
 

 

T.C. 

BUCA BELEDIYE BAŞKANLIĞI 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) MÜDÜRLÜGÜ  

GÖREV, YETKİ VE ÇALŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaçve Kapsam 

MADDE 1 –(1)Bu yönetmelik, Araştırma Geliştirme(Ar-Ge) Müdürlüğünün 

çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını, işbirliği içinde 

bulunduğu diğer birimlerle yürüteceği görev ve faaliyetlerde uyulması gereken usul 

ve esasları kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar: 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen; 

 

a) Başkanlık: Belediye Başkanlığını 

b) Belediye/Kurum: Buca Belediyesini, 

c) Üst Yönetim                  : Başkanlık, Başkan yardımcıları ,Genel 

Sekreterlik 

d) Meclis                             : Buca Belediye Meclisini  

e) Müdür: AR-GE Müdürünü 

f) Müdürlük: Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun 

bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve 

uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen 

yaratıcı çalışmaları,  sosyal  inovasyon ekseninde buca halkının memnuniyetini 

artıracak ve örnek teşkil eden proje faaliyetlerini doğrudan yürütenAR-GE 

Müdürlüğünü 

g) Müdürlük personeli:AR-GE Müdürlüğü’nde görevli, araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini doğrudan yürüten idari ve teknik personeli İfade eder, 

h) Kurum Personeli: Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan 

personeli, 

i) Yönetmelik: Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü Çalışma 

usul ve Esasları HakkındaYönetmelik ( Bu yönetmeliği) 

g) Kanun: Bu yönetmeliğe dayanak teşkil eden kanunları  

h) AR-GE uzman havuzu: ; Buca Belediyesinde çalışan ve AR-GE 

faaliyetlerinde uzmanlığına ihtiyaç duyulan görevlendirilen kurum personel 

veritabanı 

i) Dış uzman: AR-GE faaliyetlerinde uzmanlığına ihtiyaç duyulan 

sınırlı süreli hizmet alınan kişiler/kurumları 



 

j) Yenilikçilik(ınovasyon)Komitesi: Buca Belediyesi’nin tum birim 

müdürleri ile gerekli görüldüğü takdirde uzmanlığı ile ilgili konuda bilgi ve 

değerlendirmesine başvurulacak misafir, Meclis üyesi ve gönüllü vatandaş 

temsilcisi üyelerden oluşturulan ve Ar-Ge proje önerilerini değerlendirerek 

görüşünü /çözüm önerilerini üst yönetime raporlamakla görevli komiteyi, 

k) Proje: Belediye hizmetlerini geliştirmeküzere Buca’ya değer 

katacak kolektif fikirler kullanılarak hazırlanan, amacı, kapsamı, genel ve teknik 

tanımı, süresi, bütçesi, özel şartlan, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce 

sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet 

haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını 

belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve 

araştırmacı proje ekibi tarafından yürütülen amaç odaklı, organizasyonlu aksiyonu 

ifade eder. 

 

                                                İKİNCİ BÖLÜM 

                                              Kuruluş ve Teşkilat 

 

 

Kuruluş ve Teşkilat  

MADDE 4- (1) Araştırma Geliştirme Müdürlüğü’nün 03.02.2020 Tarih, 2020/36 

Sayılı Meclis Kararı ile ihdası yapılmıştır. Müdürlük 03.02.2020 tarihinde 

kurulmuştur. 
(2) AR-GE Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir: 
1-Müdür,  
2-Şef,  
a-Teknik,  
b-Mali ve  
c-İdari personel ile  
d-Kurum içi ve kurum dışı belirli süreli görevlendirilenlerden oluşur. 
 
AR-GE Müdürlüğü tanımlanan görevlerini gerçekleştirmek üzere alt birimleri ile 

faaliyet gösterir. Bu alt birimler: 

 

a) Ulusal Projeler Ekibi 

b) Uluslar Arası Projeler Ekibi  

c) Girişimcilik Ekibi 

d) Gönüllü katılım platformu   

e) Yenilikçilik Komitesi 
 
Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5-(1) Müdürlük hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun 

diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır. 

