
T.C.
ERCiŞ BELEDiYESi
Bilgi İşlem Müdilrlüğü

.. BiLGi işı-nıı ııüntlnı-ü(;ü
GoltEV, ÇALIŞNIA trSt]L VE ESASI-ARl

niniNci nöıüıa
GENEL uüxüırlı-rR
siniNci xısıN,ı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ve Kapsam

MADDE l - Bu usul ve esaslarııı anıacı; BiIgi İşleın Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, lrııkuk'i

StatüSüırü, görev. yetki, çalışına usul ve esasları ile Erciş Belediyesi Bilgi sistemlerinin verimli şekildc
kullaıı ı lnrasın ı sağlaıııak üzere bilgi sistemlerinin kullanımı ve güvenliğine yönelik kuralları

belirleyerek, Iıizmetlerin da}ıa etkin ve veriınli bir şekilde yürütülmesini sağlanraktır.

Dayanak

MADDE 2 - (l) l580 / 5393 sayıIı Belediye Kaııı.ınu ve 3030 / 52]6 sayılı Büyükşehir Bclediyesi

Kanunu gereğince kurulmuş olan Bilgi İşleın Müdürlüğüne ait olaı-ı bu yöııeıı-ıelik;657 sayılı DevJeı

Memurları Kanunu, 501 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuı-ıu, 4857 sayılı iş Kanunu.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlannııştır.

Tanım lar

MADDE 3 - ( l)Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a) Başkan: Erciş Belediye Başkanını,
b) Belediye: Erciş Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Erciş Belediye Meclisini,

d) Çalışan Personel: Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesiııde görevli tüm ıı-ıemur. işçi. sözleşıneli

personel ve diğer personeli,

e) Başkan Yardınıcısı: Bilgi İşlenı Müdürlüğti'ııün bağlı olduğu ilgili Başkan Yaıdıırıcısıı,ıı.

0 Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğünü,

g) Müdür: Bilgi İşlem Müdürünü.

h) Birim Müdürü: Eı,ciş Belediyesi Şube Müdürlerini.

ı) Birinı: Erciş Belediyesi Şube Müdürlüklerini

i) Kullanıcı: Erciş Belediyesi iı-ıte[ı-]et ve ağ altyapısını kullalıan tüıı-ı persoı-ıelleri.

.i) Pay,daş : Erciş Belediyesi interaktif hiznletlerinden yararlanan tüm kullanıcılaü,ı ifade edeı,.

Bilgi İşlenı Müdürlüğü; Erciş Belediyesinin bilgi teknoloj ilerinden en iyi şekilde yararlanarak.

belediyecilik iş ve işlen-ıleriııi en iyi biçinıde yiirütülmesini sağlayıcı. veriınliliği artırıcı çalışıııalar vc

yatırıırılar yaparken kentliye sunulan hizmet kalitesini ve buna bağlı olarak yaşaın kalitesinitı artıü,lcı

Bilgi i,şlenı Müdürlügü (lörev ı,e Ç|ulışma Escısları Sayfa l



T.C.
ERCİŞ BELEDiYESi
Bitgi İşlem Müdürlüğü

ve hayatı kolaylaştırıcı çalışmalar ve yatırımlar yapan birimdir.

ixiNci xısıvı
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
'teşkilat

MADDE a - ( l) Bilgi lşlem Müdürlüğü İdari Teşkilaııı ınüdür, şef, ıııenıur, sözleşıneli personel. işçi

personel ve diğer personelden oluşur.

(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğiin teklifi ve bağIı

olduğu üst an-ıirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

(3) Müdiirlük şu bürolardan oluşur;

. sistem yönetimi ve yazılım Bürosu.

. Teknik Servis Bürosu,

Müdürlüğün Giirevleri

MADDE 5_ (]) Bilgi işleııı Müdiirlüğü, yasalar, yönetmelikler ve gelrelgelerle belirlennıiş yetki Vc

soruııılulukları içinde kalarak belediye başkanının atadığı müdür marifeti ile iş ve işlemleriı-ıi yürütüı,

