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MADDE 1 – Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2014 tarihli ve 2014/111 sayılı
kararı ile kabul edilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Daire Başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi
için; AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi
Sistemleri Şube Müdürlüğü, Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Şube
Müdürlüğüne bağlı İdari İşler Şefliğinden oluşur. Şube müdürlüklerine bağlı şeflik/birimler
oluşturulabilir. Şeflik/birimlerin sayılarının belirlenmesi ve isimlendirilmesinde başkanlık
onayı alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bende aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
“e) Avrupa Birliği, yabancı ülke kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimleri ile
karşılıklı işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmasını koordine etmek, Belediyemizin AB
ve Kalkınma Ajansı veya diğer kuruluşların hibe fonlarından azami ölçüde yararlanması
amacıyla proje hazırlamak veya hazırlatmak.
f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır.”
MADDE 3 – Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve
Sorumlulukları şunlardır;
a) Belediyemiz birimlerinin Avrupa Birliği kural ilke ve standartlarına uygun hale
getirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak.
b) Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb. hibe veren kurumları takip ederek
Büyükşehir Belediyemizin uygun başvuru sahibi veya ortağı olabileceği programları
tespit etmek ve uygun hibe programlarına proje hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Açık olan veya açılması planlanan hibe programları ile ilgili olarak ilgili daire
başkanlıklarını ve bunlara bağlı şube müdürlüklerini bilgilendirmek, daire
başkanlıklarından gelecek talepler doğrultusunda, istişare halinde programlara uygun
proje konuları belirlemek ve proje hazırlamak veya hazırlatmak, projelerin kabul
edilmesi halinde koordinasyonu sağlamak ve raporlamalarını yapmak,
d) Bölgemize ve İlimize yönelik açılan hibe fon kaynaklarından azami ölçüde yararlanmak
ve İlimizin proje üretme kapasitesini artırmak amacıyla eğitim, bilgilendirme, tanıtım
ve rehberlik faaliyetleri yapmak,
e) Avrupa Birliği ülkeleri ve birlik kurumları tarafından yerel yönetimlerle ilgili ve
Büyükşehir Belediyemizi ilgilendiren konularda düzenlenecek seminer, konferans vb.
etkinliklere Büyükşehir Belediyemizin personelin katılımının sağlanması için gerekli
çalışmaları yapmak,

f) Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt içi ve yurt dışındaki belediyeler ile karşılıklı
işbirliğini başlatmak, geliştirmek, iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını
koordine etmek ve İlimiz ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve
mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,
g) Belediyemizin görev alanıyla ilgili konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulacak
uluslararası kuruluşlara kurucu üye olarak katılmak veya kurulmuş olanlara ise üye
olarak katılım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
h) Kardeş şehirler, uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke kurumları, büyükelçiliklerle
yapılacak resmi yazışmaları hazırlamak, tercümelerini yapmak veya yaptırmak ve
yazışmaların yapılmasını sağlamak,
i) Uluslararası kuruluş, kardeş kentler veya işbirliği antlaşması yapılmış kentler ve diğer
dünya kentlerinden gelen konukları karşılamak, ağırlamak ve yetkili kişiler ile
görüşmelerini sağlamak,
j) Belediyemizce yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması, yurt
içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını sağlamak amacıyla
yazılı ve görsel materyal geliştirmek,
k) Yerel yöneticilik alanında yapılacak yurt dışı gezi, gözlem ve dokümantasyon
incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak.”
MADDE 4 – Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesine “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube
Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları”nın eklenmesi nedeniyle 9 uncu maddede
bulunan “Bilgi Teknolojileri Şube Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları” 10 uncu madde
olarak değiştirilmiştir. Ayrıca “Bilgi Teknolojileri Şube Müdürünün Görev Yetki ve
Sorumlulukları” başlığı “Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve
Sorumlulukları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesine “Bilgi Teknolojileri Şube
Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları”nın eklenmesi nedeniyle 10 uncu maddesindeki
“Elektronik Sistemler Şube Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları” 12 nci madde olarak
değiştirilmiştir. Ayrıca “Elektronik Sistemler Şube Müdürünün Görev Yetki ve
Sorumlulukları” başlığı “Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve
Sorumlulukları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesindeki “Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube
Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlığı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube
Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı yönetmeliğin 12 nci madde numarası 13, 13 üncü madde numarası
14, 14 üncü madde numarası 15, 15 inci madde numarası 16, 16 ncı madde numarası 17, 17 nci
madde numarası 18, 18 inci madde numarası 19, 19 uncu madde numarası 20, 20 nci madde
numarası 21, 21 inci madde numarası 22, 22 nci madde numarası 23, 23 üncü madde numarası
24 olarak değiştirilmiştir.
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