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MECLİS BAŞKANİ Mehmct TUTAL
tn,ELER Şaraı< ras^x, tlac, Mehrit Özxeı-nı. Mevlüt GÜRAY, Hüseyin

KIı-INÇKAYA, Mehmet ÇETrNER, Şaban AYTEN, Ahmet KURT, Fatma EROĞLU, Rımaz8n

T{IRKOÖLU, Abdunahman ActYAN. Mehmet ÜNÜVAR. Mehmet BALCI, Ender DOĞAN, Muammer

BAĞcı. İsmail PORTAKALooÖLU, Şofak ASLAN.Yusuf ARICIoÖLU. Hasın Hüseyin AĞAçDELEİ.İ,

Mehma BÜKüCÜ, Azize GÜL HARMANYERı, Mehmeı ÖzER, Abdullah üNVER, Ebru ALTIoK,

Nurullah YÜKSEL. Hasan USTAOĞLU

ToPLANTryA KATrLM^YANLAR;§afak KABAKJü"ritt cÜınY (lzinli),Şaban AYTEN (lzinIi),Faıma
ERoĞLU

l _ Mehmer UNIJVAR

2- Mchmd BALcl
KATiPLER

ÖZ-:Be|ediyemiz-nilgiişlemMüdürlüğünün
görev ve Çalışma Yönelmeliğinin Görüşülmesi;

\l TUTAL ehmet

üy"

BALCı

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2018 yılı MART ayı
olağan toplantıslnü (ikinci oturum) yapmak ve gündemdeki konulafı görişmek üzere; 09.03.2018 Cumı günü

ougün) §aaı ı6: ğ' da, Betediye Bşkanı Mehmet TUTAL başkan|ığıııda ve yukarıda isimIeri yazılı bulunan

üyelerin i$iraki ile "Belediyc Hizmet Binısındaki Mütet Meclis Toplantı Sılonundı" toplsndı. Toplantı

},eıer sayısının mevcuı olduğu göriildükten sonra görüşmelere geçildi. Üyelerden Mevlüt GURAY ve Şabon
AYTEN'in izinli, Şafak KABAK ve Fatma ERoĞLtJ'nun mazerctsiz olaıak toplanİy8 kııılmıdıklan görilldü.

GÜNDEMiN 5. MADDESİ: Beıediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev ve Çılşmı
Yönctmeliğinin Görüşülmesi;

Meclis Başkanı;

"Belediyeniz Bilgi İşIenı M,üürlüğ)ııiin 26.02.2018 ıarihli Meclis Gündem yuısı ile:Bİlgi lŞlem

Miidürlüğiinün görev ıe Çolışma Yöneımeliğnin görüşülmesi lalcbi, Belediye Meclisinizİn 06,0j.20l8
ıarihli tİplanıısındo okıınmuş ve Meclis Üyelerine Bilgi İşlem Müdürlüğijntin Görev ve Çolışma
Yaneınıeİiği incelenmek üzere dağııılmıştır. 'Denilmiş olup, Belediye Meclisinin 09.03.2018 tarüli
ikinci ohırumunda tekrar okıınmuş ve yapılan mitzakeresi sonucunda ;

Belediyemiz Bilgi işlem Müdİırlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini oya sundu, yapılan

oylama sonucunda giindem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
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SEYDiŞEHiR BELEDİYESİ
niıçi i§ınıu ıvı üoünı,üĞ ü

cönnv vE çALIşMA yöxrrıvırı,iĞi

MADDE l: Bu yönetmeliğin amacı; Seydişehir Belediye Bşkantığı Bilgi İştem

MüdürtUğü'nün kuruluş, gOreİ. ,*ti " ,o"lutl* ile çalışma usul ve esaslannı

diizenlemektir. Müdiırıük ,""çi* a"g"ı*sunda. BelediYedeki bitgi otomasYonunr.ı en İıst

;;;;"ş;;"İ,İOn"tima. Ü, J,7 v"*l"liğini anırmak ve hizmetlerin yüriitülmesinde

söıüN{ ı

GENEL HüxÜrvıınn

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlaı

AMAÇ:

verimliliği yükseltmektir.

