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T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ  
TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- (1) Bu yönerge Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Tanıtım 

Şube Müdürlüğü'nün  Çalışma Usul ve Esasları ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirlemektedir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 
Hükümlerine ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2015 tarih ve 1190 sayılı kararı ile uygun 
görülen Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede ifade edilen;
a) Başkanlık/Üst Yönetim: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
b) Belediye/Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesini,
c) Üst Yönetim: Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılıklarını,
ç) Daire Başkanı: Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanını,
d) Şube Müdürü: Tanıtım Şube Müdürünü,
e) Personel: Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi ve Diğer Destek Hizmet Çalışanlarını tanımlar.

   

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4- (1) Belediye organizasyon şemasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Tanıtım Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
çalışmalarının ve hizmetlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde halkımıza duyurulması amacıyla İdari İşler, 
Proje Organizasyon ve Etkinlikler, Grafik Tasarım ve Metin Yazarlığı, Video Prodüksiyon ve Animasyon 
ile Sosyal Medya bölümlerinden oluşur.

Tanıtım Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 5- (1) Tanıtım Şube Müdürlüğü;
a) Belediye çalışmaları ve hizmetleri ile ilgili gerekli tüm dokümanları toplamak, tanıtım yayınları 

hazırlamak, basımını ve asımını ve dağıtımını sağlamak,
b) Belediye çalışmaları ve hizmetlerinin duyurulması amacı ile yeni tanıtım alanları yapılması, 

faaliyete geçirilmesi, bu alanların bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili gereken iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek,

c) Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
d) Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programları işbirliği çerçevesinde yapmak,
e) Belediye çalışmaları ve hizmetlerine ve İzmir’e yönelik duyuru, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı 
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film, animasyon hazırlamak, afiş, davetiye, broşür, kitap, billboard, durak raketi, pankart, takvim, ajanda, 
vb. gibi materyallerin tasarımını yaparak, basımını gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak, promosyon 
malzemelerinin sadece tasarımını yapmak,

f) Belediye çalışmaları ve hizmetleri ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve toplumun ilgi ve bilinç 
seviyesini yükseltmek için yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarında yer alacak belediye icraatlarına 
ilişkin kampanyalar düzenleyerek yaygınlaşmasını sağlamak, 

g) Büyükşehir Belediyesi’ne diğer kamu, kurum, kuruluş ile vatandaşlardan gelen,  
Müdürlüğümüzün görev faaliyet alanına giren talepleri değerlendirerek iş akışını sağlamak,

ğ) İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması ve halkın  
hizmetler konusunda bilinçlendirilmesi için yapılacak film, fotoğraf ve seslendirmelerin her türlü yayın 
formatında arşivlenmesi ve gerektiğinde bu arşivin farklı formatlara dönüştürülmesi için gerekli çalışmaları 
yapmak ya da ilgili hizmeti satın almak,

h) Tanıtım filmlerinde ve fotoğraf çekimlerinde kullanılmak amacıyla her türlü ekipman satın almak 
veya kiralamak, filmlerde kullanılacak görüntü (video, fotoğraf, animasyon) ve ses öğelerini gereken 
formatlarda satın almak, filmlerde kullanılacak özgün müzikleri satın almak veya yeni özgün müzikleri 
yaptırmak, filmlerde kullanılmak üzere seslendirme hizmeti satın almak, filmlerde ve fotoğraf çekimlerinde 
oyuncu kullanımı gerektiği durumlarda cast ajanslarından hizmet satın almak,

ı) İzmir’in maddi, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerleri ile İzmir Büyükşehir 
Belediyesi hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak amacıyla fotoğraf çekimleri ve belgesel, 
animasyon, reklam ve tanıtım filmlerinin yapılması ve bu amaçla yapılacak filmlerin ve fotoğraf çekim 
hizmetlerini satın almak,

i) İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması için yapılacak 
filmlerde kullanılacak metni hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,

j) İzmir’i ve İzmir Büyükşehir Belediyesini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için, seminer, 
sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival ve yarışmalara katılmak, gerekli yayın, doküman ve malzemeyi 
hazırlamak, hazırlatmak, satın almak, kiralamak ve dağıtmak,

k) Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin ve çalışmalarının tanıtımı için hazırlanacak olan dış mekan 
tanıtım materyallerinin teknik çizimlerinin oluşturulabilmesi, tasarım yapılması, film yapımı, animasyon 
hazırlığı için gerekli olan her türlü bilgisayar programlarının ve donanım ihtiyaçlarının satın alınmasını 
sağlamak,

l) Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler; ihtiyaç duydukları mal, hizmet, yapım ve müşavirlik 
taleplerini, tabi olduğu ihale mevzuatı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu) çerçevesinde karşılamak için satın 
alınmasını veya kiralanmasını sağlamak,

m) Kamu yararı olan ve şehrimizin tanıtımına, turizmine katkısı olabilecek kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kültür, sanat, spor ve benzeri etkinlik ve organizasyonlarının, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tanıtım alanlarında yer alması sağlamaktır.

n) İzmir Büyükşehir Belediyesine ait resmi sosyal medya hesaplarını yönetmek, takip etmek, sosyal 
medya istatistik raporları hazırlamak, sosyal medya üzerinden gelen talep ve şikayetleri ilgili birime 
bildirmek ve çözüme ulaştırmak,

m) İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde yer alan Belediye hizmet ve çalışmalarının 
duyurulmasının sağlandığı tüm tanıtım alanlarının kontrolünü yapmak, 

n) Birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapar hurdaya çıkan 
malzemelerin düşün evraklarını hazırlayarak onlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmak,

o) Tanıtım Şube Müdürlüğüne bağlı birimler; kendi müdürlüklerinin faaliyet alanları ile sınırlı 
olmak üzere; yurt içi ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kuruşlarda inceleme ve araştırma yapmak üzere 
mevzuata uygun olarak alınacak onayı takiben personel görevlendirmek,

ö) Tanıtım Şube Müdürlüğü’nün 5018 sayılı yasa kapsamında Belediye Başkanı’nın bütçe çağrısına 
istinaden, yıllık bütçe tasarılarını hazırlamak ve süresi içerisinde Mali hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 
Bütçe Şube Müdürlüğüne göndermek,

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde bu yönergenin 

5.maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter 
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Yardımcısı ve Daire Başkanına karşı sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu yönergede belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili ve verimli 

yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma 

programı hazırlayarak Başkanlık Makamı’nın onayına sunmak,
c) Başkanlık Makamınca onaylanan programların gerçekleşmesi için gereken malzeme ve hizmeti 

temin etmek.
ç) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, performans programlarının, faaliyet raporlarının, 

talimat ve iş akışlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerinin oluşturulmasına 
yönelik süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme  ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi 
çalışmalarını yürütmek,

d) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip 
etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü 
hazırlamak, bu konularda ki toplantı ve etkinliklere katılmak ve ya düzenlemek, gerektiğinde ilgili kurul ve 
komisyonlara katılmak, görevlendirilmesi durumunda kurumu temsil etmek,

 f) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren tüm işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri 
yapmak,

g) Personelinin tüm özlük işlemlerini yürütümün sağlamak,
h) Personel arasında iş bölümü yapmak, izin, hastalık gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir 

başkasın görevlendirmek ve verilen hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
ı) Tanıtım Şube Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarının artış ve azalış durumu doğrultusunda, bağlı 

bulunan personellerin sayısını ve sorumluluklarını belirlemek,
i) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personel ile belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, 

çalışmaları değerlendirmek.
j) Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili olarak yeni projeler üretmek, 
k) Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini 

sağlamak.
l) Disiplin amiri sıfatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek,
m) Gerçekleştirme Görevlisi olarak ilgili mevzuatta belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
n) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlamak,
o) İlgili mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek, taşınır 

işlemlerini gerçekleştirilmesini sağlamak, 
ö) Görev alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak, 

İdari İşler Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1) İdari İşler Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:
a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuata uygun olarak 

Müdürlüğün tüm yazışmalarını gelen-giden ve zimmetli evrak  kayıt ve dağıtımını yapmak,
b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerin ilgili personellere duyurmak,
c) Birim işlerinin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, 

üst amirlerinin emirleri doğrultusunda mevzuata uygun gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesini 
sağlamak,

ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, performans programlarını, 
faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
e) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespit, hurda, sayım, devir, bakım, onarım 

işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek, 
f) Müdürlüğe ait demirbaşların takibini yapmak,
g) Müdürlük görevleri doğrultusunda ilgili mevzuata göre hizmet ve mal alımlarının yapılmasını 

sağlamak ve ilgili ihale evraklarının hazırlanmasını sağlamak,
h) Müdürlük görevleri doğrultusunda yapılan hizmet ve mal alımlarının tahakkuk işlemlerini 

yürütmek,
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ı) Müdürlük bünyesinde görevli hizmet araçlarının puantajlarını hazırlamak,
i) Müdürlük görevleri doğrultusunda temin edilen her türlü mal, malzeme, tanıtım materyalleri ve 

basılı işlerin (promosyon malzemeleri, kitap, takvim, ajanda vb.) teslim alınması, takip edilmesi, dağıtılması 
ve ambar giriş çıkışlarını yapmak,

j) Müdürlük demirbaşında mevcut olan ve yeni oluşturulan tüm tanıtım alanlarının (billboard, pano, 
megalight ve dijital ekranların bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek 
ve kontrol etmek,

k) Müdürlük personellerinin özlük hakları işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesini sağlamak,

Proje Organizasyon ve Etkinlikler Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Proje Organizasyon ve Etkinlikler Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

şunlardır.
a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuata uygun olarak 

müdürlük görevlerinin gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün sorumluluk alanına giren tüm çalışmalarının projelendirmesini ve organizasyonunu, 

yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak, bunlar için gerekli yazışma, sevk ve idaresini yapmak,
c) Belediyemizi temsilen katılacağımız veya gerçekleştireceğimiz tüm fuar, festival, yarışma vb. 

organizasyonları için hazırlık yapmak, düzenlenecek olan organizasyonların sorunsuzca yürütülmesini 
sağlamak,

ç) Gerekli tüm hizmet ve mal alımlarının araştırmasını, hazırlıklarını yapmak ve süreçlerini takip 
etmek,

d) Belediyemizin birimlerinden gelen tanıtıma yönelik taleplerin yerine getirilmesi sürecinde gerekli 
koordinasyonu sağlamak,

e) Belediyemiz birimleri dışında, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, meslek odaları, 
federasyonular, üniversiteler, sivil toplum örgütleri vb. kamu yararına yapılan çalışmaların duyurulmasına 
yönelik gelen taleplerin değerlendirerek etkinlik programına uygun olduğu takdirde destek verecek tanıtım 
çalışmalarının organizasyonunu sağlamak, 

f ) Kurum dışından gelen promosyon malzemeleri, tanıtım materyalleri, kitap, bayrak vb.  talepleri 
mevcudiyet durumuna göre karşılanmasını sağlamak,

g) Grafik Tasarım Bölümü görev ve yetkileri kapsamında yer almasına rağmen, tüm çalışmalar için 
gerekli olduğu takdirde, basım, asım, montaj, malzeme dağıtım, kontrol çalışmalarını yapmak için diğer 
bölüm personellerini bu işler için yönlendirmek ve işin yerine getirilmesini sağlamak,

h) Hazırlanan tüm görsel materyallerin arşivlenmesini sağlamak,
ı) Müdürlüğümüz görevleri doğrultusunda hazırlanan çalışmaların sipariş formlarını, teslim 

tutanaklarını hazırlamak,
h) Tüm müdürlük görevleri için kullanılan araçların, sevkini, idaresini ve takibini yapmak,

Grafik Tasarım ve Metin Yazarlığı Bölümü  Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE - 9 - (1) Grafik Tasarım ve Metin Yazarlığı Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

şunlardır.
a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuata uygun olarak 

tanıtım stratejisi belirlemek, tanıtım kampanyaları hazırlamak ve tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için 
diğer birimlerin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak, koordine ve kontrol etmek,

b) Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile afiş, davetiye, broşür, 
kitap, billboard, durak raketi, pankart, takvim, ajanda vb. gibi materyallerin grafik tasarımlarını hazırlamak,

c) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı diğer birimlerden ve kurum ve kuruluşlardan gelen 
taleplerin grafik tasarımlarını yapmak,
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d) Büyükşehir Belediyesi dergisi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan süreli yayınların grafik 
tasarımını yapmak,

