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KARARIN ÖZÜ:
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

TEKLİF:
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 28.02.2017 tarih, 2017/6007sayılı teklifi.
                                               BAŞKANLIK MAKAMI'NA  
 
İlgi 21/02/2017 tarih ve 5308 sayılı yazı. 
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış olup,Yazı 
İşleri Müdürlüğü'nün ilgi yazısına istinaden, Mart ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, 
Meclis Gündemine alınması hususunda Olurlarınızı arz ederim. (Başkan Yardımcısı.)
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                                                               BİRİNCİ BÖLÜM 
                                         Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler 
 
Amaç 
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır. 
 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Müdürlüğün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı 
ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre 
karşı sorumlu olan yöneticiyi, 
 
Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve 
talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi, 
 
Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığını 
Belediye: Kartal Belediyesini, 
Birim: Bilgi İşlem Müdürlüğünü, 
Müdür: Bilgi İşlem Müdürünü, 
Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğünü, 
E-Belediyecilik: İnternet, mobil, kiosk vb. yöntemlerle yürütülen belediyeciliği, 
EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni 
İfade eder.
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Temel İlkeler 
MADDE 5- (1) Müdürlük tüm çalışmalarında; 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 
c) Hesap verebilirlik, 
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,  
e)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek. 
g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak. 
h) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık. 
ı) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, 
temel ilkelerini esas alır. 
 
                                                          İKİNCİ BÖLÜM 
                                         Teşkilat, Görev Yetki ve Sorumluluklar 
 
Kuruluş ve alt birimler 
MADDE 6: (1) Müdürlük 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Bakanlar Kurulu'nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 sayılı Karara göre Kartal Belediye 
Meclisi'nin 2006/40 sayılı sayılı kararıyla kurulmuştur. 
 
(2)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden 
oluşur. Alt birimler Müdürlüğün görev alanına giren İdari İşler, Sistem Yönetimi, Teknik 
Servis, Yazılım Geliştirme ve ihtiyaç duyulduğunda kurulacak diğer alt birimleri içerecek 
şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir. 
 
(3)Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı müdür 
tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir. 
 
Müdürlüğün görevleri 
MADDE 7- (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak; 
a) Belediyenin bilişim, teknolojik sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için 
tedbirler alır. 
b) Diğer müdürlüklerin bilgi teknolojileri kullanımlarını koordine eder. Bu amaçla 
gerektiğinde yasal dayanaklar ve Başkanın verdiği yetki çerçevesinde diğer müdürlüklerin iş 
ve işlemlerinde gerekli müdahale, iyileştirme ve yatırımları yapar. 
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c) Belediye birimlerinin bilgisayar ve bilişim teknolojisinden en iyi biçimde ve ortak olarak 
yararlanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapar Belediye bilgisayar sistemini bir 
bütün olarak kurar ve işletir. 
 
