
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 

 
 Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre hazırlanmış olan Otomasyon 

Programının sorunsuz çalışmasını ve birimler arası ortak olan konularda veri 

formatları oluşturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değişiklerin yapılmasını 

sağlamak, 

 Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının  giderilmesini 

sağlamak, 

 İlçemiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile 

koordinasyonu sağlayarak, taşınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer 

bilgilerin ilişkilendirilmesini gerçekleştirmek, 

 Bilgi işlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri 

düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatın verimli, etkili, 

ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, 

uygulamaya koymak, Başkan, Başkan Yardımcılarının, Müdürlerin hazırlamış 

oldukları taslakların programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların 

üretilmesini sağlamak, 

 Sunucu (Domain server, File server, vb.) sistemlerini tasarlamak ve kurmak. 
Network aktif cihazlarını kurmak ve yönetmek. 

 Masaüstü, taşınabilir bilgisayarlar, yazıcılar ve tüm çevre birimlerinin kurulumu, 

bakım ve onarımını yapmak, 

 Dış birimlerin internet ve data hatları üzerinden güvenli bir şekilde veritabanına 

bağlanmasını sağlamak, 

 E-Belediyecilik sistemini kurmak ve yönetmek, 

 Sms Belediyeciliği sistemini kurmak ve yönetmek, 

 Kurum resmi Web sitesini tasarlamak, kodlamak, güncellemek ve yayınlamak, 

 Belediye otomasyon sistemini güncellemek, meydana gelebilecek sorunları 

gidermek Otomasyon dışında kalan ihtiyaçlar için yazılımlar geliştirmek, 

 5651 sayılı kanun gereği internet trafiği kayıtlarını tutarak ihtiyaç halinde adli 

mercilere sunmak. 

 Belediye içindeki bilgisayar sistemlerinin, bakım/onarım ve teknik hizmetlerini 

yapmak/yaptırmak 

 Belediyemizin tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek, yeni ya da 
geliştirilmiş sistemler kanalıyla  belediyenin  çalışmalarındaki  gelişmeleri 
planlamak, 

 Network ortamında kullanıcıların verilerini izin verdikleri diğer kullanıcıların 
görebileceği, izin vermedikleri kullanıcıların göremeyeceği şekilde yapılandırmak, 

 Belediye idari personeline bilgisayar işletim sistemleri ve bunların programlarıyla 
ilgili hizmet içi eğitimi vermek, 

 Bilgi İşlem Müdürlüğünün yıllık bütçesini hazırlamak, 

 Belediyenin ihtiyacı olan her türlü bilgisayar ve ekipmanın temini ile ilgili  satın  
alma komisyonunda gerektiğinde teknik üyelik yapmak, 

 Belediye bünyesinde bulunan tüm donanımların ve yazılımların tarihleri geldiğinde 
bakım anlaşmalarını yapmak, 

 Yeni donanım ve yazılım teknolojilerini incelemek ve uygun olanların Belediyeye 
kazandırılmasını sağlamak, 

 Belediye bünyesinde santral, video kamera, telefon, fax cihazı gibi  sistemde 
meydana gelebilecek sorunların en kısa sürede çözümünü sağlamak, 

 Belediyemizdeki evrakların dijitalleştirmesini ve arşiv odasında muhafaza edilip 

tasnifini sağlamak. 


