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T.C 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

HALKLA  İLİŞKİLER  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

 ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
             MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirlemektedir. 

             Dayanak 
             MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2019 gün ve 491 sayılı 

kararı ile uygun görülüp onaylanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 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) Daire Başkanı                  : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığını 

             ç) Daire Personeli                : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında çalışan 

personeli, 

 d) Kanun                             : Bu Yönergenin dayanağı olan Kanunu, 

 e) Kurum Personeli             : Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan personeli, 

 f) Personel                         : Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi ve Diğer Destek Hizmetleri 

çalışanlarını,  

 g) Şube Müdürü                  : Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünü, 

 ğ) Üst Yönetim                    : Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılıklarını, 

 h) Yönerge                          : Bu Yönergeyi, 

 ı) Yönetmelik                     : Bu Yönergenin dayanağı olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığının Yönetmeliğini, 

                           

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat, Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

             Teşkilat 

             MADDE 4- (1) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla Dairesi Başkanlığına bağlı 

olarak,  

a) Hemşehri İletişim Merkezi Birimi 

b) İdari İşler Birimi 

c) Çağrı Merkezi Birimi 

ç) Merkez 1 Telsiz Birimi 

d) Santral Birimi 

e) Sosyal Medya Birimi  

şeklinde yapılandırılmıştır. 

 

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları                  

            MADDE 5- (1) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını içerir.              
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a) Daire Başkanlığına bağlı olarak ilgili mevzuat kapsamında bu yönergenin 2. maddesinde belirtilen 

görevlerin yürütülmesi ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve 

yetkilerin kullanılmasını sağlar,       

 b) Vatandaşlara güler yüzlü, misafirperver, çözüm odaklı hizmet anlayışla, Belediyemiz ile vatandaş 

arasında köprü oluşturarak, hızlı ve güvenilir iletişim kurmak,            

c) Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak; bu amaçla toplantı, ziyaret, tanıtım ve 

benzeri faaliyetleri yapmak,    

ç) Belediyemizce yürütülen proje iş ve işlemler konusunda bilgi almak, başvuru yapmak vb. 

sebeplerle gelen vatandaşların sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine 

etmek, bu hizmetle ilgili olarak görevlendirmeler yapmak, 

d) Kentte yaşayan vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile arasında doğrudan ve kolaylıkla 

iletişim kurmasını sağlayarak, Belediyemizin hizmetlerini halka anlatmak, 

e) Müdürlüğe şahsen yapılan başvurular, www.izmir.bel.tr adresi, him@izmir.bel.tr adresleri 

üzerinden yapılan başvurular, Belediyemiz sosyal medya hesaplarından yapılan başvurular, Alo 185 Su 

Arıza hattı ve 444 40 35 numaralı telefonlar ile yapılan vatandaş başvurularının tümünü ilgili birimlere 

yönlendirmek ve sonuçlanmasını sağlamak, 

f) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programındaki ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, 

g) İç ve dış denetimler sırasında denetim elemanlarına istenilen bilgi ve belgeleri sunarak, gereken 

kolaylığı ve yardımı sağlamak, iç kontrol düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilen iç kontrol güvence 

beyanını ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak, 

 ğ) Birimde mevcut olan taşınırların, yönetmeliğe uygun şekilde sayım, kayıt, takip ve kontrol 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

 h) Müdürlük ile ilgili stratejik plan ve performans programlarında belirtilen hedeflerin 

gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 ı) Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili olup Belediye meclisinde görüşülmesi gereken konularda, 

ilgili teklifi meclis gündemine alınmak üzere meclis toplantı gününden bir hafta önce Başkanlık Makamının 

onayı ile Meclis Şube Müdürlüğüne bildirmek, 

 i) Müdürlüğe gelen giden evrakı kayıt programında kayda almak, tüm resmi yazışmaları 

gerçekleştirmek, tüm yazışmaların birer suretini konularına göre standart dosya planına uygun olarak 

dosyalamak, 

 j) Birime gelen dilek, öneri ve şikayetlerin performans ve sonuçlanma oranlarını sürekli takip ederek 

ilgili birimlere bilgi vermek, 

k) Müdürlüğün faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri, tabi olunan ihale 

mevzuatı çerçevesinde satın almak veya kiralamak, birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza 

işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemelerin düşüm evrakını hazırlayıp bunlara ilişkin ayniyat kayıtlarını 

tutmak,  

l) 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının Performans Programı ve Bütçe Çağrısına 

istinaden, yıllık bütçe tasarılarını ve performans programını hazırlamak ve süresi içerisinde ilgili birimlere 

göndermek.  