 

Bağlılık 
MADDE 6-(1)AR-GE Müdürlüğü Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan 
Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır.  
 

 

 

 

 

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7- (1) 

AR-GE Müdürlüğünün görevi;  

a) Buca Belediyesinde araştırma geliştirme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında ulusal 

ve uluslar arası konularda mali desteklerden yararlanmak üzere farkındalık yaratmak. 

Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan başarılı projelerin yaygınlaştırılması, 

ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler  

yapmak, Belediyenin görev ve hizmet alanındaki sorunların çözümleri için ilgili 

müdürlükle birlikte proje ekipleri kurarak çözüm üretmek ve proje ekiplerine proje 

hazırlama ve yönetimi konusunda liderlik etmek, AR-GE faaliyetlerinden elde edilen 

sonuçların belediye iş ve işlemlerindeki süreçlere katılmasını sağlamak, yenilikçilik 

komitesi ve üst yönetimden gelen iyi fikirleri ilgili birimlerle birlikte projelendirip üst 

yönetime sunmak. 
b) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programlarında belirtilen hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde AR-GE Müdürlüğü görevleri içinde yer alan konularda 
faaliyetler yaparak genel hedefe katkı sağlamak. 

c) Belediye personeli arasından üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ve gerektiğinde yurt dışı kuruluşlardan gerekli vasıflara sahip; memur, 
uzman, teknik personel ve gönüllülerden oluşan uzman havuzu oluşturmak. 

d) Belediye’nin yürüttüğü faaliyetler ve süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması 
amacıyla üzerinde çalışılabilecek ar-ge, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarının 
belirlenmesi amacıyla Belediye’nin iç ve dış paydaşlardan gelen verileri şikâyet ve 
önerileri müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik iyileştirme alanlarının 
tespitinde kullanmak. 

e) Buca Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi anlayışı doğrultusunda, bölümü ile ilgili 
Kalite Yönetimi çalışmalarını yürütmek , Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç ve 
dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları 
yönlendirmek, Belediyede görev alanıyla ilgili olarak iç ve dış müşterilerin 
memnuniyetini belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek. 

f) Buca Belediyesinin doğrudan veya iç/ dış paydaşlarıyla birlikte belediye 
hizmetlerine yönelik konularda mali destek almak amaçlı projeleri hazırlamak, 
uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak. Buca Belediyesi ve 
belediyeye bağlı bulunan tüm birimler/ iştirakler, diğer Kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, 
teknoloji geliştirme bölgeleri, demekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar,  kişi ve 
firmalarla ve diğer ülkelerde bulunan fayda sağlayacak kişi ve kurum, kuruluş ve 
organizasyonlarla paydaşlık tesis etmek, proje öneri ziyaretleri gerçekleştirir, ortak 
projeler geliştirmek veya iştirakçi olarak yer almak için gerekli iletişimi sağlamak, 
ulusal ve uluslar arası projeleri takip etmek, proje hazırlık, başvuru, yönetim ve 
denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin 
etmek. 

g) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında uzman kişi ve kuruluşlara proje yazdırmak veya 
yazılmış projeleri satın alıp, projeler konusunda sürdürülebilirlik ve sürekli 
iyileştirme çalışmaları yapmak. 

h)  Kamu hizmetleri ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırır 
gelişmeleri takip etmek, yapılan araştırmaları değerlendirmek, yenilikçi hizmet, 
uygulamalardan Belediyeye katma değer sağlayacak olanları projelendirmek, 
ulusal veya uluslararası ortaklarla projeler geliştirip, uygulamak ve elde edilen 
sonuçları Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşarak yaygınlaştırılmasını,  