(2) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a. Stratejik plan ve gelecekteki ihtiyaçların ve mevcut durumun analizini yaparak I-ıeı,takviıı,ı

yıIıı-ıa ait ınüdürlük yatırın] plogramını hazırlar,

b, Yatırım Programı döhilinde İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları lıazırlar,

c. llralesi gerçekleştirilen işlerin şartname ve sözleşnıelerine uygun yapımını takip ve kontrol

eder,

d. Bilgisayar ve çevre birimleri ile diger bilişim ürünleriı-ı alınması öncesinde, birinileıin yazılı

talebi ile tek_ııik şartnameler hazırlar ve alın]dan soı]ra gerekli ı]ıuayeneIeri yapar,

e. Belediye bilişim teknolo.jik sistenıleriniıı ilgiIi nıevzuata uygun olarak yürütülınesİ İÇin

tedbirler alır,

l Diğer müdürlüklerin bilgi teknolo_iileri kullanımlarlnı koordine eder, bu aıııaçla gerektiğinde

yasal dayanaklar ve belediye başkanınııı verdiği yetki çerçevesiı-ıde diğer nı üdüıliikleriı-ı iŞ r c

işlemlerinde gerekli müdahale ve iyileştirmeleri yapar,

g. Be1ediyeye birimlerin bilgisayar ve iletişiın teknolojisinden en iyi biçimde ve ortak olarak

yararlanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarır]ı yapar Belediye bilgisayar sisteıııini bir

bütürı olarak kurar ve işletir.

t}ilgi işlem Müdürlüğü Göreı, ı,e (|alışnıa Escısları Savltı 2
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h. Belediye bilgisayar/bilişin-ı tekııoloj ileriııin bir bütün için de uyuııı içiııde çalışıırası aıı-ıacıvla

diğer ınüdürlüklerin kullandığı/kullaııacağı sistemleri yönetir, değiştirir/günceller,

i. Bilgi kaynaklarını çeşitlendirerek kayıp ve kaçağı önlemek, Belediye görev alanında bulunaıı

vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştı rnıak, verimliliği artırmak amacına yönelik olarak

diğer kurun-ılarla gerçekleşecek veri teminini, paylaşın-ıı ve değişinıini sağlamaya yönelik

sistemler kurar/kurdurur. (Kimlik Puylaşını Si.sıe nıi, Adrc.ı Bilgi Si.ııenıi, Tapu, Kaılıı.ııro, ı,b

ile )

j. Bilgi İŞlem Müdürlüğü; e-devlet çalışmaları çerçevesinde e-belediyecilik faaliyetlerini

yürütür bu konuda gerekli çalışmaları yapar altyapıları kurar.

k. BelediYenin bilişim teknolo.jilerini kullanması ve hizmet olarak sunması için gerekli

teknolojileri planlar, araştırır, geliştirir veya satın alınması altyapısıııı hazırlar ve uygular.

]. Yönetiııı Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetinı Sisteıııi, e-

BelediYecilik sistemlerini işletilir. İş süreç|erini elektronik ortama taşıyarak hizııet kaliıesini

yükseltici, çeşitlendirici, verimliliği artırıcı yeni sistemleri tasarlar ve kurar,

m. BelediYemiz ihliyaçları doğrultusrıııda kullanılacak yazılımları gtiııcel ı-ı-ıerızı_ıata uvgLılı

biÇiııde Yazar veya hizı-ı-ıet alımı yoluyla teıııin eder. Yazılıııların uyuıı-ı içinde ortak verj

l-ıavuzuna dayalı çalışmasıırı sağiar.

ır. Sistenl yöııetimi kavraını içinde biIgisayar sistemine bağ|ı bilgisayar ve çevre cil-ıazlarının

kulIanıcılarıı-ı yanlış veya hatalı kullanım ları ırdan kaynaklanan ııedenlerle ya da sisteıııde

kendiliğinden kaynaklanan (yıpranma, dış etkeııler v.b.) nedenlerle çıkan sorunları gidererek

sistemin sonınsuz çalrşmasını sağlar ve sistemi yönetir.

o. Belediye bilgisayar sistemi kullanıcıları için tekı-ıik destek verir.

P. Belediye bilgisayar sistemiı-ıe bağlı bilgisayar ve çevre birinıleriniır. kesintisiz güç

kaYnaklarının ve veri iletişim ve güvenlik altyapısının bakım ve tamiriıri yapar/yaptııır,

q. Bilgisayaı sisteminin işleyişi için gerekli donanım, yedek parça ve saı,f ınalzenıeleıini ten,ıin

eder.