m) Bütçe programı doğrultusunda Müdürlüğe ayrılan ödeneği verimli ve etkin kullanmak, 

n) Müdürlüğe ihale ile satın alınacak malzemelerin teknik şartnamesini hazırlayarak diğer evrakla 

ilgili birime göndermek, 

o) Müdürlüğün acil satın alma ihtiyaçlarında ödenekten avans kullanmak.   

             Hemşehri İletişim Merkezi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları  

             MADDE 6- (1) Hemşehri İletişim Merkezi Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarını içerir. 

             a) Daire Başkanına, Müdüre ve Birim Şefine bağlı olarak, bu yönergenin 2. maddesinde belirtilen 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin 

talimatları doğrultusunda verilen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yürütür. 

             b) İzmirli hemşehrilerin ve yerli/yabancı ziyaretçilerin kurum hizmetlerinden daha iyi 

faydalanmasını sağlamak, vatandaş memnuniyetini optimum düzeye çıkarmakla ilgili çalışmalar ve 

faaliyetler planlamak ve yürütmek, 

c) İzmirli hemşehrilerin ve yerli/yabancı ziyaretçilerin şahsen yaptığı başvuruları kayıt altına almak, 

ilgili birimlere yönlendirmek, takibini yapmak, 
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             ç) Birimine www.izmir.bel.tr web sitesi üzerinden yapılan başvuruları kayıt altına almak, ilgili 

birimlere yönlendirmek, takibini yapmak, 

d) Birime ait him@izmir.bel.tr e-posta adresine ve kurum sosyal medya adreslerine gönderilen 

başvuruları takip etmek, kayıt altına almak, ilgili birimlere yönlendirmek, sonuçlarını ile ilgili başvuru 

sahibini bilgilendirmek, 

             e) Birime telefon, faks ve dilekçe ile yapılan başvuruları değerlendirmek, 

 f) Gezici ekip ile il sınırlarındaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunarak iletilen 

talep, şikayet, görüşleri kayıt altına almak, yönlendirmek ve takibini yapmak,  

 g) Planlamalar doğrultusunda, Gezici HİM Ekibi ile kentin değişik noktalarına gidilerek sorunları 

yerinde tespit etmek, vatandaşlarla yüz yüze görüşmek ve bunların kayıt, yönlendirme ve takibini yapmak,            

             ğ) Çeşitli fuar, festival ve etkinliklerde kurulan Halkla İlişkiler stantlarına yapılan başvurular ile 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamına iletilen başvuruların kayıt, yönlendirme ve takip işlemlerini 

yapmak, 

h) Birimlerden gelen cevapların kontrolünü ve düzenlemelerini yapmak, bu cevapları posta, SMS, e-

posta ve telefon yoluyla gönderilerek başvuru sahibini bilgilendirmek. 

ı) Müdürlük tarafından alınan ve müteakibinde sonuçlanan HİM başvuruları hakkında memnuniyet 

anketi düzenler.  

             İdari İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 7- İdari İşler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Kurum, kuruluş ve vatandaşlar ile İBŞB ne bağlı birimlerden gelen istek, şikayet, dilekçe ve 

yazışmaların evrak kaydını yaparak evrakın müdürlük içinde oluşan her türlü hareketini kayıtlı olarak takip 

etmek ve arşivlemek, 

b) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli olan işçi ve memur personel ile stajyer personelin 

özlük haklarının takibini yapmak, 

c) Müdürlüğe ait her türlü ödeme evrakını hazırlamak, avans işlemlerini yapmak ve takibini 

sağlamak, 

ç) Müdürlüğün tüm personelinin PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) sistemi üzerinden 

puantajlarının yapılması ve takibinin sağlanması, 

d) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Müdürlükte bulunan demirbaşa kayıtlı araç ve gereçlerin 

korunması ve kullanım kılavuzlarına uygun kullanılmaları ile tüketim malzemeleri sınıfına giren 

malzemelerin temini ve tasarruflu kullanımına yönelik koşulları sağlar.           