 

sürdürülebilirliğini sağlamak. 
i) Buca Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin 

artırılması amaçlı bilimsel verilerle, proje ekiplerine veya hizmet almak sureti ile 
fizibilite raporları hazırlayarak belediyenin sahip olduğu tüm kaynakların etkili 
kullanılmasına yönelik, üzerinde çalışılabilecek alanların belirlenmesi amacıyla 
Belediyenin görev sahasına giren konularla ilgili birim yöneticilerinden proje 
teklifi almak/proje teklifi sunmak, seçilen konulara yönelik proje ekibini 
oluşturmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve uygulamaya 
geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlamak. 

j) Yenilikçilik ve girişimcilik alanındaki deneyim paylaşımları için ulusal ve uluslar arası 

ağlarla ve platformlarla iletişimi sürdürmek. Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel 

sorunlara çözümler üretmek için araştırmalar yapmak, yeni hizmet alanları ve 

yenilikçi projeleri için araştırmalar yapmak .  

k) Sosyal girişimcilik ile Buca Belediyesi sınırları içindeki  ekonomik kalkınma ve istihdam 

sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunacak olan  girişimciliğin desteklenmesi, 

yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin  kurulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

mevcut kobilerin ekonominin içinde kalması, gelişmesi ve sayılarının arttırılması için 

destekleri konusunda farkındalık yaratmak, girişimcilik eğitimleri vermek, girişimcileri 

desteklemek, ilçemizde yer alan kobileri geliştirmek amaçlı farkındalık faaliyetleri 

yaparak desteklemektir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren kamu, özel kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapıp, gerekli hallerde hizmet satın alarak,uygulanmış ve/veya uygulanmakta 

olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.  
l) Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında dış paydaşlar tarafından düzenlenen 

seminerler, eğitimler, panel ve toplantılar, çalışmalar, sergiler, yarışmalar vb 
organizasyonları takip etmek, üst yönetimin görevlendirmesi ile gerektiğinde bu 
organizasyonlara katılım sağlamak. 

 
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 8 (1) 

a) AR-GE Müdürü bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan görevlerin yerine 

getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanı’na karşı sorumludur. 

b) Yasa ve yönetmeliklerle kendine verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak 

yürütülmesinden sorumludur. 

c) AR-GE Müdürü, Müdürlük bünyesindeki personelin amiridir. Müdürlüğün 

yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olup; müdürlük yönetimini mevzuat çerçevesinde 

yerine getirir ve Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkilisidir. 

d) Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde müdürlüğünün faaliyet planı ve programını 

hazırlayarak oluşan takvimi üst yönetimin onayına sunar. 

e) Müdürlüğünün bütçesinin hazırlanmasını sağlayıp üst yönetime onaya sunar ve 

bütçenin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

f) Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Müdürlüğün bütçe planlamasını yapar, müdürlük 

harcamalarının bütçeye uygun ve yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlar. 

g) Personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmasını sağlar, çıkacak sorunlarda 

personeline yardımcı olur. 

h) Yürütülen projelerde çalışma anında ortaya çıkan ve ivedilikle çözülmesi gereken fiili 

duruma göre gerekli proje revizyonlarının yapılmasına tam yetkilidir. 

i) Müdürlüğünde hazırlanan evrakları denetler, yönlendirir. 

j) Müdürlüğünün yürüttüğü her türlü faaliyetin raporlanmasını sağlar ve onaylar. 

k) Belediye başkanı adına görevlendirildiği kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum 

kuruluşları vb toplantılarda kurumu temsil eder. 
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l) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların 

programlar doğrultusunda etkin ve verimli yürütülmesini sağlar ve işlerin yürütülmesi 

için gerekli her türlü tedbiri alır. 

m) Müdürlük personelinin görev tanımlarını belirler, performansa dayalı iş yürütülmesini 

sağlar ve Müdürlüğün görev alanındaki iş ve işlemlerle ilgili, personelinin görev, yetki 

ve sorumluluklarım belirler ve personele bildirir. 

n) Personelin her türlü idari, mali iş ve işlemlerini ilgili birimlerle birlikte usulünce yürütür 

ve personel tarafından hazırlanan belge, rapor, proje ve çalışmaları denetler, yönlendirir 

ve onaylar.  