ç)Belediye bilgisayar/bilişim teknolojilerinin bir bütün içinde uyumlu çalışması amacıyla 
diğer müdürlüklerin kullandığı/kullanacağı sistemleri yönetir, değiştirir/günceller. 
d) Bilgi kaynaklarını çeşitlendirerek kayıp ve kaçağı önlemek, kentlinin iş ve işlemlerini 
kolaylaştırmak, verimliliği artırmak amacına yönelik olarak diğer kurumlarla gerçekleşecek 
veri temini, paylaşımı ve değişimini sağlamaya yönelik sistemler kurar. 
e) Müdürlük, e-devlet çalışmaları çerçevesinde e-belediyecilik faaliyetlerini yürütür bu 
konuda gerekli çalışmaları yapar altyapıları kurar, anlaşmalar yapar. 
f) Belediyenin bilişim teknolojilerini kullanması ve hizmet olarak sunması için gerekli 
teknolojileri planlar, araştırır, geliştirir veya satın alarak uygular.
g) Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-
Belediyecilik, sistemlerini işletir. İş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak hizmet kalitesini 
yükseltici, çeşitlendirici, verimliliği artırıcı yeni sistemleri tasarlar ve kurar. 
ğ) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak yazılımları güncel mevzuata uygun 
biçimde yazar, lisans veya hizmet alımı yoluyla temin eder. Yazılımların uyum içinde ortak 
veri havuzuna dayalı çalışmasını sağlar.
h) Sistem yönetimi kavramı içinde bilgisayar sistemine bağlı bilgisayar ve çevre cihazlarının 
kullanıcıların yanlış veya hatalı kullanımlarından kaynaklanan nedenlerle ya da sistemde 
kendiliğinden kaynaklanan (yıpranma, dış etkenler vb.) nedenlerle çıkan sorunları gidererek 
sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar ve sistemi yönetir. 
ı) Bilgisayar sisteminin devamlılığını sağlayıcı gerekli güvenlik sistemini kurar, gerekli 
güvenlik tedbirlerini alır.
i) Belediye bilgisayar sistemi kullanıcılarının, sistem yetkilerini düzenler ve yönetir. 
j) Bilgisayar sistemindeki kurumsal verileri güvenli biçimde depolar, yedeklerini tipine, risk 
ve önem derecesine göre belirleyeceği aralıklarla yedekler ve arşivler. (saatlik, günlük, 
haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık aralıklarla) 
k) Belediye bilgisayar sistemi kullanıcıları için teknik destek verir. 
l) Belediye bilgisayar sistemine bağlı bilgisayar ve çevre birimlerinin, veri iletişim ve 
güvenlik altyapısının bakım ve tamirini yapar. 
m) Bilgisayar sisteminin işleyişi için gerekli donanım, yedek parça ve sarf malzemelerini 
temin eder, stoklar, stok takibi yapar. 
n)Belediyenin hizmet verimliliğini ve çeşitliliğini artırmak adına, bilgisayar teknolojilerini 
daha iyi kullanan personel yetiştirilmesine yönelik eğitimler düzenler. 
o)Yeni teknolojileri takip ederek kuruma adaptasyonunu sağlayıcı araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapar, analizler ve raporlar hazırlar. 
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p) İş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması sonrasında bürokratik işlemleri azaltıcı süreç 
optimizasyonlarını Başkana önerir. 
r) Belediye faaliyetlerinin ya da hizmetlerinin kentliye elektronik ortamda ulaştırılması için 
gerekli çalışmaları yapar. 
s) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar 
kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlar. 
t) Donanım ve yazılım alanındaki gelişmeleri izler, gerekli ve verimli olanları Belediyede 
kullanmak üzere üst yönetime önerir, hayata geçirir. 
u) Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve sistem programlama dili, program gelişmelerini izler, 
uygun görülürse Belediyede kullanılması için öneriler hazırlar, hayata geçirir. 
 
Müdürün Görevleri 
MADDE 8: (1) Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; 
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder. 
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 
 
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 
e) Personel arasında görev dağılımı yapar. 
f) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirler. 
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru 
olarak yerine getirilmesini sağlar. 
i) Sorumlu olduğu şef, memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerinin 
mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 
j) Üst yönetici tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 
 
Müdürün Yetkileri 
MADDE 9: (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanına dâhil konularda; 
a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak, 
b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli 
denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak, 
c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak, 
d) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve 
amirine teklif etmek, 
e) Her yıl Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili 
mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğünün bütçesini 
kullanmak. 
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f) Yetkisi dâhilindeki disiplin cezalarını vermek, 
g) Müdürlük emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve 
takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu makama önerilerde 
bulunmak, 
h) Birim personeline izin vermek, 
i) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak, 
j) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek, 
 
Konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmekle 
yetkilidir. 
Müdürün Sorumlulukları 
MADDE 10 : Müdür; belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile 
kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve 
gereğince kullanılmasından, Başkan'a ve Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur. 
Müdürlüğün idari işlerle ilgili görevleri 
MADDE 11: (1) Müdürlük idari işlere ilişkin olarak; 
a) Gelen ve giden evrakların EBYS üzerinde takibini yaparak ilgili klasörüne arşivlenmesi, 
b) Stratejik plan çalışmalarında müdürlük amaç, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, 
c) Stratejik plana uygun olarak birim performans programının, bütçenin hazırlanması ve 
performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik 
şekilde kullanılması, 
d) Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye Yönetim Sistemi'ne, performans 
programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerinin yapılması ve 
onaylanması, 
e) Müdürlüğün Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, 
f) Müdürlüğe ait ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması ve sürecin takip edilmesi, 
g) Belediyenin hizmet verimliliğini ve çeşitliliğini artırmak adına, bilgisayar teknolojilerini 
daha iyi kullanan personel yetiştirilmesine yönelik düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili 
çalışmaların yürütülmesi, 
 
görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak 
ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.
 