             Çağrı Merkezi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

             MADDE 8- (1) Çağrı Merkezi Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır. 

             a) Daire Başkanına, Müdüre ve Birim Şefine bağlı olarak, bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin 

talimatları doğrultusunda verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

             b) Vatandaşların Alo 185 Su Arıza hattını arayarak yaptığı başvuruların 7/24 saat (tatiller dahil)  

Maximo programı üzerinden kayıt, yönlendirme işlemlerini yapmak, 

 c) İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan planlı su kesintilerinin sesli mesaj sistemine girişini 

yapmak, 

 ç) İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan plansız su kesintilerinin duyurusunu yapmak; su arıza 

teknik ekipleri ile telefon ve telsiz irtibatı kurarak bilgi almak ve arayan vatandaşları kesintilerin süresi 

hakkında bilgilendirmek,  

d) Vatandaşların 444 40 35 numaralı hattını arayarak yaptığı başvuruların 7/24 saat (tatiller dahil)  

kayıt, yönlendirme işlemlerini yapmak, 

             e) Müdürlüklerden gelen yanıtlar hakkında hemşehrilerimize bilgi vermek.             

             Merkez 1 Telsiz Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları             

             MADDE 9- (1) Merkez 1 Telsiz Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.          

             a) Daire Başkanına, Müdür ve Birim Şefine bağlı olarak, bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin 

talimatları doğrultusunda verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 
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             b) İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri (Başkanlık, İZSU, ESHOT, Trafik, Zabıta, Tarım Park ve 

Bahçeler, Fen İşleri, İtfaiye vb.), Valilik Kriz Merkezi, Emniyet ekipleri ve ilçe belediyeler ile 7/24 saat 

(tatiller dahil) telsiz ve telefon irtibatı kurmak, 

             c) Birime iletilen istek, şikayet ve acil ihbarları en kısa sürede ilgili birime iletmek, 

 ç) Önemli olay ve gelişmelerde ilgili birimlerle irtibata geçmek, üst yönetime bilgi akışını sağlamak.               

Santral Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

             MADDE 10- (1) Santral Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır. 

             a) Daire Başkanına, Müdür ve Birim Şefine bağlı olarak, bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin 

talimatları doğrultusunda verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur, 

             b) Hafta içi mesai saatleri içinde Kurumun santral numarasına (293 12 00)  kurum içinden ve 

dışından gelen aramaları cevaplamak, birimlere telefon aktarmalarını gerçekleştirmek, 

             c) Kuruma gelen aramalarda görüşülmek istenen birimlerin dahili veya harici numaralarını iletmek, 

             ç) Belediye hizmet binası içerisinde yapılması gereken duyuruları anons ile personele duyurmak. 

Sosyal Medya Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Sosyal Medya Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır: 

a) Daire Başkanına, Müdür ve Birim Şefine bağlı olarak, bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin 

talimatları doğrultusunda verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

b) İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları aracılığıyla gönderilen dilek, şikayet ve 

önerileri 7 gün 08.00 – 00.00 saatleri arasında değerlendirir, ilgili birimlere yönlendirip yanıtları aynı sosyal 

medya kanallarından paylaşmak, 

c) Sosyal Medya hesapları üzerinden yönlendirilen dilek, şikayet ve önerilerin düzenli olarak 

raporlayıp, üst yönetime bildirmek, 

ç) Sosyal Medya ile ilgili yöneticileri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için çeşitli toplantılar 

düzenlemek ve Müdürlüğün ilgili internet sayfasını güncel tutmak için gerekli denetimleri yapmak. 