o) Diğer birimlerle yürütülen projelerde birim müdürleri ile gerekli koordinasyonu 

ve bilgi akışını sağlar, iç ve dış denetimler sırasında denetim elemanlarına 

istenilen bilgi ve belgeleri sunulmak üzere dosyalanması sağlar. 

p) Müdürlük yazışmalarının Standart Dosya Planına göre yürütülmesini sağlar ve 

Müdürlüğe gelen giden evrakları konusuna göre ilgili personele havale eder ve 

takibini yapar. 

q) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim, sivil toplum, kurum 

ve kuruluşlarla usulünce haberleşir. 

r) Çalışma ortamının sürekli geliştirilmesine özen gösterir, iş güvenliğini sağlar, 

mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde 

çalışmasını sağlar. 

s) Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek, gerekli eğitim hizmetlerini almaları için 

ilgili birimle işbirliği yapar. 
t) Müdürlük personelinin performans değerlendirilmeleriyle ilgili idari işlemlerini 

yürütür ve personelinin performansını değerlendirir, 
u) Müdürlük personelinin yıllık izin takvimini planlar, Personelin mesai saatlerine 

uyması ve verimli çalışmasını sağlar, müdürlük personeli tarafından oluşturulan 

araç taleplerini onaylar. 

v) Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin tabi 

olunan ihale mevzuatı çerçevesinde yapım, hizmet, danışmanlık ve mal alımları 

ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, 

şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder, satın alınması veya 

kiralanması, birime ait taşınır ve taşınmaz mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve 

muhafaza işlemlerinin yapılmasını sağlar, düşümü gereken malzemelerin düşüm 

evraklarının hazırlanıp bunlara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlar.  

w) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, 

organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri, dernekler, vakıflar, 

gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla paydaşlık tesis eder, İç ve dış paydaşlar 

tarafından verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılarak 

çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur. 
x) Görevini gerçekleştirirken ekibin başarısı için çaba sarf eder ve başarılı sonuca ulaşmak 

için gereken tedbirleri alır, yapılan çalışmalarda ekibini motive eder. 

y) Kurum içinde ve kurum dışında Belediyenin ve müdürlüğünün ilke ve değerlerine 

uygun tavır içinde temsil eder.  

z) Belediye Başkanı’nın vereceği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemler yapar. 

 

    Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
    MADDE 9-(1) Şefin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Gerekli görüldüğünde Ar-Ge şube şefi müdürün olmadığı zamanlarda verilen görev ve  

sorumluluk çerçevesinde müdürün yerine vekâlet eder. 

b) Müdürün verdiği görev ve talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirir. 



 

c) Müdürün katılması gerekli ve uygun gördüğü toplantılara katılır ve raporlayarak 

müdürlük makamına sunar. 

d) Şeflikte görevli personelden sorumlu olup, personelin uyum içinde, etkili ve verimli 

çalışmasını sağlar. 

e) Belediye bünyesindeki diğer birimlerden, vatandaşlardan, diğer kurum ve kuruluşlardan  

gelen evrakları müdür gördükten sonra, ilgili personele havale eder, ilgili personel ile 

değerlendirir, 

f) İlgili makama yazılan yazıyı inceler, kontrol eder, gerekiyorsa düzeltme yapılmasını 

ister ve parafe ederek müdürlük makamına sunar. 

g) Şeflikte bulunan müdürlük demirbaşına kayıtlı bilgisayar, yazıcı vb. malzemelerin 

korunması ve bu malzemelerin demirbaş kontrollerinin yapılmasını sağlar. 

h) Şeflikte görevli olan personellerin eğitim gereksinimlerini tespit eder, yeni personelin  

Oryantasyonunu sağlar. 

i) Müdürlük ile ilgili stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve fizibilite 

çalışmalarını ve ilgili raporları müdürlük makamına sunar. 