ı. Belediyenıizde Iriznıel verin-ıliliğini ve çeşitliliğini aılırıırak adına bilgisalar teknolojilerini

daha iyi kullanan persoı-ıeller yetiştirilmesine yönelik eğitiınleı verir veya lrizıııeü alııı-ıı

yoluyla verdirir.

s. Yeni teknolojileri takip ederek kurı.ıma adaptasyoııunu sağlayıcı araştınna ve geliştirı-ı,ıe

çalışmaları yapar, aııalizler ve raporlar hazırlar.

t. İş süreçlerinin elektronik ofiama aktarılması sonrasıı,ıda bürokratik işlenıleri azattıcı sürcç

l}ilgi işlem MüdürLüğü Görev ı,e Ç)alışma Esaslcırı Savla j
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T.C.
EltciŞ I]ELEı)İYESi
Bilgi İşleın M iidürliiğii

optimizasyonlarını başkana öı-ıerir.

Belediyemiz faaliyetlerinin ya da hizmetlerinin Belediye görev alanında bulunarı vataüldaşlaıa

elektronik ortanıda ulaştırılması içiır gerekli çalışmaları yapar (interı,ıet üzerinden web sitesi,

cep telefonları üzerinden mobil belediyecilik, sahada Kiosk cihazları, CD-DVD üretimi ve

dağıtımı)

Gerekli duruınlarda görevlerini yerine getirmek anıacıyla çeşitli mal ve hizmetleri satın

almaları yoluyla üçüncü şahıslardan ya da firmalardaıı temin eder.

Müdürlüğün Organları

MADDE 6 _ (l) Bilgi İşlen-ı Müdürlüğü; Müdiir, Sisteııı Yöı-ıetiııi ve Yazılım ile Tekırik Serı is

Bürosundan oluşur.

Müdü r

MADDE 7 - (l) Müdürlüğe atann]a usul ve nite]ikleri;

a. Belediye Başkanınıı,ı oluru.

b. 657 sayılı Devlet Memıırları Kanununuıı atamaya ilişkin nıaddeleriııde öııgöriilen şartlarl

taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olan kişiler arasındaıı atanıı,

Müdürün Görevleri

MADDE 8- ( l ) Miidürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a. Müdürlüğü Başkaı-ıa karşı temsil eder,

b. Müdürlüğüıı yönetinıinde tam yetkili ve sorunılu kişidir,

c. Çalışmaları yazrlı ve södü emirlerle yürütür,

d. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplirıinden sorunıludur,

e. Personel aıasında görev dağılımı yapaı,,

f, Müdürlükte çalışan personeliır biriııci sicil aıııiri olı-ıp. merı-ıur. işçi ve digeı'personelin [-ıaŞarı

ve performans değerlendirmesin i yapar,

g. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını üner'i mevzuat çerçevesinde belırler,

h. Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tün] iş ve işlemlerinin zanranıııda ve doğru

olarak yerine getirilmesini gözetif.

i, Bilgi işlen] Müdürlüğü ile diğer Müdiirlükler ve ilgili birinıler arasılıda kcıtırdinasyon ıı sağlar.

.i, Üst biriınlerce kerıdisiıre verilen diğer görevleri yeriııe getirn-ıek,

Müdürün yetkileri

MADDE 9- (1) Müdürün yetkileri şunlardır:

Bilgi işlenı l\4üdürlı:jğü G()reı, ı,e Çalışnıo Escısları Savfa,1
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T.C.
ERciŞ BELEDiYESi
Bilgi İşlem Müdürlüğü

a. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makaınınca uygun göıülerı programlar

gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatnıa,

b. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülı,ı,ıesinde ihtiyaç duyulan yeüri tedbirlerin ve yetkiIeı in

alınması içiıı Başkanlık Makamıı-ıa önerilerde bulunma,

üçüNcü KIsIM
Müdürlüğe Bağlı Bürolar vc Görevleri

Sistem Yönetimi ve Yazılım Bürosu Görevle ri:

MADDE ll
a. Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlaınak üzere aı-ıaliz ve

fizibilite çalışmaları yapar, bu analizlere dayalı bilgisayat sistemleri kurar/kurdurur, işletiı.

kurulu sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere bakımlarıııı yapar/yaptırır.

b. Belediye bilgi teknolojileri ve sistemlerini iyileştirici, genişletici önerilerde buluııı-ııak, yatırıııı

programl taslağı oluşturmak aırıacıyla Teknolojik gelişıııeleri izlenıek ve bunları "Teknolojik

Gelişmeler Raporu" ile sunmak,

c. Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E- Belediye

(elektronik belediyecilik). Kiosk Belediyeciliği gibi sistenıleri içinde baı,ıııdıraır Bilgi

sisteınlerine dayalı bireyleriıı Iıizıııetleri tiretip tiiketebildiği Bireysel Belediyecilik sisteııiııiır

hayata geçirilnıesine yöı-ıelik çalışmalar yapn-ıak.

