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SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALKINMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 

 

                                                                        BİRİNCİ BÖLÜM 

                                        Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

              Amaç kapsam  

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve 

Sorumluluklar İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde birimin organizasyonu, 

yönetimi, işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu yönetmelik, birimde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri, şube müdürlükleri ve 

şeflikler ile birim bünyesinde görev yapan tüm personeli kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 

21/1 maddesi ile 03.05.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. ve 15. maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelikte yer alan; 

a) Başkan: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını, 

b) Belediye: Samsun Büyükşehir Belediyesini, 

ç)  Birim: Kalkınma Daire Başkanlığını, 

c) Birim Yöneticisi: Kalkınma Daire Başkanını, 

d) Meclis: Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisini, 

e) Genel Sekreter: Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

f) Genel Sekreter Yardımcısı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını, 

ğ) Hibe: Belirli bir üst düzey politikaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için bir kurum 

tarafından sağlanan geri ödemesiz mali kaynağı, 

g) AR-GE: İnsan kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi seviyesinin artırılması ve yeni 

uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçiçalışmaları, 

h) İnovasyon: Kamuda; daha fazla değer oluşturmak, sorun çözmek, ihtiyaçlara daha fazla 

cevap vermek, kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak, mensuplarının ve vatandaşların yaşam 

kalitesini yükseltmek amacıyla hizmetlerini, ürünleri ve bunların sunuluş biçimlerini; süreçleri ve 

organizasyonu iyileştirmeye, geliştirmeye odaklı fikirlerin geliştirilip uygulanması faaliyetleri, 

i) Kalkınma: Toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, eğitim, çevre, kentleşme, vatandaşlık 

bilinci vb. alanlarda topyekûn ilerlemeyi, 

j) Kalkınma Planı: Bir Ülkenin veya İl’in, tamamı veya belirli bir bölgesi için 

belirlenen kalkınma hedefleri çerçevesinde iktisadi ve sosyo-kültürel hedeflere ulaşmak amacıyla 

hazırlanan, özel kesim için yol gösterici kamu kesimi için ise emredici niteliğe sahip planı, 

k) Kümelenme: Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, 

birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üretici firmalar ve onları destekleyici firma ve kurumların 

bir araya geldiği bir çalışma modeli, 

l) Şube Müdürlüğü: Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini, 

m) Yönetmelik: ……. tarihli ve …..sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğini, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kalkınma Dairesi Başkanlığının Yapısı 

 

Teşkilat yapısı 

MADDE 4-(1) Kalkınma Dairesi Başkanlığı, aşağıda belirtilen şube müdürlüklerinden oluşur. 

1) Koordinasyon ve Planlama Şube Müdürlüğü, 

2) Kümelenme Şube Müdürlüğü, 

3) Kalkınma Şube Müdürlüğü, 

 

Kuruluş 

MADDE 5- (1) Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi kanunun 21. maddesi gereğince Başkanca teklif edilmiş olup, Meclis tarafından 

kabul edilen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında gösterilen makama bağlı olarak 

hizmet yürütmek amacıyla kurulmuştur. 

 

Daire Başkanlığının organizasyon şeması 

MADDE 6-(1) Birimde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve 

şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama 

ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan organizasyon şeması yönetmelik ekinde yer almaktadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 Kalkınma Dairesi Başkanlığının 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

               Görevleri 

               MADDE 7-(1) Kalkınma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kalkınma planlarını ve bu planların yıllık programlarını 

hazırlamak, planda belirlenen projelerin finanse edileceği kaynaklara göre hazırlanmasını 

organize etmek, planlama ve projelendirme sürecinin yıllık izleme ve takibini yapmak, 

b) Büyükşehir plân ve programlarına uygun olarak kentin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, 

c) Büyükşehir sınırları dahilinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

yürütülen projeleri izlemek ve imkan dahilinde desteklemek, 

d) İlin kalkınmasına yönelik; hammadde, pazara yakınlık, lojistik vb. alanlarda güçlü yanlar ve 

fırsatlar dikkate alınarak kümelenme çalışmalarını organize etmek, 

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 

f) Kentin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve 

rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve 

kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. 

g) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. 

h) Kentte yatırım yapmak isteyen yatırımcıların diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetki alanına 

giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde 

sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, 

i) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi 

konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni 

girişimcileri desteklemek, 
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j) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici 

faaliyetlerde bulunmak, 

k) Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî 

destek sağlamak üzere belediye meclisine teklif götürmek, 

l) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, 

m) Kentin kalkınmasıyla alakalı yurt içindeki ve dışındaki yatırımcı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

ortak projeler geliştirmek, 

n) İlçe belediyelerinin; plânlama, projelendirme, kümelenme vb. kalkınmaya dair tüm 

çalışmalarına destek sağlamak. 

o) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe projelerinin çağrılarını takip etmek, il genelinde duyurmak; 

çağrılara yönelik projeler yazmak, destek alan projelerin yürütülmesine yönelik danışmanlık 

yapmak, 

p) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şube Müdürlüklerinin Görevleri 

 

               Koordinasyon ve Planlama Şube Müdürlüğü 

               MADDE 8-(1) Koordinasyon ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde 

Samsun Büyükşehir Belediyesinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, bu 

stratejiler doğrultusunda kalkınma planlarını yapmak, benzer şekilde ilçeler için kalkınma 

stratejileri oluşturularak kalkınma planlarının hazırlanması sürecini koordine etmek, 

b. Kalkınma planlarının içerisinde belirlenen projelerin hibe kaynaklarından yararlanılarak finanse 

edilmesine yönelik hazırlanmasına destek vermek, hazırlanan/kazanılan ve Diğer daire 

başkanlıkları tarafından yürütülecek olan projelere danışmanlık hizmeti vermek. 