            Halkla İlişkiler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

            MADDE 12- (1) Şube müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 

             a) Daire Başkanına bağlı olarak bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde; ilgili Maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile Daire Başkanlığı Makamının emir ve 

direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından sorumludur. 

             b) İzmir Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği ile bu yönergede belirtilen görevlerin yerine 

getirilmesinde öncelikle Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. 

             c) Müdür, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü yönetiminde tam yetki ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük 

bünyesinde görevli tüm personelin amiridir. 

             ç) İlgili mevzuatta tanımlanmış görevler ile birlikte bu yönergede belirtilen görevlerin mevzuata 

uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumludur. 

             d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personel özlük hakları ile yetkisi dahilindeki 

işlemleri yürütür ve personelin düzenli işe geliş ve gidişini takip eder. 

             e) Müdürlüğe iletilen evrakın bağlı birimler ve personel arasında dağılımını sağlar kontrolünü yapar.  

             f)  Müdürlüğe bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar. 

             g) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılır gerekli durumlarda toplantı, sunum ve 

etkinlikler düzenler, Başkanlık makamına sunulmak üzere raporlar hazırlar. 

             ğ)  Diğer Müdürlüklerle ortak yürütülen işlerde gerekli koordinasyonun ve sağlıklı bilgi alışverişinin 

yürütülmesini sağlar. 

             h) Yıllık Faaliyet raporlarını ve bütçe tekliflerini hazırlar. 

             ı) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

             i) Müdürlüğün görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışma 

programlarını düzenler ve personellerin görev dağılımını sağlar. 

             j)  İç ve Dış denetimler sırasında denetim elemanlarına istenilen bilgi ve belgeleri sunar, gereken 

yardımı ve kolaylığı sağlar. 

             k) İç kontrol düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilen iç kontrol güvence beyanını ve birim 

faaliyet raporlarını hazırlar. 
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             l) Müdürlük demirbaşında kayıtlı taşınırların, yönetmeliğe uygun şekilde sayım, kayıt, takip ve 

kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlar; uygun kullanılması, korunması, bakımı ile ilgili gerekli önlemleri alır 

ve takip eder. 

            m) Stratejik plan ve performans programlarında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar. 

            n) Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili olup Belediye meclisinde görüşülmesi gereken konularda, 

ilgili teklifin meclis gündemine alınmak üzere meclis toplantı gününden bir hafta önce Başkanlık Makamının 

onayı ile Meclis Şube Müdürlüğüne bildirir. 

            o) Müdürlüğe gelen–giden evrakın kayda alınarak gelen-giden evrak defterinde izlenmesi ve tüm 

yazışmaların birer suretini konularına göre standart dosya planına göre arşivlenmesini sağlar. 

            ö) Müdürlüğün faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, tabi olunan ihale 

mevzuatı çerçevesinde satın alınması veya kiralanması, birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ile 

muhafaza işlemlerinin yapılmasını ve hurdaya çıkan malzemelerin düşüm evrakını hazırlatıp bunlara ilişkin 

ayniyat kayıtlarının tutulmasını sağlar. 

             p) Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) programından haftalık ve aylık raporlar alır ve üst makamlara 

sunar. 

 r) Personelin gelişimi açısından, eğitim faaliyetlerinin personel ihtiyaçları doğrultusunda 

düzenlenmesi için girişimlerde bulunur. 

            Halkla İlişkiler Birimler Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları 
     MADDE 13 - (1) Birimler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır. 

 a) Daire Başkanı ve Müdüre bağlı olarak bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen kanun ve 

yönetmelikler çerçevesinde; ilgili maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin talimatları 

doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından sorumludur. 

 b) Birim personelinin uyum içinde ve verimli çalışmasını sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri 

almak, 

 c) Birimde bulunan personelin günlük izin, yıllık izin, rapor vb. izinlerinin takibini yapmak,   

 ç) Birim hizmetlerinin daha hızlı, sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi için gerek duyulması halinde 

birim içerisinde Müdürün bilgisi dahilinde çalışma düzenine ilişkin değişiklikler yapmak, 

 d) Müdür tarafından birimine havale edilen resmi yazı ve/veya eki işlemli dosyaları, gereği yapılmak 