d. Bitgi ve iIetişim ağını (kablolu ve kablosuz olarak) kuruın içi ve dışında (I-ıizıı-ıetiı-ı

BiLgi işlem Müdürlüğü Görey ye Çalışma Esasları Sayfa 5

c. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda l.derece imza yetkisi,

d. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birinı ve kuruIuşlarla haberleşıı-ıe,
e. Birimdeki tüm personele görev dağılıınını yapma,

1'. MüdürIüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme,

g. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zanıanlarıü]ı tespit etme,

h, Geçici süre görevde buluııaı,ııayacağı dönemlerde. nıüdürlüğe tayiıı şartlarıı-ıı l-ıaiz olan

persoı-ıelden birini nıüdiirlüğe vekAlet etmek üzere belirleme ve makanıın onayına sunn]a,

i. İn-ıza Yetkileri Yönergesinde birim müdürlerine verilen yetkileri kullanmak.

Müdürün sorumlulukları

MADDE l0- (l) Müdür; Belediye Mevzuatı, göreviyle itgili diğer mevzuat ve bu yöı-ıetn-ıelik ile

kerıdisiıie verileıı görevleriı-ıin gereği gibi yerine getiriImesinden; yetkilerin zamaıııııda ve gereğiııce

kullaııı lıııası rıdan. bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkarııı-ıa karşı sorunıludur.



9-

T.C.
ERCiŞ BELEl)iYESi
I}ilgi İşlcnı M iidiirliiğii

gerektirdiği her noktaya) en güncel teknolo.iiler iIe yaynıak,

e. Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayıcı belediyecilik

yazıIımlarının, işletim sistemleriniıı. l-ıizn-ıet ,ve yönetİn-ı yazılıııılarını teınİn etırıek

kurulum larını yapnıak/yaptırıııak, güncellenıek/güııcellettirnıek, sistem devaııı lığı ırı

sağlamak,
f. Ağ cİhaz ve yazılımlarını kurar, internet ve intranet bağlantılarını yönetir,

g. Fiziksel/yazı lıınsal sunucu temin eder, kurar, işletir, bakımını yapar, kullanıcı|ara ıııerkezi

destek verir,

h.Bilgisistemleriningüncelliğini,stabilizesini,optiıniZasyol]tıılusağlamak,

i. Bilgisayar sistemlerinin fiziksel güvenliğinin ötesinde yazılımsal güvenliğini de sağlamak.

Elektronik oı.tamda sisteme olabilecek saldırıları (virus, worm, rootkit, backdoor. trojaıı.

Iracker keyloger, spyware v.b. ) engellemek.

.i. sistem için gerekli donanım ve yazılımlarııı listesini çıkarmak. oıray ile alıınlarıııl sağlamak,

k. yazılım lisaııslamasını takip etmek, gerekli yazılımların satın alınnıasını sağlaınak,

l. Dış kurumlarla e_devlet çalışmalarl çerçevesinde, veri iletişim, veri paylaşını çalışıııalarını

yürütmektir.

m. Yeni teknolojilerin kullanımı ve veriııililiğin arttlrılması için personele bilgisayar eğitinıi

planlar, eğitim verdirir.

n. E_dönüşümün gerçekleşmesi için diğer birimlerin ve belediye ile ilişkili diğer kurunrların

çalışmalarını takip ederek belediyede yapılınası gerekenleri tespit eder

o. Sistem odasındaki cihazlaııı-ı bakım ve onarımlarını yapar/yaptırır,

p. Kullanıcılara ait logları mevzuatlara uygun olarak tutar,

q. Btiı.oya geleıı ve gideı] evraklarıır kayıtlarıııl tutar, ilgililerine ıebliğini ve dağıtıı-l-ıını vapar,

ı. jler tiirlü teknolojik imkAnı kullaı]arak belediyeı-ıin her türlü tanıtın] laaliyetleriıre destek olur,

s.Belediyewebsayfasınıilgilimevzuatavekurumsalkimliğeuygunbiçimdetasarlarvegüııcel

kalmasını sağlar. Bu iş için gerekli yazılımları temin eder kurar,

t. Kurumsal web sitesinin, kurumsal e_posta sunucusunuıı devamlılığınl Ve yaylnlnl sağlamak,

u. Başkaır, Başkan Yardıı-ırcısı ve Müdüı, taı,afıı-ıdaıı verileır diğer görevleri yapar,

yukarıdaki işlerin gerçekleşmesinde öı]celikle müdürlük iırıkanları kullaııılır, müdürlük iı-ırkiı-ıları ile