c. Kalkınma planlarının ilgili kısımlarının hayata geçirilmesi için uluslararası kurumlarla ortak 

projeler geliştirmek, hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak. 

d. Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini, hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

e. Ulusal ve uluslararası birliklere, organizasyonlara üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri 

belediye adına yürütmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve aktif çalışmalara katılmak. 

f. Belediyemizin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak. 

g. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir 

şekilde katılarak, bu kuruluşlarla ortak faaliyetler planlamak, projeler hazırlamak ve yürütmek. 

h. Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, festivaller ve fuarlara katılmak ve tertip 

etmek. 

i. Ulusal ve uluslararası derneklere üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri belediye adına 

yürütmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve aktif çalışmalara katılmak. 

j. Samsun Büyükşehir Belediyesinin doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri 

doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek. 

k. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine yönelik bütün 

istatistiki ve veri toplama çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların raporlanması ve ilgili 

mercilere sunulması ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve yürütmek. 

l. Belediye görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, 

m. Belediyenin hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansının arttırılması ile ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 

n. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak 
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o. Kurumun yatırım programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, istenilmesi durumunda ilgili 

kurumlara sunmak, 

p. SWOT Analizi çalışmalarını yürütmek. 

q. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak. 

 

            Kümelenme Şube Müdürlüğü 

               MADDE 10-(1) Kümelenme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a. İlin kalkınmasına yönelik; hammadde, pazara yakınlık, lojistik vb. alanlarda güçlü yanlar ve 

fırsatlar dikkate alınarak seçilecek sektörlerde kümelenme çalışmalarını organize etmek, 

b. Kümelenme, İnovasyon, Ar-Ge, rekabet ve işbirliği konularında bilgilendirme, yönlendirme, 

buluşturma ve geri besleme yapmak. 

c. Kümelenme çalışması yürütülen sektörlerde KOBİ’ler arası işbirliklerini artırmak, 

koordinasyonu sağlanmak,  

d. İlgili sektörlerdeki, firmaların verimlilik ve katma değer artışlarının sağlanmasına katkı 

sağlamak,  

e. İlgili sektörlerdeki, teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması, uluslararası pazarlara giriş ve 

rekabet edebilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak. 

f. İlgili sektörlerdeki, küme üyesi firmalarımızı desteklemek üzere, hibe fonları kapsamındaki 

kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine etmek, hibe fonlarını takip etmek, proje hazırlamak 

ve proje çalışmalarını yürütmek. 

g. İlgili sektörlerdeki, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve proje çalışmalarını yürütürken, 

Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer 

ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesini sağlamak. 

h. Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel projeler yapmak. 

i. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi 

konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni 

girişimcileri desteklemek.  

j. Kendi görev alanı ile ilgili bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve veya 

ulusal ölçekli etkinlikler düzenlemek.  

k. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak. 

 

               Kalkınma Şube Müdürlüğü 

               MADDE 9-(1) Kalkınma Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a. Samsun Büyükşehir Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarına yönelik olarak 

proje hazırlama görevi yürütmek ve bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, 

özel sektör tarafından gelen proje önerilerini değerlendirmek,  

b. Belediyemizin yer almasında fayda bulunan büyük çaplı hibe programları kapsamında ulusal ve 

uluslararası proje ortaklıklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek, belediyemize 

gelen proje ortaklık taleplerini incelemek, ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, taleplerin 

kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında Belediyemizce yapılacak 

işlemleri yerine getirmek,  

c. Belediyemiz tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, 

ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak,  

d. Hibe projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim geliştirmek ve takip etmek.  

e. Kentin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve 

rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve 

kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. 
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f. Kentin kalkınmasıyla alakalı yurt içindeki ve dışındaki yatırımcı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

ortak projeler geliştirmek 

g. Avrupa Birliği ve uluslararası destek programlarını takip etmek, programlara uygun proje 

hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek. 

h. Özel Sektör Yatırımlarını teşvik etmek ve bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak 

ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları yerine getirmek. 

i. Destek proje programları çağrılarına çıkmak, 

j. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, 

kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek 

ve genel araştırmalar yapmak, 

k. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

               Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

MADDE 11-(1) Birimde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlere ilişkin iş ve işlemler, birim 

yöneticisinin sevk ve gözetimi altında, süreç akışlarına uygun olarak yürütülür. 

(2) Bu Yönetmelik Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı ve daire 

başkanlığı personeli tarafından okunup imzalanır ve Daire Başkanlığında muhafaza edilir. 

(3) Bu Yönetmelik, birimde göreve yeni başlayan personelce 5 iş günü içinde okunup 

imzalanır. 

  

            Değişiklik 

               MADDE 12- (1) Bu yönetmelik Daire Başkanı tarafından her yıl gözden geçirilir. 

(2) Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler Daire Başkanının teklifi ve Başkanın Oluru ile 

gerçekleştirilir.  

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13-(1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat 

hükümleri ile başkanlık emir ve talimatları uygulanır. 

  

Yürürlük 

MADDE 14–(1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanınca imzalandığı gün 

yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

MADDE 15-(1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı ve Kalkınma Dairesi Başkanı 

tarafından yürütülür. 

                                                                                               Eyüp ELMAS  

                                                                                                           Daire Başkanı 

 

 

OLUR 

…/…./2018 

          Zihni ŞAHİN 

                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı 

 


