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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk 

ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri 
belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Fatih Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, 

görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, performans, maaş ve diğer 
hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Hukuki dayanak 
MADDE 3: (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları, 5018 sayılı Kamu Maliye 

Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye, 4734 Kamu İhale ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunlarına ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir. 

Tanımlar 
MADDE 4: (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 

 
a) Belediye :  Fatih Belediyesi 
b) Başkan :  Fatih Belediye Başkanı 
c) Başkan Yardımcısı :  Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen 

Fatih Belediye Başkan Yardımcısı 
d) Müdür :  Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi 

kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen 
imza yetkisini kullananlar 

e) Birim :  Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimi 
f) Personel :  Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını 
g) DB :  Database 
h) GIS :  Coğrafi Bilgi Sistemi 
i) MIS :  Yönetim Bilgi Sistemi 
j) EBYS :  Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
k) SDP :  Standart Dosya Planı 

 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Teşkilat 

Kuruluş 
MADDE 5: (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 

22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” 
hükümlerine dayanarak, Fatih Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih ve 110 sayılı kararı gereğince 
kurulmuştur. 

Teşkilat 
MADDE 6: (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, şef, büro ve teknik  personelinden 

oluşur. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

 
 
gibidir. 

Personelin Unvan ve Nitelikleri 
MADDE 7: (1) Bilgi İşlem Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki 
 
a) Bilgi İşlem Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen 

ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına 
Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır. 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler 
Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda atanır. 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen 
ilkeler doğrultusunda atanır. 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve 
sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 8: (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. 
a) Bilgi İşlem Müdürünün Görevleri: 
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder, 
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir, 
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür, 
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur, 
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar, 
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci derece amiri olup, 

memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar, 
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yazılı ve sözlü yürütülmesini sağlar, 
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru 

olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat 
çerçevesinde yürütülmesini sağlar, 

9) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar, 
10) Uzun/orta/kısa vadeli planlamalar yapar, 
11) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 
b) Bilgi İşlem Müdürünün Yetkileri: 
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi, 
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi, 
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi, 
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi, 
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler 

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi, 
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde performans ölçümü 

yaparak, performans raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel 
işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde 
bulunmak yetkisi, 

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi, 
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan 

personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 
yetkisi, 

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi, 
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme 

yetkisi. 



c) Bilgi İşlem Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından 
sorumludur. 

Müdürlüğe bağlı Şeflik, bürolar ve görevleri 
MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, 

tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri 
doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük 
Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

(2) Bilgi İşlem Şefliği: Bilgi İşlem Şefliğine bağlı bürolar ve görevleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

a) Coğrafi Bilgi Sistemi Bürosu: 
1) GIS uygulama yazılımlarını kurmak, ayarlarını ve testleri yapmak, devreye alınmasını 

sağlamak veya sağlatmak, 
2) GIS uygulama yazılımlarının işletilmesini, geliştirilmesini sağlamak veya sağlatmak, 
3) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi halinde GIS uygulama yazılımlarıyla ilgili 

teknik destek verilmesini sağlamak, 
4) GIS uygulama yazılımlarının ihtiyaçlarının tespit etmek, fizibilite çalışmalarının yapmak, 

amirlere bilgi vermek, 
5) GIS uygulama yazılımlarını yönetmek, bakım ve güncellemelerini yapmak ve sürekli faal 

halde tutmak, 
6) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda GIS uygulama yazılımlarındaki 

geliştirmeleri ve güncellemeleri yapmak, 
7) Amirlerin veya ilgili müdürlüklerin isteği üzerine belediyemiz personelinin GIS uygulama 

yazılımlarıyla ilgili şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak, 
8) GIS ile Belediye uygulamaları arasında veri alışverişini yapılmasını, ihtiyaç duyan 

müdürlüklerin kullanmasını sağlamak, 
9) GIS ile diğer kurum veri alışverişini yapılmasını, ihtiyaç duyan müdürlüklerin kullanmasını 

sağlamak, 
10) Üst yönetimin izin verdiği GIS uygulama yazılımlarının ve verilerinin yayınlanmasını 