çözülenıeyen işler, mal veya hizmet alıııı ilraleleri ile giderilir,

BiLgi işlem MüdürLüğü Cijreı, ı,c Ç)ulışıncı Esııslurı Sar,la 6



MADDE_ l2

a. Belediyede kullanılan kullanıcı bilgisayarları vd çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı gibi)

arızalarını giderir, bakııır ve onarın]ıılı yapar/yaptırır. Parça veya nıalzeıne alımı gerekivorsa

teknik rapor hazır\ayarak Müdüı,lüğe sunar.

b. Belediyede kullanılan kullanıcı bilgisayarları ve çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı gibi)

envanter kayıtlarıı,ıı tutar ve 3'er aylık dönemler halinde envanterler güncellenir.

c. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan teknik sorunları giderir. Kullanıcılara teknik destek verir,

d. Sistenı odası haricindeki sisteme bağlı tüm çevre cihazların tamİr ve bakımını yaptırarak

c ihazları çalışır duruma getirir.

e. Bilgisayar sistem ile ilgili sarf malzeınelerini. birimlerin isteği doğrultusunda temin eder,

f. Belediye kamera güvenlik sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli önlenıleri alır, çalışmaları

y apar l y aptırır .

g. Belediyeııizin çeşitlitoplantı^ gösteri ve etkinliklerinde siırevizyoı-ı suı-ıuı-ıı altyapısıııı kı-ırıııak.

suıruı-ıı yapınak.

h. Sorunrlu olduğu işlerle ilgili kayıt formlarını düzenler, sistem ve hizmetlerle ilgili olarak aylık

raporlar Müdürlüğe sunar.

i. Büroya gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutar, ilgililerine tebliğini ve dağıtımını yapar.
j. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafındaıı verilen diğer görevleri yapaı.

Yukarıdaki işlerin geıçekleşmesiııde öırcelikle n-ıüdürlük iııkAnları kullaı-ıılır, miidürlük iınkAııları ile

çözülemeyeı] işler, mal veya hizmet alımı ihaleleri ile giderilir.

ixiNci BöLüM
BiRiNCi KısIM
Görev ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesi, Evrak İşlemleri, Hizmet Politikaları

MADDE l3- Görev ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

a. Müdürlük görevleri Başkanın müdür'e sözlü veya yazılı talİınatı ya da ıntidiirtiıı

sorunı lı.ılukları gereği re'seıı alacağı karar üzeriıre, verilecek işin niteliğine göre ilgili

büro/persoı-ıele sözlü veya yazılı iletilıııesi ile yerine getirilir.

b. Müdürlük işleyişinde asıl olan görev ve enıirlerin yazılı olarak verilmesidir. Verileı-ı

görevin/emrin mevzuata uygunluğu görevi vereniır sorurı-ıluluğuırdadıı,.
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Teknik Servis Bürosu Görevleri:
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Bilgi İşlem Müdürlüğü

MADDE l4- Evrak lşle mle rı

a. Gelen ve giden evraklar mevzuat ve belediye başkarıınıı] verdiği yetkiye dayaı]ılarak ınüdür

veya \mza yetkisi verilen kişi tarafından imzalanarak diğer birimlere gönderilir veYa kiŞilere

havale edilir.

b. Gelen ve giden evraklarııı işlem görmüş suretleri dosyalarında saklanıı'. dlŞ [ıiriı-ııIerc

gönderilen evrak zimnıet karşılığı teslim edilir.

c. Elektronik onamda nitelikli sayısal sertiflka kullanılarak iııızalaı-ıaıı ve elektroııik oIarak karŞı

tarafa teslinr edilen yazışmalarda zimmet defteri kullanılmaz,

ixiııci KISlM Hizmet Politikalarl

MADDE l5- Kurumsal Ağ ve Sistem Güvenliği ile İlgili Esaslar,

MADDE l6_ Donanım işletim Sistemi ve yazılım, Teknik Destek Hizmetleri Esasları

a. Belediye kurumsal ağında yer alan tüm bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılaı ve yazılıınlarııı

envanter bilgileri takip edilecek ve Bilgi iş|em Müdürlüğünün bilgisi dışında. yetkisiz kişiler

tarafıırdan herhangi bir değişiklik (ekran kartı takılıp, Tv kartı takılıp sökülnıesi. yazılın]

yüklenınesi veya kaldırılması vb.) yapılanıaz.

