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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR 

 

Amaç 

Madde 1-  Bu yönergenin amacı; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve 

çalışmalarını düzenlemektir. 

 

Kapsam   

Madde 2- Bu Yönerge; Yazılım Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 

birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi 

ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

Hukuki dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 15. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede adı geçen; 

a) DESKİ                 : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresini, 

b) İdare                  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

c) Genel Kurul : DESKİ Genel Kurulunu, 

d) Genel Müdür      : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

e) Genel Müdürlük  : Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını, 

f) Daire Başkanı : Bilgi İşlem Dairesi Başkanını, 

g) Daire Başkanlığı  : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını, 

h) Müdürlük             : Yazılım Şube Müdürlüğünü, 

i) YBS                     : Yönetim Bilgi Sistemini, 

j) CBS                     : Coğrafi Bilgi Sistemini, 

k) PDKS  : Personel Devam Kontrol Sistemini, 

                           ifade eder. 
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YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yazılım Geliştirme 

Birimi 

 

Yazılım Destek 

Birimi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

 

Kuruluşu 

Madde 5- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 2 

birimden oluşur. Müdürlüğün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir: 

 

Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 6-  Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) DESKİ bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek 

her konudaki bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla 

ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak,  

b) İdare birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılımların 

verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,  

c) Otomasyondan vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-hizmet kapsamında yayınını 

yapmayı sağlayacak program ara yüzlerini oluşturmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek, 

d) İlgili birimlerin YBS ile ilgili rapor taleplerini incelemek, analiz etmek ve rapor 

hazırlamak veya hazırlatmak, 

e) İdarenin kurumsal web sayfası ile ilgili gerekli tasarımların güncellenmesini 

yapmak veya yaptırmak, yeniden yazılacak olan kısımlar ile ilgili analizleri yapmak, ilgili 

birimler tarafından web sayfasına girilen verilerin şekil olarak doğru girilip girilmediğinin 

kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, mevcut sistemi çalışır 

halde tutmak, 

f) DESKİ’nin intranetini oluşturmak ve mevcut sistemi çalışır halde tutmak,  

g) İdare birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım taleplerini karşılamak ya da teknik 

şartname oluşturarak teminini sağlamak, eğitimlerini vermek , 

h) Bakım anlaşması yapılmış yazılımların bakımlarının takibini ve kontrolünü 

yapmak, 
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i) Bankalarla yapılacak otomatik ödeme ve online tahsilat anlaşmaları ile ilgili teknik 

görüşmeleri yapmak, gerekli yazılımı ve teknik altyapıyı hazırlamak, veri alışverişini 

sağlamak,  

j) Mevzuat değişimlerini takip ederek yazılımların güncel tutulmasını sağlamak, 

sağlattırmak, 

k) E-hizmet uygulamaları ile ilgili vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek,  

l) İdarenin veri tabanında adrese dayalı tüm kayıtların adres bilgilerinin “Ulusal 

Adres Veri Tabanı”na uygun olarak güncellenmesine yönelik alt yapının oluşturulmasını 

sağlamak, 

m) E-hizmet uygulamalarının vatandaşa sunumu için gerekli yazılımların yapılmasını 

veya temin edilmesini, sürekli çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak, 

n) Yönetici durumundaki karar mercilerin mevcut durumu en kapsamlı şekilde 

izleyebilmelerine ve sağlıklı kararlar vermelerine temel oluşturarak zamanın ve alışılmışın 

ilerisinde bilginin yönetime katılımını sağlamak, 

o) CBS ve YBS entegrasyonu için Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube müdürlüğü ile 

koordineli çalışmak, 

p) Veri güvenliğini sağlayarak eldeki verilere erişim haklarını sağlayacak yasal ve 

organizasyonel düzenlemelerin yapılması vb. konularda çalışmalar yapmak, 

q) Birimler arası bilgi akışını network aracılığı ile sunmak ve aradaki yazışmalar ve 

zaman kaybının en aza indirilmesini sağlamak, 

r) E-hizmet, YBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli 

çalışmaları gerçekleştirmek, 

s) Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, amirleri tarafından verilecek 

diğer görevleri yürütmek, 

 

Şube Müdürü 

Madde 7- DESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden 

ve koordinasyonundan öncelikle Genel Müdür veya bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısına 

ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. 