j) Şeflikte proje gruplarındaki personelin hazırladığı proje öneri dosyalarını inceler, 

gerekiyorsa düzeltme yapılmasını ister ve parafe ederek müdürlük onayına sunar 

k) Şeflikte yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak personellerin hazırladığı genel 

raporlamaları inceler, parafe ederek müdürlük makamına sunar. 

l) Müdürlük aylık faaliyet raporlarını hazırlayıp, onay için müdürlük makamına sunar. 

m) Müdürlük haftalık programlarını düzenler ve toplantı tutanaklarını hazırlar. 

n) Kurum içinde ve kurum dışında Belediyenin ve müdürlüğünün ilke ve değerlerine 

uygun tavır içinde temsil eder.  

o) Görevini gerçekleştirirken ekibin başarısı için çaba sarf eder ve başarılı sonuca 

ulaşmak için gereken tedbirleri alır. 

p) Müdürünün vereceği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemler yapar. 

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10- (1) AR-GE Personelinin bu Yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar 

çerçevesinde yürüteceği faaliyetler ve bu faaliyetleri yürütürken görev, yetki ve 

sorumlulukları şöyledir; 

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

ayrımcılığı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak.  

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

görevli olduğu evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele 

devretmek, devir işlemini gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak zorundadır. 

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

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli 

olmaya çalışmak. 

d) AR-GE Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan ve Müdürü 

tarafından kendisine verilen görevlerin, tüm süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri 

eksiksiz ve zamanında; işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak biçimde 

yerine getirir. 
e) Müdürlük ile ilgili stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve fizibilite  

çalışmalarını yapmak, yürütmek ve raporlamak, dosyalama ve arşivleme yapmak  

f) Belediye hizmetleri kapsamında tanımlanan görevlendirmeleri yerine getirir ve 

uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulacak diğer görevleri yapar. 

g) Görevini gerçekleştirirken ekibin başarısı için çaba sarf eder ve başarılı sonuca 

ulaşmak için gereken tedbirleri alır. 

h) Müdürlüğün mali, idari ve teknik iş ve işlemlerini yürütür. 



 

i) Kullandığı demirbaş eşyanın iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar. 

j) Belediye görev alanı içinde kalan her konuda vatandaş refahını ve yaşam 

kalitesini arttırmaya yönelik iş süreçlerinde verimlilik artışı ile ekonomik ve 

toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni teknolojileri takip ederek, 

hizmetlerde ve süreçlerde katma değer yaratacak yenilikçi fikirleri projelendirir 

ve ilgili müdürlüğe yönlendirir. 

k) Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi, 

Sivil Toplum Kuruluşları, Elçilikler, Uluslar Arası Bankalar, Kamu Kuruluşları, 

Odalar, Özel İşletmeler vb gibi İlçe için hibe, fon desteği sağlayabilecek, proje 

sahibi, proje paydaşı, proje ortağı veya başvuru sahibi olabilecek tüm kurum, 

kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, katma değer sağlayacak bilgilendirme 

toplantılarına katılımı sağlamak için gerekli iletişimi sağlamak, takip etmek ve 

ivedilikle raporlamak. 

l) Ulusal ve uluslar arası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim 

aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin eder, 

dosyalar ve amirlerine sunar. 

m) Yürütmekle görevlendirildiği projelerde Buca Belediyesi’nin farklı birimlerini bir 

araya getiren, çok ortaklı ulusal ve uluslar arası projelerde proje ekibi oluşturmak, 

proje öncesi ve proje süresince varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile 

karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmek, ortak toplantılar düzenlemek, vb. faaliyetleri 

yürütmek, raporlamak. 

n) Kurum içinde ve kurum dışında Belediyenin ve müdürlüğünün ilke ve değerlerine 

uygun tavır içinde temsil eder.  

o) AR-GE Müdürünün vereceği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemler yapar. 