b. Bilgisayar, yaz\c:,larayrcl vb. cihazlar sürekli enerji tükettiğiırdeıı, uzun sure kullaıınramaları

duruıı1uı1da kapalı tutulmaları gerekınektediı,. Söz konusu cihazların verinrli kullaııılıılas] eSaS

olup. cihazlar mesai soııunda nıutlak suretle kapatılır. Açık bırakılaı-ı cil-ıazlaı'ın Lı.ğIaVJC'ığl

zarar|ardan personelle birlikte birim amirleri sorumludur,

c.Ağüzerindenkullanlcllarınerişeceğiservislergerektiğiııdekısıtlaııacaktır.

d. iz_in verilen kaynak ve hedef ağlar arasındaki iletişimi aktif olaı,ak koı]trol eden teklıik

Bilgi işlem MüüJürLügü Görev ve Çalışma Esasları Savlh 8

c. Müdürlük görev plaı-ıının hazırlanmasında stratejik plan, belediye başkaıııııın eırıır vc

görevlendirmeleri ile belediye birimlerinin mevcut ve muhtemel ihtiyaçları göz önüne

alınarak planlanır,

d. Müdürlük görevlerinin yerine getiriln,ıesinde n,ıüdürlük inık6nları ve bütçe. bu çalışma

yönetnıeliğinde tanıınlanaıı görev ve soruınlulukları ve paylaşımiarı dikkate alınır.

e. Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi ı-ııüdür'üıı koordirıasyoııtı ve ıııarif'eli ile oluı'.

i'. Herhangi bir ı-ıedenle görevleriııdeı-ı ayrılaıı varsa persoı-ıel kerıdisiııe zinııııetli eŞYaYl Ve!a

varsa kendisinden başka kimsenin bilnıediği şifre parola gibi müdürlüğe teslim etmedikÇe

görevinden ayrılamaz.
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önlemler Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından alınacaktır.(örnek firewall).

e. Gereksiz servis ve kişisel uygulamalar kaldı rı lacaktır.

f Güveıılikle ilgili Loglar soruıılu persoııel tarafıı-ıdaıı değerlend irilecek ve gerekli tedbırler

kullanıcılara bildirilmeksizin alınacaktır.

g. Bilgisayar ağlarının ve bağlı sistemlerinin iş sürekliliğini sağlamak için özel koııtroller

uygulanacaktır. (uzaktan erişim yolu vb.)

h. Bilgisayar, yazıcI, tarayıcı vb. cihazlarıı-ı data ve enerii kabiolarıııııı lrasar görnıeıı-ıesi (aŞıı'ı

gergin olması sebebiyle kopnıası, saııdalye altıırda ezilnremesi vb.) iÇin gerekli önlenıleri

aln-ıak kullanıcının sorumluluğundadır.

i. Bilgisayar, yazıct, taraytcı vb. cihazlarırı bağlı olduğu prizlere (güç kaynağı prizlerine)

kullanımı yasak olan ısıtıcı, çaydanlık ve bunun gibi vb. özel kulanım aıı-ıaÇlı cihazlaı'

kesinlikle takılaniaz.

j. Bilgi işlem sistemine ilişkin talepler ve sorunlar kullanıcılar tarafından kendi birinı

müdürlerine iletecek, Birim Müdürleri uygun görmesi durumunda talepleri Bilgi işlenı

Müdürlüğüııe iletecektir.

k. Belediye birimlerinde Bilgisayar Donanımr ve yazılımı, ağ bağlantısı, internet Vb. lıizıı-ıetler]e

ilgili yaşanan anzalara Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafındaı-ı nıüdahale edilir. Bu tüı,

müdahaleler sonucunda oııaya çıkabilecek arna|ar, ınaddi hasarlar ya da belediye sistenl ,

güvenliğinin ihlaline yol açan uygulamalar ilgili bilgisayar kullaı-ııcısl ı-ıl ı-ı soruıııluluğuııdadı r,

l. Biriınlerden arıza sebebiyle Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne gönderileı-ı tıilgisayarlar

üzerindeki verilerin yedeklenerek koruı-ıması kullanıcının sorunıluluğu altındadır. Kııllanıcı

tarafından alıııan yedekler Bilgi işlen-ı Müdürlüğü personeli kontörlünde geri yüklenir.

nı. yedekleme ve geri yükleme işlemleri sırasında iş bu çalışııa esasları ile belirleıren ilkelere

aykırı olarak kurulumu ve kullaı-ıın,ıı yasaklanınlş olaır öğeler (her türlü yazılınr. uygulaıııa vb)

tespit edildiğinde Bilgi işlen] Müdürlüğü teknik personeti tarafından derhal silinir.

n. Belediye demirbaşına kayıtlı olmayan, belediye personelinin şahsi bilgisayarlarl na arıza

bakım ve tekı]ik destek hiznıeti verilmez. Bu bilgisayarlara belediyenin lisanslı yazılın,ılarıı-lııı

yüklenn]esi kesinlikle yasak olup. Bilgi işleın Müdürliiğü persoı]elindeıı bu koı]rıda talepte

buluııulanıaz.