(web, mobil vb. ortamlarda) sağlamak veya sağlatmak, 
11) Diğer müdürlüklerin istediği GIS ile ilgili analizleri yaparak, raporlarını sunmak veya 

sunulmasına yardımcı olmak, 
12) Amirlerden, müdürlüklerden istek gelmesi durumunda GIS uygulama yazılımları ile ilgili 

fizibilite çalışması yaparak, ihtiyaçları belirleyip, ilgili müdürlüklere veya amirlere sunmak, 
13) Ar-Ge çalışmaları sonuçlarına göre amirlerin onayladığı GIS uygulama yazılımlarını 

mevcut haliyle veya geliştirerek, GIS’e entegre edilmesini sağlamak, 
14) Amirlerin istediği GIS uygulama yazılımları ile ilgili sunum, tanıtım materyallerinin 

hazırlanmak, 
15) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, 
16) GIS uygulama yazılımlarıyla ilgili teknik şartnameyi hazırlamak, 
17) Gerektiğinde GIS ile ilgili saha çalışması yaparak, verileri toplamak veya toplatmak. 

 
b) Yönetim Bilgi Sistemi Bürosu: 
1) Belediye Uygulama yazılımlarımızın (MIS, EBYS e-imza, mobil imza, mobil belediye vb.) 

kurmak, devreye almak, faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak, 
2) Belediye uygulama yazılımlarımızın (MIS, EBYS vb.) işletilmesini, geliştirilmesini 

sağlamak veya sağlatmak, 
3) MIS uygulama yazılımlarını (MIS, EBYS vb.) yönetmek, bakım ve güncellemelerini 

yapmak veya yaptırmak, 
4) Belediye uygulama yazılımlarımızın (MIS, EBYS, e-imza vb.) ihtiyaçlarının tespit edilmesi 

fizibilite çalışmalarını yapmak, amirlere bilgi vermek, 
5) Amirlerden, müdürlüklerden istek gelmesi halinde uygulama yazılımlarıyla (MIS, EBYS e- 

imza, mobil imza, mobil belediye vb.) ile ilgili teknik destek verilmesini sağlamak/sağlatmak, 



6) Belediye Uygulama yazılımlarımız (MIS, EBYS, e-imza, mobil imza, mobil belediye vb.) ile 
ilgili amirlerin, diğer müdürlüklerin isteklerini ve ihtiyaç olan, mevzuattan doğan 
geliştirmeleri ve güncellemeleri yapmak, 

7) Belediye Uygulama yazılımlarımız (MIS, EBYS e-imza, mobil belediye vb.) ile ilgili 
amirlerin, diğer müdürlüklerin talep ettiği belediye personelinin şifre ve menü 
yetkilendirmelerini yapmak, 

8) İhtiyaç olduğunda Belediye Uygulama yazılımlarımız (MIS, EBYS, mobil belediye vb.) ile 
diğer Belediye uygulamaları arasında veri alışverişinin yapılmasını, ihtiyaç duyan 
müdürlüklerin kullanmasını sağlamak, sağlatmak, 

9) Belediye Uygulama yazılımlarımız (MIS, EBYS vb.) ile diğer kurum veri alışverişinin 
yapılmasını, ihtiyaç duyan müdürlüklerin kullanmasını sağlamak, 

10) Üst yönetimin izin verdiği MIS uygulama yazılımlarının ve verilerinin yayınlanmasını (web, 
mobil vb. ortamlarda) sağlamak veya sağlatmak, 

11) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda Belediye Uygulama 
yazılımlarımız (MIS, EBYS vb.) ile ilgili fizibilite çalışması yaparak, ihtiyaçları belirleyip, 
ilgili müdürlüklere veya amirlere bilgi vermek, 

12) Ar-Ge çalışmaları sonuçlarına göre amirlerin onayladığı Yönetim Bilgi Sistemleri ile ilgili 
yazılımların mevcut haliyle veya ihtiyaç durumunda geliştirilerek, sisteme entegre edilmesini 
sağlamak veya sağlatmak, 

13) Amirlerden istek gelmesi durumunda Belediye Uygulama yazılımlarımız (MIS, EBYS e- 
imza, mobil belediye vb.) ile ilgili sunum, tanıtım materyallerinin hazırlanması, seminer, fuar 
vb. organizasyonlarda teknik ekipmanın kurulmasını, test edilmesini, hazır hale getirilmesini 
ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak veya sağlatmak, 

14) Müdürlüğümüzü başvuran vatandaşlara e-belediye sistemi Online Kullanıcı hesabı 
oluşturarak, şifrelerini teslim etmek, 

15) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen 
analizleri yapıp, raporları sunmak. 

 
c) Teknik Servis Bürosu: 
1) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayar donanım ve yazılımlarını 

(MS Office, MS Windows, NetCad, AutoCad vb. paket programlar) kurmak, ayarlarını 
yapmak ve devreye almak, 

2) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım 
(MS Office, MS Windows, NetCad, AutoCad vb. paket programlar) problemlerini gidermek, 
bakım ve tamirlerini yapmak, sürekli faal halde tutmak, 

3) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayar donanım ve yazılımları 
(MS Office, MS Windows, NetCad, AutoCad vb. paket programlar) ile ilgili müdürlüklere 
teknik destekte bulunmak, 

4) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda müdürlüklerin bilgisayar 
donanım ve yazılımı (MS Office, MS Windows, NetCad, AutoCad vb. paket programlar) ile 
ilgili fizibilite çalışması yaparak, ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili müdürlüklere veya amirlere 
bilgi vermek, gerektiğinde teknik şartnamelerini hazırlamak, 

5) Belediyemizin internet ihtiyacını tespit edip, tedarik edilmesini sağlatmak, internet ayarlarını 
yapmak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, 

6) Belediyemizde ihtiyaç olan network veri hatlarını kurmak, bilgisayarları network, domaine, 
intranete bağlamak, 

7) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan Network ve cihazları, Kesintisiz 
Güç Kaynaklarının sağlıklı çalışmasını sağlamak, bakım ve tamirlerini yapmak veya 
yaptırmak, 

8) Belediyemizde ihtiyaç olan bilgisayarlara Uygulama Yazılımlarımızın (MIS, GIS vb.) 
kurulumlarını ve ayarlarını yapmak, 

9) Amirlerden, diğer müdürlüklerden talep gelmesi durumunda wireless sistemini kurmak, 
devreye almak, güncellemelerini yapmak ve sürekli faal halde tutmak, 



10) Diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda mobil cihazların exchange ve diğer program 
ayarlarını yapmak, devreye almak, 

11) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda belediye bilgisayar donanım ve 
yazılım envanterini hazırlamak, 

12) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda toplantı, seminer, fuar vb. 
organizasyonlarda sunum teknik ekipmanını kurmak, ayarlarını yapmak, hazır hale 
getirilmek, ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğü tanıtım faaliyetlerinin yapılmasına yardımcı olmak, 

13) Bilgisayar malzeme ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak veya sağlatmak, 
14) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen 

analizleri yapıp, raporları sunmak. 
 

ç) Sistem Yönetim Bürosu: 
1) Belediye uygulama yazılımlarımıza (MIS, GIS, EBYS, Mobil Uygulama vb.) ait sunucuları 

kurmak, işletimini sağlayacak programlarının yüklenilmesini, ayarlarının ve testlerini 
yapılmasını, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak 

2) Uygulama yazılımlarına (GIS, MIS, EBYS vb.) ait sunucuların işletim sistemlerinin bakım ve 
güncellemelerini yapmak, donanımsal sorunlarını gidermek, sürekli faal halde tutmak ve 
sunucuların diğer çevre birimleri ile uyumluluğunu sağlamak veya sağlatmak, 

3) Belediye uygulama yazılımlarımızın (MIS, GIS, EBYS vb.) üzerinde kurulu olan sistemin, 
programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak, 

4) Belediyemizdeki kritik verilerin yedeğini almak ve verilerin güvenliğini sağlanmak, 
5) Herhangi bir afet veya tehlikeye karşı kritik uygulama sunucularının kurum dışında 

yedeklerini oluşturmak, bakım ve güncellemelerini yapmak, sürekli faal halde tutmak için 
diğer çevresel birimleri ile uyumluluğunu sağlamak veya sağlatmak, 

6) Diğer Sistemler (Storage, Exchange, Domain, Backup, Antivirüs, Filter sistemi vb.) 
donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, ayarlarının ve 
testlerini yapılmasını, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak 

7) Diğer Sistemler (Storage, Exchange, Domain, Backup, Antivirüs Filter sistemi vb.) üzerinde 
kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm programlarını faal halde tutmak, 
bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, 

8) Akıllı cihazların (firewall, router, switch, modem vb.) kurulmasını, işletimini sağlayacak 
programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak 

9) Sistem odası Network ve cihazlarını kurmak, ayarlarının ve testlerinin yapılmasını, devreye 
alınmasını sağlamak veya sağlatmak, 

10) Domain ile ilgili şifre ve menü düzenlemelerini yapmak, 
11) Amirlerin ve diğer müdürlüklerin istediği sistem donanım, yazılımları ile ilgili analizleri 

yaparak, teknik şartname, raporlarını hazırlamak, 
12) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen 

analizleri yapıp, raporları sunmak. 
 
