevzuat hükUmlerine uygunlugu ye 
kaynaklarin etkili, ekonomik ye verimli bir ekilde kullarnimasi konularinda çahmalar 
yapmak. 

n) Idare harcarna birimlerinin kanunlara ye diger düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
gostermesikonusunda dammanhk yapmak, 

o) Idare harcarna birimlerinde uygulanacak iç kontrole i1ikin standartlar hazirlamak, 
o) Amaçlar ile sonuçlar arasindaki farkliligi giderici ye etkililigi artirici tedbirler 

önermek, 
p) Idarenin iç kontrol sisteminin kurulmasi, standartlarinrn uygulanmasi ye 

gelitirilmesi konularinda çahmalar yapmak, 
r) Birimlerin i akilarinin hazirlanmasini koordine etmek, hazirlanan i akilarini 

referans alarak kurumsal sUrec hiyerarisini o1uturmak ye guncel tutmak, 
s) Kamu îç kontrol standartlarini analiz etmek, kurum icerisinde standartlari hayata 

gecirmek, standartlarm geregi olan eylemleri belirlemek ye kururnun eylem plamni 
oluturrnak, 

) Hazirlanan eylem plani hakkinda periyodik olarak ilerlerne raporu oluturrnak, 
t) Kontrol ortami analizi modeli gelitirmek ye uygulayarak guncelligini saglamak, 
u) Risk degerlendirme çahma1arrni baIatmak ye belirlenen riskiere atanan kontrol 

faaliyetlerinin takibini saglamak, 
U) Harcama birimleri bazinda risk degerlendirme raporu hazirlarnak, 
v) Yapilan turn çahma1ara ait verileri periyodik olarak ilgili birimlerden toplarnak, 

derlemek, guncellenebilir ekilde yen tabaninda saklamak, 
y) tigili verilerin istatistiksel analizini yapmak, 
z) Kururn içi ceitli duzeylerde raporlanmasma ilikin hizmetleri yerine getirmek, 

aa) Ic kontrol sistemine i1ikin diger turn destek hizmetleri yurUtmek. 
ab) Ust Yöneticinin ye bagh bulunan Bakan Yardimcisirnn verecegi diger gorevleri 

yaprnak. 

Strateji ge1itirme müdürünfln görev, yetki ye sorumlulukiar 
Madde 6- Strateji Gelitirme MüdUrü bu yonetrneligin 5. Maddesinde yazilan gorevleri 

yapmak ye yaptirmak ile yetkili ye sorumludur. 

UçtiNcU BOLUM 
Müdürlük Servislerinin Yapisi, Görev, Yetki ye Sorumlulukiart 

Strateji ge1itirme servisinin gorevleri 
Madde 7 - Strateji Ge1itirme servisinin gorev ye yetkileri aagida belirtilmitir. 
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a) Idarenin stratejik planlama ça1ima1arina yonelik bir hazirlik programi o1utuimak, 
idarenin stratej ik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak egitim ye daniman1ik hizmetlerini 
vermek veya verilmesini saglamak ye stratej ik planlama çalima1arini koordine etmek, 

b) Idarenin misyon, vizyon ye ilkelerinin belirlenmesi çahma1arini yUrutmek, 
c) Kurum içi kapasite aratirmasi yapmak, hizmetlerin etkililigi ye yararlanici 

memnuniyetini analiz etmek ye genel aratirmalar yapmak, 
ç) Idarenin görev alanina giren konularda, hizmetleri etkileyecek di faktörleri 

incelemek, 
d) Yeni hizmet firsatlarini belirlemek, etkililik ye verimliligi onleyen tehditlere 

tedbirler almak, 
e) Idarenin üstünlüklerini ye iyiletirmeye acik alanlarirn tespit etmek, 
f) Stratejik planlamaya ilikin diger destek hizmetlerini yurutmek, 
g) Idare faaliyetleri ile ilgili bilgi ye verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, 
g) Idare Performans Programini hazirlamak, / 
h) Idare Faaliyet Raporunu hazirlamak, 
1) Idarenin gOrev alanina giren konularda olçulebilir, ulailabi1ir ye guvenilir nitelikte 

performans olcutleri gelitirmek, 
i) Idarenin yonetimi ile hizmetlerin gelitirilmesi ye perfoiniansla ilgili bilgi ye verileri 

toplamak, analiz etmek ye yorumlamak, 
j) Idarenin velveya birimlerin belirlenen perfoimans olçutlerine uyumunu ye kurumsal 

hedeflerine ulama duzeyini degerlendirerek Ust Yoneticiye sunmak, 
k) Yapilan turn çahma1ara ait verilerin periyodik olarak ilgili birimlerden toplanmasi, 

derlenmesi, guncellenebilir ekilde yen tabamnda sakiama ilemlerini yurutmek, 
1) Ilgili verilerin istatistiksel analizini yaprnak, 
rn) Kurum içi ceitli duzeylerde raporlanmasina ilikin hizmetleri yerine getirmek, 
n) Amirlerinin verecegi diger gorevleri yapmak. 

ilc kontrol servisinin gorevleri 
Madde 8 - Ic kontrol servisinin gorevleri aagida belirtilmitir. 

a) ildarenin gelir, gider, varlik ye yükumlulUklerine ilikin mali karar ye ilem1erinin; 
Idare butcesi, butçe tertibi, kullanilabilir ödenek tutari, harcama programi, finansrnan 
programi, merkezi yönetim butce kanunu ye diger mali mevzuat hükumlerine uygunlugu ye 
kaynakiarin etkili, ekonomik ye verimli bir ekilde kullanilmasi konularinda çahmalar 
yaprnak. 