Bilgi İşlenı Müdürlüğü persoı-ıeli uygulanıalar, yazılın-ılar ve donaıııınlarıı,ı uytııııları,

gelişmeleri ve hatalarını tespit etmek amacıyla doıraı]ım, yazılınr ve cihazları kullanlrlar

Kendi bilgisayarları üzerinde tespit edebiIirler,

Bilgi iştem Müdürlüğü (}örev ve Ç'.alışma Esaslorı Sayl'a 9
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MADDE l7- İnternet Erişim Esasları

a. Belediyenin ihtiyacı doğrultusunda içerik filtreleme sistemleri kullanı lacaktıt. Bilgi Güvenliği

gereği istenilmeyen siteler (pornografik, oyun, kumar, şiddet içeren vb.) sosyal ağ siteleri

(facebook, twitter vb.) ve video paylaşım siteleri (youtube vb.) yasaktır,

b. Hiçbir kuIlaı.ııcı peer_to_peer bağlantı yoluyla interııetteki servisleri kullaırmayacakti r.(örnek

KaZaA, iMesh, eDonkey20000, Gnuteila, Napster, Almster, Madstel, FastTrack.

Audiogalaxy, MFTP, Emule. overnet, NeoModus, Direct Connect, Acpuisition, BearShare:

Gnucleus, GTK_cnutella, LimaWire, Mactella, Morplıeus, Phex, Qtell, Shareaza, xoloX,

Open, Nap, WinMX vb.)

c. Bilgisayarlar arası ağ tizeriııdeır lCQ, MIRC, Messenger vb. ınesajlaşma ve sol-ıbet

programları gibi chat programları kullanılmayacaktıı,.

d. Hiçbir kullanıcı internet üzerinderı Multimedya Streamiııg yapanıayacaktı r,

e. Bilgisayarlar üzerinden genel ahlak anlayışına aykırl İntemet sitelerine girilmeyecektir ve

dosya indirimi yapı lmayacaktır. iş ile ilgili olmayan (müzik, video dosyaları) yüksek hacinıli

dosyalar göndermek (upload) ve indirilmeyecektir (download etnıek) ,

l Üçüncü şal-ıısların (misafiı.lerin) Belediye iı-ıternetini kullanıııaları Belediye başkaırlığı ııı ıı izni

ve bu konudaki kurallar dAhilinde gerçekleştirebilecektir,

MADDE l8- Kullanıcıların Uyması Gereken Genel Esaslar

a, Belediyenin güvenlik sistemleri kişilere makul seviyede n-ıal-ıreııiyet sağlaııııŞ olınakla

birlikte, belediyeniıı bünyesinde oluşturulan tün-ı veriler Belediyeı-ıin nıülkiYelinded iı'.

b. Bilgi işlenı Müdürlüğü, ağları ve sisten-ıleri peıiyodik otarak deıretleıı-le hakkına sahipıir.

Deııetleıne esnasında. Başkan, Başkarı Yardımcıları ve Biriııı Müdürlerİne aİt olanlaı'haı'iÇ

olmak iizere, bilgisayarlar Başkanın yazılı izniyle, incelenmek amacıyla kullanıcısına l]aber

verilmeksizin Bilgi İşlem persoııeli tarafindan alınır. yerinde veya Bilgi işlenı Müdürlüğünde

inceleııir.

c. Bütün bilgisayarlar mutlaka donlaine logiıı olmatıdır. Don]aiııe bağlı olmayaıı bilgisayarlar

yerel ağdan çıkarılnıalıdır.

d. Bilgisayarlarda oyun ve eğlence amaçlı programlar çalıştırılmamalı, kopyalanmaııalıdır,

e. Bilgisayarda resmi belgeler, pı.ogramlar ve eğitim belgeleri lıaricinde dosya alışverişi

bulundurulmanıal ıdır.