(2) İdari İşler Grubu Görevleri: 

a) Müdürlük yazışmalarını yapar ve takip eder, 

b) Müdürlüğe ait demirbaşları kontrol eder ve taşınır mal kayıt işlemlerini yapar, 

c) Buca İletişim Merkezinden gelen Müdürlük ile ilgili evrakların takibini yaparak 

bununla ilgili programdan, sonucunu ilgili birime iletmek veya vatandaşa geri bildirim yapar, 

d) Stratejik plan, performans ve bütçe çalışmalarını yapmak, raporlayarak amirlerine 

sunar, 

e) Belediye Meclis gündemini ve kararlarını inceler, 

f) Resmi gazete kararlarını takip eder, 

g) Müdürlük ile ilgili basında çıkan haberleri takip etmek ve raporlar,  

h) Müdürlükçe uygun görülen bilgilerin belediye web sitesinde yayınlanmasını sağlar, 

müdürlükle ilgili basın çıktılarını takip eder, dosyalar, müdürüne sunar, 

i) Müdürlükte görev yapan şirket personellerinin puantaj tablolarını hazırlar, 

g) Müdürlükte görev yapan memurların ek tablolarını hazırlamak, 

h) Müdürlük personelinin mesai saatlerini takip eder, kayıt altına alır, müdürüne bildirir, 

ı)Müdürlüğün tüm ihtiyaçlarını tespit eder, talep formunu hazırlar, temin eder. 

 

Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları 

       MADDE 11 

a) Ulusal Projeler Ekibi:Buca İlçesinde toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek 

için tüm paydaşlardan kolektif fikirleri toplar, önceliklendirir, projelendirir, 

projelendirilmiş fikirleri koordine eder. AR-GE müdürüliderliğinde gerekli 

görüldüğünde yenilikçilik komitesinden görüş alınarak, Belediye hizmetlerinin 

başarısını artıracak, süreçleri ekonomik ve verimli kılacak, Buca belediye sınırları 

içinde yaşayan vatandaşlarınmemnuniyetini artıracak katma değeri yüksek konuları 

seçer, uzmanlık ekipleri kurarak, problemlerin çözümüne odaklı ve yenilikçi fikirlerle 



 

çalışır.Bu ekip ulusal mali destek proje başvuru süreçlerini koordine eder, raporlar, 

müdürlüğe sunar,denetime uygun halde eksiksiz dosyalar.  

 

 
b) Uluslararası Projeler Ekibi:AR-GE Müdürü liderliğinde müdürlük personeli ve ilgili 

uzmanlardan kurulan ekip/ekiplerdir. Uluslararası mali destek programlarına  

yönelik proje teklif çağrılarını ve proje ortaklık fırsatlarını düzenli olarak 

takip eder ve katma değeri olacak projeler için başvuruları hazırlar veya 

koordine eder. İlgili alanlarda AB ve diğer dış kaynaklı projeleri yürütür.Bu 

ekip uluslar arası mali destek proje başvuru süreçlerini koordine eder, raporlar, 

müdürlüğe sunar denetime uygun halde eksiksiz dosyalar.Kamu hizmetleri ve yerel 

yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırır gelişmeleri takip eder, yapılan 

araştırmaları değerlendirir, yenilikçi hizmet, uygulamalardan belediyeye katma değer 

sağlayacak olanları projelendirir. Ulusal veya Uluslararası ortaklarla projeler geliştirir, 

uygular ve elde edilen sonuçları Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşarak 

yaygınlaştırılmasını,  sürdürülebilirliğini sağlar.Uygulanmış ve/veya uygulanmakta 

olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilini rliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.  