 

Birimlerin/Şefliklerin Görevleri  

Madde 8- Madde 5’te Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması’nda gösterilen 

birimlerin/şefliklerin görevleri:  
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  Yazılım Geliştirme Birimi: 

a) İdare birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların teminini sağlamak,  

b) İdarenin birimlerinden gelen bilgisayar yazılım taleplerini değerlendirmek, 

yazılımlarla ilgili eğitim vermek, 

c) İdare bilişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma yapmak ve önerilerde 

bulunmak, 

d) İdarenin tüm daire başkanlıkları, veri ve yazılımları ile ilgili birimlerin koordineli 

çalışmasının teminine yardımcı olmak, ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye 

alınmasına destek olmak ve teklifte bulunmak, 

e) İnternet üzerinde çalışan web sitelerini ve interaktif uygulamaları yaptırmak, 

güncellemek, geliştirmek ve çalışır vaziyette tutmak, 

f) Kurumun internet hizmetlerini yürütmek, internet sayfalarının tasarım, bakım ve 

güncellemesini yapmak ya da yaptırmak, uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans 

ihtiyaçlarını tespit ve teminle hizmetin sağlıklı yürümesini sağlamak, 

g) Tam, doğru ve verimli bilgisayar programları geliştirmek, testlerini yapmak ya da 

temini yoluna gitmek. 

h) Kurum içi geliştirilen yazılımlar için, ilgili birimlerin rapor taleplerini incelemek, 

analiz etmek ve rapor hazırlamak, 

i) Daire başkanlıkları arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak ve 

mevcut sistemi çalışır halde tutmak, 

j) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen 

görevlerin icra edilmesini sağlamak.  

 

   Yazılım Destek Birimi: 

a) Birimin işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin 

arşivlenerek saklanmasını sağlamak, 

b) YBS ve kurum yazılım kullanıcıları tarafından bildirilen hatalı verileri kontrol 

etmek, yanlış girilen verilerin düzeltilmesini sağlamak, 

c) YBS ve kurum yazılım kullanıcılarına ihtiyaç duyduğu eğitimleri organize etmek, 

d) YBS ve kurum yazılım kullanıcılarının erişim yetkilerini düzenlemek, 

e) YBS ve kurum yazılım ile ilgili taleplerin analiz sonucunda mevzuat ve 

yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek gerekli yazılım veya güncelleme işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak, 

f) Bankalar ile veri transferlerinde koordinasyonu sağlamak, 
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g) E-hizmet uygulamalarında vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek, 

h) Otomasyona dahil edilecek verilerin analizlerini ve gerekli düzenlemeleri yapmak 

/yaptırmak, 

i) YBS’nin CBS ile entegrasyonu iş ve işlemlerini yapmak/yaptırmak, 

j) E-hizmet uygulamalarının vatandaşın kullanımına sunulması ile ilgili çalışmaları 

yürütmek, 

k) İdare birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım taleplerini karşılamak ya da teknik 

şartname oluşturarak teminini sağlamak, eğitimlerini vermek, 

l) Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, daire başkanlıklarının 

da gerekli önlemleri almalarını sağlamak, 

m) İlgili birimlerin rapor taleplerini incelemek, analiz etmek ve rapor hazırlamak, 

n) Programlar ile ilgili yetki düzeylerini belirlemek, 

o) İdarenin ve bağlı birimlerinin web sitelerinin hazırlanması, güncellenmesi ve 

geliştirilmesi, vatandaşa hizmetin e-Belediye üzerinden verilmesi işlemlerini yapmak / 

yaptırmak, 

p) İdarenin ve bağlı birimlerin hazırladığı haber, ihale, ilan ve diğer içeriklerin web 

sitesinde yayınlama esnasında oluşan hataların giderilmesini sağlamak, 

q) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından aylık olarak hazırlanan Resmi okuma 

planının, otomasyona giriş işlemlerini yapmak. Yedek el terminallerine okumacıların istediği 

bölge verilerinin günlük olarak yüklemelerini sağlamak. 

r) www.deski.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Belediye hizmeti ile gerçekleşen abone 

ödemelerinde oluşan yazılımsal hataların giderilmesini sağlamak, 

s) İdarenin ve bağlı birimlerin özel yazılım taleplerinin incelenmesi, iç imkânlarla 

yazılması, iç imkânlarla yazılamayacak olan talepler için araştırmalar yapılarak uygun 

yazılımın bulunması sağlamak, 

t) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen 

görevlerin icra edilmesini sağlamak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

Servis Oluşturulması 

Madde 9- Şeflik/Birimlerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları Dairesi 

Başkanlığı’nın koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir.  

 

http://www.deski.gov.tr/
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Değişiklik 

Madde 10- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Genel Müdürlük Makamı 

onayı ile yapılır, değişiklik teklifinin Genel Müdürlük Makamı onayına sunulması işlemi 

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir. 

 

Yürürlük 

Madde 11- Bu yönerge hükümleri Genel Müdürlük Makamı onayıyla yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 12- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdürlük Makamı yürütür. 

 

(Bu yönerge, Genel Müdürlüğün 13.03.2020 tarih ve 6474 sayılı Onay’ı ile 13.03.2020 

tarihinde yürürlüğe konulmuştur.) 

 