ç) Amblem vb. logo çalışmaları yapmak,
d) Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile hazırlanan her türlü 

materyallerin metinlerini hazırlamak,
Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile hazırlanan tüm video film 

çalışmalarının metinlerini hazırlamak,
e) Metinlerin hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulan güncel verileri zamanında ve sağlıklı olarak 

Belediyemiz birimlerinden talep etmek,
f) Hazırlanan tüm tasarım ve metin çalışmalarının doğru ve etkin olabilmesi için Belediyemiz 

birimleri ile yapılan görüşmeleri tutanak altına almak,
g) Hazırlanan tüm tasarım ve metin çalışmalarının tutanak ve görsellerinden birer örneğini Proje 

Organizasyon ve Etkinlikler Bölümüne teslim etmek,
h) Müdürlük görevlerimiz doğrultusunda yapılan her çalışmanın ilgili mevzuata ve şartnamesine 

göre kontrolünü, takibini ve tespitini yapmak, 
ı) Tüm tanıtım alanlarımızın (Billboardlar, üstgeçitler, durak raketleri, LED ve LCD ekranlar, 

bayrak direkleri vb. gibi) alanlarının yerinde kontrolünü yapmak, rapor etmek ve acil durumlarda tanıtım 
görsellerini yapıştırmak, sökmek, belediyemiz dışında izinsiz görsel yapıştırılmasına engel olmak, izinsiz 
yapıştırılan tanıtım materyallerini sökmek,

i) Belediyemize ait hizmet binalarının ve hizmet araçlarının veya projeleriyle ilgili olarak 
giydirilmesini sağlamak,

j) Müdürlük görevlerimiz doğrultusunda yapılan tüm çalışmalar için saha personelini yönlendirmek 
ve ihtiyaç durumunda Proje Organizasyon ve Etkinlikler Bölümüne destek olmak,

Video Prodüksiyon ve Animasyon Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 MADDE 10- (1) Video Prodüksiyon Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.
a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuata uygun olarak 

Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile tanıtım filmleri, kampanya filmleri 
TV spotları, sosyal medya paylaşımları için kısa filmler hazırlamak,

b) Belediyemiz projelerinin 3 boyutlu görüntülerini ve animasyon çalışmalarını yapmak,
b) Video arşivini oluşturmak,
c) Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması için ihtiyaç duyulan fotoğraf 

çekimleri yapmak,
ç) Tüm bu çalışmalar için kullanılacak fotoğraftaki kişi ve kişiler ile ilgili gerek duyulan tüm izinleri 

almak, 

Sosyal Medya Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Sosyal Medya Bölümünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuata uygun;
a) Belediyemize ait sosyal medya hesaplarını yönetmek, takip etmek ve güncellemelerini sağlamak,
b) Sosyal medya paylaşımları ve çözümlemeleri için ilgili Belediyemiz birimleri ile irtibat kurmak, 

bilgi paylaşımında bulunmak,
c) Sosyal Medya üzerinden gelen talep ve şikayetleri ilgili birimlere yönlendirmek ve çözümünü 

sağlamak,
ç) Sosyal Medya üzerinden belediyemizin hizmet, çalışma, proje ve etkinliklerinin duyurusunu 

yapmak,
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d) Resmi ve özel günlerde sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapmak,
e) Yönettiği tüm sosyal medya hesapları için analiz yapmak, rapor hazırlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tanıtım Şube Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları

Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 12- (1) Müdürlüğün çalışma usul ve esasları şunlardır.
a) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bağlı bölümlerin idari ve teknik açılardan, ilgili 

mevzuata uygun olarak ortaklaşa, eşzamanlı tamamlayıcı çalışmalarını esas alan bütünlüğünü sağlamak.
b) Müdürlüğe bağlı tüm teknik ve idari personelin yetki alanlarına giren görevleri zamanında ve 

eksiksiz olarak yerine getirmelerini takip ve kontrol etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kalkan Yönerge
Madde 12- (1) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bundan önceki Yönerge yürürlükten 

kalkmış olur.
Yürürlük
Madde 13-  (1)  Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1)  Bu Yönergenin hükümlerini Üst Yönetici adına, Basın Yayın Halkla İlişkiler ve 
Muhtarlıklar Dairesi Başkanı yürütülür.  

OLUR

Dr. Buğra GÖKÇE
Başkan a.

Genel Sekreter
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