üzere uygun gördüğü personele havale etmek, takibini yapmak, 

 e) Personelce hazırlanan üst yazıyı, içerik ve yazışma kuralları yönünden kontrol ederek uygun hale 

getirilmesini sağlamak ve parafe edip Müdürlük Makamına sunmak, 

 f) Personelce hazırlanan ve uygun görülen, üst yazı eki işlem dosyasının mevzuat çerçevesinde son 

kontrollerini yapmak, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlayıp ilgili kısımları onayladıktan sonra Müdürlük 

Makamına sunmak, 

            g) Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) programı üzerinden birimlere gönderilen başvuruların 

zamanında cevaplanması için raporlar hazırlamak ve birimlere uyarı yazıları yönlendirmek,    

            ğ) Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) programından haftalık ve aylık raporlar alıp Müdürlük 

makamına sunmak,  

 h) Diğer birimler ile ortak yürütülen işlerde gerekli koordinasyonu ve bilgi paylaşımını sağlamak, 

             ı) Birim hizmetleri çerçevesinde Müdürlükte kullanılacak büro makine, teçhizat, mobilya vb. 

malzemelerini tespit ederek talep yazılarını hazırlamak, 

  i) Çalışmaların koordineli ve hızlı yürütülebilmesi için birimince üretilen tüm bilgi-belgelerin 

düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak, 

 j) Müdürlükte kullanılan demirbaşların kayıtlı donanımların korunmasını sağlamak, bakımı ile ilgili 

gerekli önlemleri almak, bunların kullanma kılavuzuna uygun kullanılmasını takip etmek, 

             k) Bağlı bulunduğu amirin verdiği benzer görevleri yerine getirmek. 

       Müdürlük Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları 

  MADDE 14 - (1) Müdürlük personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.  

 a) Daire Başkanı, Müdür ve Birim Şefine bağlı olarak bu yönergenin 2. Maddesinde belirtilen kanun 

ve yönetmelikler çerçevesinde; ilgili maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi ile sıralı amirlerin 

talimatları doğrultusunda verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından sorumlu olmak.  
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 b) Birim Şefi tarafından kendisine havale edilen resmi yazıya cevaben hazırlanacak üst yazıyı gerekli 

incelemeleri yaptıktan sonra içerik ve yazışma kuralları yönünden uygun bir şekilde oluşturmak, parafe edip 

Birim Şefine sunmak. 

 c) Birim Şefi tarafından havale edilen resmi yazı nedeniyle işlem dosyası hazırlanması ve 

onaylanması gerektiğinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlemleri yürüterek bu dosyayı 

hazırlayıp, onaylayıp üst yazı ekinde Birim Şefine sunmak. 

 ç) Vatandaşlardan gelen başvuruları (şahsen, e-posta, web, sosyal medya hesapları) Hemşehri 

İletişim Merkezi Programı ve Su Arıza Programı üzerinden kayıt altına alarak ilgili birime yönlendirmek. 

Birimlerden gelen cevapları kontrol etmek, düzenlemek ve başvuru sahibine (SMS, e-posta, telefon ve posta 

yoluyla) bilgi vermek.   

 d) Kendisine kayıtlı ve kullanımında olan demirbaşları korumak, özenli ve kullanma kılavuzuna 

uygun kullanmak. 

 e) Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için ilgili birimlerdeki personellerle sağlıklı 

iletişim kurmak. 

 f) Müdürlük arşivini özenli kullanmak, düzenli hale gelmesine katkıda bulunmak. 

 g) Bağlı bulunduğu amirin verdiği benzer görevleri yerine getirmek. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esasları 

             Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları      
             MADDE 15- (1) Müdürlüğe gelen tüm resmi yazışmalar kaydedilir. Müdür tarafından incelendikten 

sonra ilgili kişilere havalesi yapılır. Diğer birimlere gönderilmek üzere hazırlanan resmi yazılar 

imzalandıktan sonra ilgili birim ve birimlere çıkışı yapılır.            