KAPSAM:

YASAL DAYANAK:

MADDE 3 : Bu yönetmelilq 5393 sayılı Belediye Kanununun 15, Maddesinin (b) bendi

hümüne dayanılaıak dllzenlenmişıir,

TANIMLAR:

MADDE 4 : Bu yönctmelikte geçen,

Başkan
Belediye
Müdü
Müdüılük
Personel

BiLGi iŞLEM Müı)ü,rı-üĞüıüx GöREvLERi:

MADDE 2 : Bu yönetmelik, Seydişhir Belediyesi Bilgi Işleın Müdilrlüğü'nilq kuruluş,

görev, yeÜi ve sorumluklan ile çalışma esaslannı duzenler,

: Seydiphir Belediye Bşkaru'nı
: Seydişhir Belediyesi'ni
: Bilgi İşIem Müdürü'nü
: Bilqi lslem Müdüılüğtlnü
, gİİİİ İİİ"; Müdüılüğünde görcvli tüm peısoneli ifade eder,

BöLüM 2

Kuruluş, Görev, Yeıki ve Sorumluklaı,
Bilgi işlem mtıdürlüğü t"ı,ş, rni'auıok ve bu müdülük altında yer alan birimler

aşğıdaki gibi şkillendirilmiştiı,

I) Donatım ve lşletim Sorumlusu

N

MADDE 5: Belediye' nln amaçları , Prenslp
Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esi§

Iitikaları ile bağlı bultınulan mevzuat ve

Başkanlık Makamırun emır vef



direktifleri doğrultusunda; Seydişhir Belediye Başkanhğı'nın bütüniine yaptığı katkının
bilinciyle, kurum btinyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek

her konuda geıekli bilginin, doğru, istenilen diızey, nitelik ve zamanında elde edilmcsi
amaclyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamakıan, Belediye birimleri
ıarafindan kullanılmakta veya kullanılacak olan ıüm donanlmlan koordine etmek ve verimli
biı şkilde uygulamasını yapmak ve yaptırmaktan, Belediye otomasyonunun her an faal ve

yedekli olmasinı sağlamaktan, gerekli konularda sistem analizi, progİam yazımı ve sislem

yaıırım araştırmalarl yapılmasınl sağlamaktarı, bilgi sistemlerine ilişkin alınan gellşıirme vc

yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamaktaıı sorumludur,

Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yapaıak bitgi işlem sisıemini kurmak,

işletmek, bakım ve o-narımlannı yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmeıleri ilgili
birimlerle birlikte ü,iınitmek,

1_ Bilgi işıcm projeleri ile ilgili olarak Belediye birinıleri aıa§ında koordinasyon

ve işbirliği esaslannı belirlemek,' 
2_" Bşkanlık ve bağlı birimlerinin haberlşme ve her nevi elekronik sistemlerinin

temin, lesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlencn ilkelere paralel olarak

dtlzenİemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onanm işlerini yapmak veya

yapıırmak,
3_ Bilişim tekıolojisindeki geıişmeıere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş

akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımlan sağlamalq

4_ Belediye görev alaııına giren konulaıda ulusal ve uluslararasl kapsamda,

sistemler arası çewimİçi ve çewimdışı veri akışını ve koordinasyonmu sağlamak, 
_ .. .

, İnsan kaynaklan MüdüIıüğü ilc işbirliği yapaıak birimleıde bilgisayar

kullanacak personel ile uygulayıcılaıının eğitimini lğlalnat, _
6_ delişen bilişim-ıeknolojisini izGmek ve bunlann Belediye bünyesine aktaımını

konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,--.- -i_ piojeleri getiştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak

oroielere yardımcı olmalt ve koordinasyonu sağlamak,
''--'-'a_'ı","..i tır"ına"n bilgi payfaşımı, bllgi toplamı yalınlama ve e_posta v.b. iş ve

işlemleri için gerekli her türlü çalışrnayı yapmak ve uygulamak,
9_'ıeıidiyenin veri ve'biı;iıe;;n'guvenliğini sağlamak, veri güvenliği poliıikalan

oluşturmak, gelişİirmek ve Belediye çalşanlanna bunlan duyurmak,' 
ıo_ v-* gtıvenliği politikaiaıının uygulanmasurı izlemek, ölçmek ve deneüemek,

l 1- Üsı Yöneticinin v€f€ceği diğeı görevlcri yapmaktır,

12_ Belediyenin Biıgi İşlem eııvanierini yapmaı<. uiıgi işlem_ sisteıninin tesis,

techizat ve malzeme ütiyacİıu belirtemek, ihtiyaca göre önerileı haarlaınak,
t3_ Belediyenin' diğer birinıerinin bilgisayarla yüriltülen hizmetteıine destek

olmak ve bu konularda işbirliği yapmak,
14_ Belediyemizin uiigi ı§ıem müdiıfıüğü ve diğer biıimlerc aluıacak tçhizat ve

programlann alınmasında gerekli ince[emeyi yapmak, ekonomik ve ayru zamanda verimli

oı-ı*n, tercih etınek, alındığı firmalalla irtibata geçip gerekli servis formlannı kayıt