f. Belediyede; Bilgi işlem Müdürlüğünün bilgisi olnıadan ağ Sistenrinde (web lıostil-ıg servisi, e_

posta servisi vb.) surıucu nitelikli bil gisayar buluı,ıduruln-ıanıalıdır,

Bilgi işlam Müdürlügü Görev ve Çalışma Esasları Sayfa l 0
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g. Bilgi işlem Müdürlüğü personelinin bilgisi dışında bilgisayaı,Iar üzeı iı-ıdeki ağ ayarları,

kullanıcı tanımlarü. kaynak profilleri vb. üzeriırde mevcut yapllan düzenleııeler hiçbir suretle

değiştirilmemelidir.

h. Bilgisayarlara resmi nitelikte oln]ayan herhangi bir lisansız bir program yüklennıemeli^

kullanı lmamalıdır.

i, Gereknıedikçe bilgisayar kaynaklarl paylaşıma açılınanıalldır. kaynakların paylaşln,ıa

açılması halinde mutlaka şifre kullanınıa kutallarlna göre hareket etmelidir.

j. Bütün kullaıııcılar kendi bilgisayar sisteminin güvenliğinden sorumludur. kullanıcı hatası

veya ihmali neticesinde, Kuruma veya kişiye yönelik saldırılardan, yürürlükteki Yasalarda suÇ

ve suçlu sayılmış yapılaıımalar ile şahlsları övücü hareket ve paylaşımlardan ilgili kullanıcı

sorumludur.

k. çalışaı-ılaı. kurun1la ilgili yazışı-ı-ıalaı,da birinıIeriııe ait e-posta adresleı,ini kullaıınıalıdıı. ()zeI

e_posta hesaplarü (Hotmail, yalıoo, myner vs.) zaruri oln]adıkça kullaııı lnıamalıd ıı,,

MADDE l9_ Aşağıdaki aktiviteler hiçbir istisna olmadan kesinlikle yasaklanmıştır.

a. Herhaı-ıgi bir kişinin veya kurumun izinsiz kopyalama, ticari sır, patent veya diğer şirkeı

bilgileri yazılın-ı lisansları vs. haklarlııı çiğnemek, Lisanssız progran] kurıııak ve kullaıııı-ıak.

izinsiz bir şekilde kullanılan lisansız programlara ilişkin ceza ve sorun-ıluluklar kullanıcıYa

aittir.

b. kitaplarıı-ı izinsiz kopyalaması, magaziıılerdeki fotoğrafların dijital forınata dönüştürülnlesi,

lisaııs gerektiren yazılıııların kopyalanması.

c.Zarar|ıprogramlarln(virüs,solucal-ı.TruVaatı,e-ıırailbonıbalarıvs.)ağveyasuı-ıl-ıcı-ılara

bulaştırı[ması,

d. Kendi hesabınızın şifresiı-ıi başkalarııra vermek veya kendi lıesabıı-ıızı kullaı-ıdırııak,

e. Belediyeırin bilgisayarlarını kullanarak taciz veya yasadışı olaylara karışııak,

i Ağ güVenliğini etkilemek (örnek bir kişinin yetkili olınadığl lıalde suı]uculal'a eriŞnıek

istenresi) veya ağ haberleşıı-ıesiııi boznıak,
g.Program/script/koııutkullanarakkullanıcııııl-ıbağlantısınıetkileııek.

lı. Kurum bilgilerini kurum dışındaır üçüncü şahıslara iletmek,

i. Kullanıcllarln kişisel bilgisayarları üzerinde Bilgi İşlenı Müdürlüğiinün onayı all nmaksızıı,ı

herhangi bir çevre biriıni bağlantısı yapnlası.

j. Cihaz, yazılım ve verinin izinsiz olarak kuruı-ı-ı dışıııa çıkarılması. ,v-erleriniıı değiŞtirilnıesi.

Saı fı ] ]Bilgi işlenı Müdürlügü Görev ye ()alışmıı Esuslrırı
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k. Kurumun belirlediği programlar dışında kaynağı belirsiz olan progranıları (internetterı

indirilen programlar, portable programlar vs.) kurmak ve kullanmak,

l. Herhangi bir kullanıcı, kuruıııuı-ı kayııaklarını kullanarak hiçbir şart altında herhangi bir

yasadışı aktivite bulunması,

UÇUNCU BOLUM
Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte yer

almayan hususlar

MADDE 20 - İş bu çalışma usul ve esaslarında yer almayan l-ıususlarr]a yürürlükteki ilgili ıı-ıevzlıaı

I-ıükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 2l - Bu çalışma usul ve esasları hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ile yüriiriüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - Bu çalışnıa usul ve esasları hükünılerini Belediye Başkanı re Bitgi İşlenı Müdürii

y ti rütü r,
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