             Hemşehri İletişim Biriminin Çalışma Usul ve Esasları  

             MADDE 16- (1) İzmirli hemşehrilerin ve yerli/yabancı ziyaretçilerin; şahsen İzmir Büyükşehir 

Belediyesi'ne gelerek, www.izmir.bel.tr internet sitesi, sosyal medya hesapları ve him@izmir.bel.tr e-posta 

adresi üzerinden yapılan, kiosklar (şehir terminalleri) üzerinden gelen, telefon, faks ve dilekçe ile yapılan, 

çeşitli fuarlarda kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi stantlarına yapılan ve İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanlık Makamına çeşitli yollarla iletilen başvuruların kayıt ve takibini yaparak, sonuçları hakkında 

ilgilileri bilgilendirmek. 

             İdari İşler Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 

             MADDE 17- (1) Daire Başkanlığı, vatandaş ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen tüm evrakı 

sistem üzerinden kayıt ederek Müdüre sunar. Müdürlüğün personellerinin puantajının yapılmasını ve takibini 

yapar. Daire Başkanı ve Şube Müdürü'nün verdiği görevleri yapar. Müdürlükte kullanılan demirbaşların 

kayıtlı donanımların korunmasını sağlar, bakımı ile ilgili gerekli önlemleri alır ve bunların kullanma 

kılavuzuna uygun kullanılmasını takip eder. Müdürlükte kullanılacak ve Müdürlük tarafından tespiti yapılan 

büro makine, teçhizat, mobilya vb. malzemelerinin satın alınmaya ilişkin evrakı düzenler ve takibini sağlar. 

Satın alıma işlemine müteakip muhasebe evrakını düzenler. Birimde bulunan personelin günlük izin, yıllık 

izin, rapor vb. izinlerinin takibini yaparak sisteme girişlerini sağlar ve gerekli yazışmaları yapar. Müdürlük 

koltuk ambarı giriş çıkış işlemlerinin siteme kaydeder ve takibini sağlar.    
             Çağrı Merkezi Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 

             MADDE 18- (1) Vatandaşların Alo 185 Su Arıza hattı ve 444 40 35 numaralı telefonlar aracılığı ile 

yaptığı başvuruları 7/24 saat (tatiller dahil) kesintisiz olarak kayıt altına alıp ilgili birimlere yönlendirmekte 

ve gelen yanıt hakkında başvuru sahibine bilgi akışını sağlamaktadır.             

             Merkez 1 Telsiz Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 

             MADDE 19- (1) Merkez 1 Telsiz Birimi, Valilik Kriz Merkezi, Emniyet ekipleri, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi birimleri (Başkanlık, İZSU, ESHOT, Trafik, Zabıta, Tarım Park ve Bahçeler, Fen İşleri, İtfaiye 

vb.) ve ilçe belediyeler ile 7 gün 24 saat (tatiller dahil) telsiz ve telefon irtibatı kurarak koordinasyon 

sağlamakta; istek, şikayet ve acil ihbarları en kısa sürede ilgili birime iletmektedir.  

             Santral Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 

             MADDE 20- (1) Hafta içi mesai saatleri içinde Kurumun santral numarasına (293 12 00) gelen 

çağrıları cevaplayarak ilgili birimlere bağlamakta, birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin 
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görüşmelerini sağlamakta ve bina içerisinde yapılması gereken duyuruları anons ile personele 

duyurmaktadır. 

             Sosyal Medya Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 21- (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları aracılığıyla gönderilen dilek, 

şikayet ve önerileri 7 gün 08.00 – 00.00 saatleri arasında değerlendirerek, ilgili birimlere yönlendirip 

yanıtları aynı sosyal medya kanallarından paylaşır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

             Yürürlükten Kalkan Yönerge 

             MADDE 22- (1) Bu Yönerge, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bundan önceki Yönerge 

yürürlükten kalkmış olur.              

             Yürürlük 

             MADDE 23- (1) Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

             Yürütme 

             MADDE 24- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Üst Yönetici adına Basın ve Yayın Halkla İlişkiler 

Dairesi Başkanı yürütür. 

   

 

 

 

 

 

 

O L U R 

…./…./…. 

 

 

Dr. Buğra GÖKÇE 

Başkan a. 

Genel Sekreter  
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