 

d) İdari İşler Bürosu: 
1) Müdürlüğe gelen ve giden her türlü evrak işlerini EBYS üzerinden yapmak, gerek 

olduğunda zimmet işlemlerini ve dosyalama işlemlerini yapmak, 
2) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine cevap 

vermek, 
3) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, taşınır mal yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemlerini, 

mutemetlik ve gerçekleştirme görevlisi işlerini yapmak, 
4) Müdürlük taleplerini hazırlamak, gerektiğinde ihale dosyasını ve hak ediş dosyasını 

hazırlamak, 
5) Müdürlükteki personelin maaş ile ilgili işlerini yapmak, 
6) Müdürlükteki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak, 
7) Müdürlük çalışanlarının gerekli konularla ilgili puantajlarını yapmak, 
8) Haftalık, aylık, yıllık raporları hazırlamak, uzun/orta/kısa vadeli planlama ile ilgili 

Müdürlük makamına bilgi vermek, 
9) Kırtasiye ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak veya sağlatmak, 



10) Malî kontrolleri yapmak, 
11) Üst amiri tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 

 
e) Eğitim Bürosu: 
1) Belediyemiz personeline Belediye uygulama yazılımlarımız (MIS, GIS, EBYS, Mobil 

Uygulamalar vb.) ve outlook programı kullanımı ile ilgili eğitim vermek veya verdirmek, 
2) Talep eden vatandaşlara web sitemizde yayınlanan e-belediye sistemi ile ilgili eğitim 

vermek, 
 

f) Arge (Araştırma Geliştirme) Bürosu: 
1) Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak. 
2) Belediye uygulama yazılımlarımızın (MIS, GIS vb.) teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının 

gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek, 
3) Belediye uygulama yazılımlarımızın (MIS, GIS vb.) donanım, sistem, yazılımı ihtiyacı 

karşılamayacak durumda veya teknolojinin gerisinde kaldıysa, gelişen bilişim teknolojileri 
doğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışması yaparak, müdürlük makamına bilgi 
vermek, 

4) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda Belediyemiz bilgisayar donanım, 
yazılımı ile ilgili Ar-Ge çalışması yapmak, ilgili müdürlüğe veya amirlere bilgi vermek. 

 
(3) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri 
doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 

Hizmetlerin icrası 
MADDE 10 : (1) Bilgi İşlem Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir. 
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak EBYS’ye işlenip, sistem üzerinden havale edilir. 

Gerekli olanlar zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir. 
b) Görevin planlanması: Bilgi İşlem Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve birim sorumlusu 

tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. 
c) Görevin İcrası: Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken 

özen ve süratle yapmak zorundadır. 
İşbirliği ve koordinasyon 
MADDE 11: 
(1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon 
a) Bilgi   İşlem  Müdürlüğü   ile  diğer  birimler  arasında  ve  birim  içi  koordinasyon Müdür 

tarafından sağlanır. 
b) Bilgi İşlem Müdürlüğüne direkt gelen evrak ve dilekçeler ilgili görevli personel tarafından 

taranarak, EBYS üzerinden müdüre gönderilir. Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile gelen evrak ve dilekçeler 
müdür tarafından EBYS üzerinden kabul edilir. 

c) Bilgi İşlem Müdürü tarafından sistem üzerinden kabul edilen evrak ve dilekçelerden gerekli 
olanlar şef veya ilgili personele havale edilir. 

d) Birimlerde görevli personel evrakları EBYS üzerinden kabul eder, niteliğine göre inceler ve 
sonuca ulaştırır. 

e) Gelen Evrak, Giden Evrak, Dilekçelerden gerekli olanlar SDP’ye göre fiziki olarak 
dosyalanır. 

 
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün 
parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası veya e-imzası ile yürütülür. 

 
 

 

  



 
 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Denetim, Performans ve Disiplin 

Müdürlük içi denetim  
MADDE 12: 

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. 
b) Bilgi İşlem Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek 

ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 
Performans Raporları 
MADDE 13: (1) Bilgi İşlem Müdürü altı ayda bir olmak üzere (yılda iki defa)  memur personel 

için birinci sicil Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan performans raporları mühürlü bir şekilde 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir. 

Personel özlük dosyaları 
MADDE 14: (1) Özlük Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin 

tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti 
ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük başlıca dayanaktır. 

Bu nedenle; 
a) Bilgi İşlem Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası 

düzenlenir. 
b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, 

sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış 
oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer 
evraklardır. 

 
Disiplin cezaları 
MADDE 15: (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 
MADDE 16 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi 

hükümler çerçevesinde hareket edilir. 
 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
MADDE 17 : (1) 10.04.2015 tarihli ve 2015/144 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Bilgi İşlem 

Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 18: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı 

kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
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