T.C.
ERZURUM
PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî
statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Yasal Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata
dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 - Bu Yönetmelikte ifade edilen,
a) Başkan: Palandöken Belediye Başkanını

b) Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
d) Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğünü,
e) Personel: Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevli tüm personeli, ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 3- Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Palandöken Belediyesinde mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program
ihtiyaçları ile ilgili teknik destek de bulunmak,
b) Bilgisayar (PC), yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya
yaptırmak,
c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve
güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,
d) İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi
alışverişini sağlamak,

e) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak,
f) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
g) Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak,
h) Müdürlüğün Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel
kuruluşlarla yazışmaları yapmak,
i) Müdürlüğün maaş ve ayniyat işlerini düzenlemek,
j) Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan
ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli
çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı vb.) ihtiyaçlarının
belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
k) Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde
ihale yoluyla yaptırmak,
l) Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
m) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
n) Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,
o) Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
p) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
r) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,
s) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu
sağlamak.
Müdürlüğün Yetkileri
Madde 4- Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye
Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde
yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
Madde 5- Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte
tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla
yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 6- Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü 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 birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin
başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer'i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru
olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer
personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu
sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Teknik Destek Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Madde 7a) Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda sistemlerin geliştirilmesi, ağ
yönetimi, sistemler, Internet, web sayfası, veri tabanı ve uygulama programlarının daha
verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmaktan, bakım ve işletilmesini sağlamaktan
programlayıcı ve çözümleyicilere gerekli teknik desteği vermekten sorumludur.
b)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda programların hazırlanma, analizi,
bakım ve işletilmesini sağlamaktan sorumludur.
c)Programcılar tarafından hazırlanacak programlar hakkında önbilgi toplar, verileri
kontrol eder, programcıyla koordineli çalışır.
d)Mevcut bilgisayar birimlerini işletip çalışmasını sağlar. Ayrıca bilgisayarın donanım
ve yazılımlarından, bağlı diğer yazıcı ve kesintisiz güç kaynağının güvenliğinden ve
arızalarından sorumludur. Yukarıda belirtilen bilgisayar sistemlerinin arızalanması
durumunda arıza ekibini haberdar etmekten ve sistemin tekrar çalıştırılmasından sorumludur.
Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar.
Sistem Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 8a) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu
gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı elektrik, data ve
diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
b)Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.
c)Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.
d)Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve
uygulamak.
e)Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin
uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.
Kalem görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 9a) Müdürlüğün ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme
ihtiyacını belirlemek,

b) Her türlü mevzuat, yönetmelik, genelge, bildiri, personel özlükleri vb. işlemleri takip
etmek, ilgili personele bildirmek ve arşivlemek,
c) Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli bölümlerle hiyerarşik düzen ve bilgi işlem hizmetleri
sistemi içinde işbirliği yapmak,
d) Standart dosya planına göre günlük evrak kayıt ve dosyalama işlemlerini yaparak, yasal
süre içerisinde muhafaza etme işlemlerini gerçekleştirmek,
e) Başka kuruluşlardan alınacak bilgi işlem evrakları düzenlemek, kontrol altında tutmak,
d) Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek, ve gereksiz kullanımı
önlemek,
e) Birimlerden gelen talepleri almak ve müdürünün bilgisine sunmak,
f) Müdürlük bütçesini hazırlamak, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne
göndermek.
g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereği müdürlüğe ait demirbaşların kayıtlarını tutmak ilgilisine
zimmetlemek ve yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek,
h) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü
görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 10- İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
Madde 11 - Bu yönetmelik hükümleri; Palandöken Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.