 

c) Girişimcilik Ekibi:AR-GE Müdürü liderliğinde müdürlük personeli ve ilgili 

uzmanlardan kurulan ekip/ekiplerdir.  Yenilikçilik ve girişimcilikalanındaki Proje 

ortaklıkları ve deneyim paylaşımları için ulusal ve uluslar arası ağlarla ve 

platformlarla iletişimi sürdürür. Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunlara 

çözümler üretmek için araştırmalar yapar.Yeni hizmet alanları ve yenilikçi 

projeleri için araştırmalar yapar. AR-GE müdürlüğü liderliğinde ihtiyaca uygun 

olarak oluşturulacak ekiptir. Sosyal girişimcilik ile Buca Belediyesi sınırları 

içindeki  ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının azaltılmasına katkıda bulunacak 

olan  girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması vebaşarılı işletmelerin  kurulması 

sürdürülebilirliğinin sağlaması, mevcut kobilerin ekonominin içinde kalması, gelişmesi 

ve sayılarının arttırılması için girişimcilik ve destekleri konusunda farkındalık 

yaratmak, girişimcilik eğitimleri vermek, girişimcileri desteklemek, ilçemizde yer alan 

kobileri geliştirmek amaçlı farkındalık faaliyetleri yaparak desteklemektedir. Bu 

faaliyetleri gerçekleştiren kamu, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, gerekli 

hallerde hizmet satın alabilir. Uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin 

yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilin irliğinin artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapar.  

 
d) Yenilikçilik (ınovasyon) Komitesi:Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel 

sorunlara çözümler üretmek ,Yeni hizmet alanları ve yenilikçi projeleri için 

araştırmalar yapar.Belediye başkanı komitenin doğal lideridir. AR-GE 

müdürlüğünün bağlı bulunduğu üst yönetim temsilen başkan yardımcısı ve Buca 

Belediyesi’nin tum birim müdürleri bu komitenin doğal üyesidir. Bu komiteye Gerekli 

hallerde uzmanlığı ile ilgili konuda bilgi ve değerlendirmesine başvurulacak kamu, özel 

sektör, üniversite, STK, gönüllü vatandaş, Meclis üyeleri misafir üye olarak davet 

edilebilir. Bu komite gündeminde bulunan Ar-Ge proje önerilerini inceleyerek 

değerlendirir, görüşünü /çözüm önerilerini /katkısını komiteye sunmak ve üst yönetime 

raporlamakla görevlidir. 

 

e) Gönüllü Katılım Platformu: AR-GE müdürlüğü koordinasyonunda Belediye 

hizmetlerinin yürütülmesinde hemşerilerin gönüllü katılımı ile oluşan platformdur. İl 
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Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği Usul Ve 

Esaslarına göre çalışır. Dezavantajlı grupların (kadın, çocuk, engelli, yaşlı, yoksul, 

genç, sokak hayvanları vb.) öncelikli olduğu sağlık, eğitim, çevre, spor, park, trafik, acil 

yardım hizmetleri, itfaiye, kütüphane, kültür, tarih ve kültürel mirasın ve tabiat 

varlıklarının yaşatılarak korunması, turizm ve sosyal hizmetlerde gönüllü katılıma bağlı 

olarak yapılacak farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütür. Bu platform zemininde 

Buca halkı ve tüm paydaşlar yerel yönetimine katkı sağlayacak olan Sosyal 

girişimcilik yaklaşımının bilinirliğini artırma fırsatı bulacaktır. 

 

 

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.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Gizlilik  

MADDE 13  
Ar-Ge Müdürlüğü ve Ar-Ge şefliği ve Belediye/ Belediye iştiraki kuruluşların personeli 

ile uzmanlığı gereği hizmet alımı yoluyla proje ekiplerinde yer alanlar çalışma grupları 

görev tanımlarında yer alan faaliyet ve işlemlerin yerine getirilmesinde yürürlükteki 

kanun, mevzuat veya hizmet sözleşmesi çerçevesinde, Telif, Patent, Fikri ve Sınai 

Mülkiyet Hakları, Bilginin Gizliliği vb. konularda gerekli tedbirleri almak ve 

Belediye’nin ve ilgili tarafların haklarını gözetmek ve korumakla sorumludur. 
 

Hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE14- 

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürütme 

MADDE 15 

Bu yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 16 

Bu Yönetmelik Üst Yönetim tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

 

 