b) Idare harcama birimlerinin kanunlara ye diger dUzenlernelere uygun olarak faaliyet 
gosterrnesi konusunda damrnanhk yapmak, 

c) Idare harcama birimlerinde uygulanacak iç kontrole ilikin standartlar hazirlamak, 
ç) Amaçlar ile sonuçlar arasindaki farkliligi giderici ye etkililigi artirici tedbirler 

önerrnek, 
d) Idarenin iç kontrol sisteminin kurulmasi, standartlarmin uygulanmasi ye 

gelitirilmesi konularinda cahmalar yapmak, 
e) Birimlerin i aki1arinin hazirlanmasim koordine etmek, hazirlanan i akilarim 

referans alarak kurumsal sureç hiyerarisini o1uturmak ye guncel tutmak, 
f) On mall kontrol gorevini yurutmek, 
g) Kamu iç kontrol standartlarini analiz etmek, kurum içerisinde standartlari hayata 

gecirrnek, standartlarin geregi olan eylernleri belirlemek ye kurumun eylern planini 
o1uturmak, 

g) Hazarlanan eylem plani hakkinda periyodik olarak ilerleme raporu oluturmak, 
h) Kontrol ortami analizi modeli gelitirrnek ye uygulayarak guncelligini saglamak, 
i) Risk degerlendirme çahmalarini balatmak ye belirlenen riskiere atanan kontrol 

faaliyetlerinin takibini saglamak, 
i) Harcarna birimleri bazinda risk degerlendirme raporu hazirlarnak, 
j) Yapilan turn çahma1ara ait verileri periyodik olarak ilgili birimlerden toplarnak, 

derlemek, guncellenebilir ekilde yen tabaninda sakiarnak, 
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k) Ilgili verilerin istatistiksel analizini yapmak, 
1) Kurum içi ceit1i duzeylerde raporlanmasina ilikin hizmetleri yerine getirmek, 

m) Ic kontrol sistemine ilikin diger tUrn destek hizmetleri yUrutmek. 
n) Amirlerinin verecegi diger gorevleri yapmak. 

!dari ye mali i1er servisinin gorevleri 
Madde 9 - Idari ye mali i1er servisinin gorevleri belirtilmitir. 
a) Strateji Gelitirrne MtidUrlugu'ne bagh personelin i ye ilem1erine ilikin yasa, 

kanun, tüzükler ye diger mevzuat hUkUrnlerine uygun özluk dosyalarinin duzenlenmesini 
saglamak. 

b) Belediyeye posta ile gelen evraki ye yurttalarca verilen dilekçelerin kabul edilmesini 
saglamak. 

c) Evrak teslim alindiktan sonra havale ye kayit i1erni tarnamlanarak ilgili birime 
teslirnini saglamak. 

ç) t1ernleri tamamlanan evraki postaya vermek veya ilgili yere gonderilmek üzere 
MudUrluge teslim edilmesini saglamak. 

d) MudUrlflge ait ma! ye hizmet aiim i1ern1erini yurutmek. 
e) Resmi Gazete ye genelgeleri ilgili birimlere duyuruimasini saglamak. 
1) Belediye çahrnaIari ile ilgili olarak zaman zaman birimlere duyurular yapilmasi için 

duyuru panosuna asilarak gerekli duyurularin yapilmasini saglamak. 
g) Uygulamada eksiklik ye aksakhklari giderici tedbir aimak, uygulama birligi 

saglamak. 
g) Personel yOnetimi ile ilgili gerekli i1ernleri yapmak ye tedbirleri almak. 
h) Mevcut durumda veya i hacrninde meydana gelecek degiikiik1ere gOre ilerin 

rasyonei ekiide yUrutuimesini saglamak. 
i) I1erin rasyonel ekilde yUrutulmesini temin için gerektiginde serviste istihdam edilen 

personeli egitirne tabii tutmak ye bu konuda gerekli giriim1erde bulunmak. 
1) Servise ait arivin dUzenli ye sistemli bir ekilde tutulmasmi saglamak. 
j) Mudurluge ait tainirlarin Tainir Mal yonetmeligi cerçevesinde ilem1erini yaprnak. 
k) Diger mevzuatlarla ilgili verilen gorevieri yapmak. 
1) Amirlerinin verecegi diger gorevleri yaprnak. 

DORDUNCU BOLUM 
ceit1i I1ükümIer 

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hailer 
Madde 10 - Bu yonetmelikte hükUrn bulumnayan hususlarda yUrurlUkteki ilgili kanun 

ye mevzuat hUkUmlerine gore uygularna yapihr. 

BESINCI BOLUM 
Yürürlük ye Yürütme 

Yürtirlükten kaidirilan yonetmelik 
MADDE 11 - Bu Yonetmeligin yururlUge girmesiyie birlikte daha once Konak 

Belediye Meclisince alinan, 09.07.2014 tarih ye 63 I 2014 Meclis numarasi ye 100 / 2014 
Karar numarasi ile yUrurluge giren "Strateji Geiitirme MUdUrlugu GOrev, Yetki ye caiirna 
Yonetmeiigi "yUrUrlUkten kalkar. 

Yürürläk 
Madde 12 - Bu YOnetmelik 01/01/2019 tarihinde yururlttge girer. 

Yürütme 
Madde 13 - Bu yonetmeiik hukUmleri Belediye Bakani tarafrndan yurutulUr. 
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