Belediye Bşkanı'nın gözetimi ve

görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
denetimi altında yukaıda özetle belirtilen

a]ıında tuımak ve onaya srmmak.
15- Vatandaş odakh bilgi iş lem sistemleıini yürütmek, gerekli inibatı sağlamak.

l6- Başka kuruınlarla olan b ilgi işlem ilişkilerini yiirütmek, kontrol alıında turmak.

t 7- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar ıeknol oJlsmden faydaland rmak, İş

verimini artırınak, zanıan kaybını azallmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını

ıemin etmek. l}ilgi lşlem Müdürlüğünün s planlama hizmetlerinin yapılmasını vc

yürütülmesini sağlamak
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18_ Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki intcrnet aboneliği için gerekli girişimleri
yapmak, malzemeleri temin etıiımek.

19_ uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin ku|lanılır duıumda olmalarını

sağlamak.

BiLGi işLEM MüDüRüNüN GöREv, yETKi vE soRuMLuLuKLARI:

MAI}DE6:Müdür,buyönergeveilgilimevzuaıçerçevesindeMüdürlüğeverilen
gOİ.rl"l" dtiaenli, hİzlı. etkin İe mevzuata uygun yürütülmesini sağlamaya yönelik

olmak üzerc,
l- HeI türlü dti7,cnleyici tcdbirleri almak ve uygulamak,

2- Disiplini ve birimler arası koordinasyonu tesis etmek,

3- Çalıİmalaıa, personele ve hizırıeı ekİpmanlaıına yön_elik denetimleıde bulunmak,

l- rllrİ,.l" ve personelle ilgili iyileştirici ıedbir|er gelişirmek, uygulamak ve

üstlerine önermek,----- 
i_-au yon"tmelikte belirtileıı müdürlük hizmetlerinin zamarunda verimli ve diizenli

şekilde yürütülmesini sağlamak,, 
ı;_Şe{ler arasında- gö..r,büııti.rü yupr.,ak, izin, hastalık ve çekiluıe gibi nedenlerıe

uv.,ıu. i"i".ı, ye.ine, uıi uaşıasının g6revlendirilmesi ve hizınetlerin aksamaması için

gerekli önlemleri almak,
'---'- i_-p..*n"ıin giiüi siciııerini dirzenlemek; her tilrlü ödük,ve §o§yal haklanru

izlemek; müdialüğüıİ çalışma konulan ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği

kurmak,- ,- 
ö_ Müdüılük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalannı düzenleyerek,

p...on.İ arasında uyumlu bir işbirİiği ortamı kurulmasıru sağlamak ve çalışmalannı ızlemck,

deneılemek,--'--",-6_ 
üuatırlüğün çallşmalannı meyzuaı esıslanna göre dilzeniemck amacıyla her yıl

çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayınl.ş*.,+ 
.'--' ı0_ "vııatırütiı.ı" yapııan,çaıışıiaıarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar

diizenlemek, çalışmaları değerlendirmek,---"'1i_ 
Milüıtıge ait 6iıtun tisımıann çaıışmaıarını izlemek, denetlemek ve gerekli

direkti{leri vermek,
l4- Müdüriyctin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedcfler c_!T,T"k,
l5- Mtldtlıİugiln görev alanlarına giren konularda kesin kararlar venneı(i çeşıııı

konulara ilişkin farkİİ yoİİar ve çOzümlcr a-rasında son velesin seçim yapmak,

l6- Müdür, görcv ve çuİİş.ulu" yönünden BeIediye.Başkanlığına. karşı sorumludur,

Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümleİine uygun verilen diğer görevleri de yapır,

nöıüıvı ı
ÇEŞiTLİ HÜKÜMLER

elik hilkiiüınleri; Seydişehir Betediyesi Meclis kararınınMADI)E
kesinleşıne

YüRüT

7 Bu Yö
sonra lüğe girer.

tmelik hükümlerini Seydi elediye Başkanı yürüıtiı.
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