Müdürlüğün sistem yönetimi ile ilgili görevleri 
MADDE 12: (1) Müdürlük sistem yönetimiyle ilgili olarak; 
a) Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere analiz ve 
fizibilite çalışmaları yapmak, bu analizlere dayalı bilgisayar sistemleri kurmak, işletmek, 
kurulu sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere bakımlarını yapmak. 
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b) Belediye bilgi sistemlerinin bütünleşik çalışarak iş ve işlemlerinin kalitesini ve 
verimliliğini arttırıcı, süresini kısaltıcı teknolojileri araştırmak, alternatif sistemler geliştirmek, 
güncellemek ve sistem tasarımı yapmak, (Sistem Geliştirme, Ar-Ge, ve Sistem Tasarımı) 
c) Belediye bilgi teknolojilerine ilişkin "Risk Analizi" yapmak, mevcut ve olası riskler ile 
olabilirliklerini ve çözüm önerilerini rapor olarak sunmak, 
d) Belediye bilgi teknolojileri ve sistemlerini iyileştirici, genişletici önerilerde bulunmak, 
teknolojik gelişmeleri izlemek ve bunları "Teknolojik Gelişmeler Raporu" ile sunmak, 
e) Belediyenin bilişim, teknolojik sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için 
tedbirler almak 
f) Bilgi ve iletişim ağını (kablolu ve kablosuz olarak) kurum içi ve dışında, hizmetin 
gerektirdiği her noktaya en güncel teknolojiler ile yaymak. 
g) Ağ cihaz ve yazılımlarını kurmak, internet ve intranet bağlantılarını yönetmek. 
h) Fiziksel/yazılımsal sunucu temin etmek, kurmak, işletmek, bakımını yapmak ve 
kullanıcılara merkezi destek vermek. 
i) Elektronik ortamda sisteme olabilecek saldırıları (virüs, worm, rootkit, backdoor, trojan, 
hacker keyloger, spyware vb. ) engellemek amacı ile bilgisayar sisteminin devamlılığını 
sağlayıcı gerekli güvenlik sistemini kurmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak. 
j) Bilgisayar sistemindeki kurumsal verileri güvenli biçimde depolamak, paylaştırmak, 
tiplerine, risk ve önem derecesine göre belirleyeceği aralıklarla (saatlik, günlük, haftalık, 
 
aylık, 3 aylık, 6 aylık aralıklarla) yedeklemek ve güvenli biçimde (çelik kasalarda arşivlemek) 
ve her türlü oluşabilecek afete dayanıklı olarak muhafazasını sağlamak. 
k) Her kullanıcının kurumsal yetkileri kadar kaynakları kullanabilmesini ve verilere 
ulaşabilmelerini sağlamak ve yetkisiz kişilerin bu kaynakları kullanmasına engel olmak. 
l) Kurumsal web sitesinin ve kurumsal e-posta sunucusunun devamlılığını ve yayınını 
sağlamak. 
m) Sistem için gerekli donanım ve yazılımların listesini çıkarmak ve onay ile alımlarını 
sağlamak. 
n) Yazılım lisanslamasını takip etmek. 
o) Kurumsal verilerin ortak bir veritabanında tutulmasını sağlamak ve veritabanlarını 
yönetmek, 
p) Sistem odasındaki cihazların bakım ve onarımlarını yapmak. 
q) Veri güvenliği, kullanıcıların yetkisi dışındaki verilere ulaşımının engellenmesi 
amaçlarıyla; internet, uygulama, her türlü veri kaynağı ve sunucu erişimleri konularında, 
kullanıcılara rahat ve güvenlikli bir çalışma sunabilmek için izleme, raporlama ve/veya 
loglama, bunların çıktıları doğrultusunda geliştirme yapmak amacıyla çeşitli uygulamaları 
devreye almak. 
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r) Belediye birimlerinin bilgisayar ve bilişim teknolojisinden en iyi biçimde ve ortak olarak 
yararlanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapar Belediye bilgisayar sistemini bir 
bütün olarak kurar ve işletir. 
 
görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak 
ve zamanında yerine getirmekle görevlidir. 
 
Müdürlüğün teknik servis işlemleri ile ilgili görevleri 
MADDE 13: (1) Müdürlük teknik servis işlemleri ile ilgili olarak; 
a) Belediyede kullanılan kullanıcı bilgisayarları ve çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı gibi) 
arızalarını gidermek, bakım ve onarımını yapmak, 
b) Kullanıcı hatalarından kaynaklanan teknik sorunları gidermek, 
c) Sistem odası haricindeki sisteme bağlı tüm çevre cihazların tamir ve bakımını yaparak 
cihazları çalışır duruma getirmek, 
d) Bilgisayar, yazıcı gibi demirbaş malzemelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve alımının 
yapılmasını sağlamak. Toner ve diğer sarf malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda teminini ve 
gerekli birimlere dağıtımını sağlamak ve bu malzemelerin envanter ve stok takibini yapmak. 
e) Belediyenin çeşitli toplantı, gösteri ve etkinliklerinde sinevizyon sunum altyapısını kurmak. 
f) Belediye hizmet binalarındaki şaft odalarının switch ve modem bağlantılarını yapmak. 
g) Kurumda kullanım ömrünü yitirmiş bilgisayar ve çevre birimlerinin tespit edilmesini, 
değiştirilmesini ve hurdaya ayrılmasını sağlamak. 
h) Belediye bilgisayar sistemine bağlı bilgisayar ve çevre birimlerinin, veri iletişim ve 
güvenlik altyapısının bakım ve tamirini yapar. 
 
 
görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak 
ve zamanında yerine getirmekle görevlidir. 
Müdürlüğün yazılım geliştirme işlemleri ile ilgili görevleri 
MADDE 14: (1) Müdürlük yazılım geliştirme işlemleri ile ilgili olarak; 
a) Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-
Belediye, gibi sistemleri de içinde barındıran bilgi sistemlerine dayalı, bireylerin hizmetleri 
üretip tüketebildiği, bireysel belediyecilik sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak, 
b) Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayıcı belediyecilik 
yazılımlarını, işletim sistemlerini, hizmet ve yönetim yazılımlarını temin etmek kurulumlarını 
yapmak, güncellemek, sistem devamlığını sağlamak, 
c) Tasarım, analiz ve yazılım geliştirme çalışmaları yapmak, 
d) Bilgisayar sistemlerinin fiziksel güvenliğinin ötesinde yazılımsal güvenliği sağlamak. 
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e) Kurumsal verilerin ortak bir veritabanında tutulmasını sağlamak, veritabanlarını yönetmek, 
f) Dış kurumlarla e-devlet çalışmaları çerçevesinde, veri iletişim, veri paylaşım çalışmalarını 
yürütmek, 
g) E-dönüşümün gerçekleşmesi için diğer müdürlüklerin ve belediye ile ilişkili diğer 
kurumların çalışmalarını takip ederek belediyede yapılması gerekenleri tespit ederek gerekli 
düzenlemeleri yapmak, 
h) Belediyede kullanılan yazılımların ve uygulamaların performans takibini yapmak, hızını 
arttırmak için çalışmalar yapmak. 
i) Veri güvenliği, kullanıcıların yetkisi dışındaki verilere ulaşımının engellenmesi 
amaçlarıyla; internet, uygulama, her türlü veri kaynağı ve sunucu erişimleri konularında, 
kullanıcılara rahat ve güvenlikli bir çalışma sunabilmek için izleme, raporlama ve/veya 
loglama, bunların çıktıları doğrultusunda geliştirme yapmak amacıyla çeşitli uygulamaları 
devreye almak, 
j) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak yazılımları güncel mevzuata uygun 
biçimde yazar, lisans veya hizmet alımı yoluyla temin eder. Yazılımların uyum içinde ortak 
veri havuzuna dayalı çalışmasını sağlar. 
k) Belediye faaliyetlerinin ya da hizmetlerinin kentliye elektronik ortamda ulaştırılması için 
gerekli çalışmaları yapar (web sitesi, e-belediyecilik, mobil uygulamalar, Kiosk, vs.) 
l) Kurumun hizmet seviyesini, müdürlükler arası işbirliği ve koordinasyonunu, vatandaş 
memnuniyetini artıracak her türlü teknoloji ve otomasyon olanaklarını geliştirmek ve 
hazırlamak, ilgili sistemlerin seçimini, alımını, tüm belediye genelinde uygulamasını ve 
eğitimini sağlamak (uzman personel aracılığı ile), bunun için ilgili belediye müdürlükleri ile 
çalışma ve işbirliği yapmak, 
m) İş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak hizmet kalitesini yükseltici, çeşitlendirici, 
verimliliği artırıcı yeni sistemleri tasarlar ve kurar. 
 
görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak 
ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.
Alt birimlerde görev ve iş dağılımı 
MADDE 15: (1) Müdürlüğün alt birimleri arasındaki görev ve iş dağılımı bu Yönetmeliğin 6 
ve 7'nci maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt birim yöneticilerine 
tebliği edilir. 
Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 16: (1)Alt birim yöneticisi; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından verilen 
görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere 
uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. 
(2) Alt birim yöneticisi; 
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a) Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı 
talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak, 
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak, 
c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle, 
Sorumludur.
 
Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 17: (1) Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve 
birimdeki işleri yürütmek üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri 
görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim yöneticisine 
karşı sorumludurlar. 
 
                                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
                                                     Çeşitli ve Son Hükümler 
 
 
Yönetmelikte yer almayan hususlar 
MADDE 18: (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 19: Müdürlüğün 11.11.2016 tarih ve 2016/152 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe 
giren görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük 
MADDE 20: (1)Bu Yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra 
yürürlüğe girer.
 
Yürütme 
MADDE 21: (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
  
RAPOR      :
Hukuk Komisyonu'nun 07.03.2017 tarih, 20 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONU; Bilgi İşlem Müdürlüğünden 
gelen;  Görev ve Çalışma Yönetmeliği komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)                                                    
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SONUÇ    :                                                                                                                          
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk 
Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Hüseyin 
KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, Müjdat 
KEÇELİ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, 
Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin 
BEKTAŞ ve Halil KOYUN'un Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2017/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 08.03.2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE 
 OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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