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MADDE Ia) Bu ydnergenin amact, Marmara Universitesi Kurumsal iletiqim
Basrn ve Halkla
iligkiler Koordinatdrhilti'nun faaliyet alanla', ydnetim organlan, gahgma
usul ve esaslarr
duzenlemektedir.

b) Bu Ydnerge, Marmara Universitesi Kurumsal iletigim Basrh ve Halkla iligkiler
Koordinatdrlufri'nun faaliyet alanlarq ydnetim organlan, gahgma usul ve esaslarrna
iligkin
huktimleri, BIMER (Baqbakanhk Bilgi Edinme lterkezij
unirr".rit.nin
iglemleri ile ilgili hUkumleri kapsar.

"r

bilgi

edinme

Dayanak

MADDE 2- Bu Y6nerge, 2547 sayilr Yukseko$retim Kanunu'nun
hazrrlanmrqtrr.

47. maddesine dayanrlarak

Tanlmlar
MADDF 3- Bu ydnergede gegen;

a)
b)
c)
d)
e)
D

s)
h)

i)

i)

Universite: Marmara Universitesini,

Rektor: Marmara Universitesi Rektorunti,
Rektor Yardtmctst: Marmara Universitesi'nin Kurumsal iletigim Koordinat6rlti$ri'nun
ba$h oldulu Rektdr yardrmcrsrnr,
Koordinatdrltik: Marmara Universitesi Kurumsal iletiqim Koordinatorlugrimi,
Koordinatdr: Marmara universitesi Kurumsal iletiqim Koordinatortinti,
Damqman: Rektor tarafrndan gdrevlendirilen koordinat6rltik danr gmarunr,
Koordinasyon Kurulu: Marmara Universitesi Kurumsal iletiqim Basrn ve Halkla
Ili gkiler Ko ordinatdrlulli Koordinasyon Kurulunu,
Birimler: Marmara Universitesi'nin Fakulteler, Enstitriler, yuksek Okullar,
Koordinatdrltikler ve Daire Bagkanhklarrnr,
Birim Sorumlusu: Universitenin Dekan, Enstitri Miidiiru, yriksek Okul Mudurri,
Meslek Yriksek okulu Mudurli, Daire Baqkanr ve Koordinatoru,
iletiqim Temsilcisi: Birim Sorumlusu tarafindan gorevlendirilen Birim sorumlu

yardrmcrsrnr,

k)
r)

m)

n)
o)

internet Birimi: Marmara Universitesi birimlerinin internet sorumlulannr,
Bilgi iqlem Daire Baqkanh$r:. Marmara riniversitesi Bilgi iqlem Daire Baqkanllr,nr,
BIMER Bdltimti: Marmara Universitesi BIMER (Bagb-akanhk Bilgi Edinme Merkezi)
bohimtinti,
Bilgi Edinme Boltimii: Marmara Universitesi Bilgi Edinme bolimrinri,
internet Sorumlusu: Birimlerin internet sayfasuidan teknik ve igerik olarak sorumlu
olan personeli
ifade eder.

iriNcindliru
Koordinatiirliiliin Tegkilatr

ve Giirevleri

Koordinatiirliiliin Giirevleri
fVfaOnn 4- K"oordinatorlii-gun gorevleri, Universite'nin mensuplart ve birimleri arastnda
etkili iletigimi sallamak, Univeisite'nin iletigim hedeflerini belirlemek, hedefe y6nelik
stratejiler geliqtirriek ve bu stratejilere uygun eylem programlarrmn uygulam_a_ siirecini
vOneimek. iiniversite'nin kurumsal kimlilini, ulusal ve uluslararast alanlarda en etkin $ekilde
ianrtacak, Universite'nin kurumsal itibarrnr geligtirecek gahqmalarda bulunmakttr'
Koordinatiirliiliin Faaliyet Alanlarr
MADDE 5- koordinai6rliik, bu Yonergenin 4'iincti maddesinde belirtilen

amaqlart

gergeklegtirmek tizere agalrdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Universitenin kurumsal kimliline ve itibarrna deler katacak iletigim, tantttm ve yonetim
stratejilerinin oluqturulmasr,
b) iletigim temsilcilerinin kendi birimlerinde ve Koordinatorli.ikle eggudiimlii galtgmast,
c) Universitenin lisans, yiiksek lisans ve doktora programlannrn tanltlmlyla ilgili programlar
diizenlenmesi,

g) Koordinatorliile balh olarak, faaliyetleri fiilen yiirutecek tanrtrm ekip ve topluluklarr
olugturulmast,
d) Rektor ve Reklor yardrmctst tarafrndan verilen diler gorevlerin yerine getirilmesi,
e) Universiteye e-posta yoluyla veya yazirr olarak ulaqan bilgi edinme taleplerinin altnmast ve
bu taleplerin sonuglandrrrlmast,

f)

Birimlerin diizenledili etkinliklerin gergeklegtirilme stirecinde birimlere etkinlik
formatlannrn olu$turulmasrnda, protokol diizenlemesinde, etkinlilin duyurulmasrnda vs.
danrqmanhk yaprlmast.

Koordinatiirliik Organlarl
MADDE 6- Koordinatorliiltin organlarr, KoordinatOr ve Koordinasyon Kurulu'dur.
Koordinatiir
MADDE 7- Koordinat0rliigtin

amag ve gorevleri do!rultusunda gorev yapmak iizere Rektdr
tarafrndan iiniversitenin personeli arasrndan 3 yrl siireyle gorevlendirilir. Koordinatdr yeniden

gorevlendirilebilir.
Koordinatoriin gorevleri gunlardtr:
a) Koordinatorliilri temsil etmek,
b) Koordinatorliik yonergesinde belirlenen amaglart gergekleqtirecek gorevleri yiiriitmek,
c) Koordinatorli.ifiin gahgmalarryla ilgili olarak Rektdr'e her ay gahgma raporu sunmak,
d) Koordinatorliikte yer alan boliimlerin etkin gahgmasrnr sallamak iizere gerekli ig planlannr
ve diizenlemeleri yapmaktrr.

Koordinatorliiliin gahgmalan, gorev tanrmlarr itibariyle iqbirlili igerisinde
ytikrimhiltifij bulunan, agagrdaki dokuz boltim tarafindan yiiriitiiliir:
a) Basrn Biiliimii
Basrn Boliimii' nDn gdrevleri qunlardtr:
1- Yerel, ulusal ve uluslararasr alanda iiniversiteyle

gahqma

ilgili yazrh, sesli, gortinti.ilti ve dijital
medyayr takip etmek, bu verileri iglemek, arqivlemek ve ilgili yoneticilere sunmak,
2- Basrn kuruluqlarryla iletiqimi saglamak, Universitenin haberlerinin basrnda etkin olarak yer
almasrnr sallamak,

3- Bohime ulagan etkinlilg

baqarr vs.

gibi bilgileri haber formatrna donu$trirup yayrna

yonlendirmek,
4- Universite ve birimlerinin intemet sitelerinin guncelligini takip etmek.

b) Sosyal Medya Biiliimii
Sosyal Medya Boliimil'ni.in gorevleri qunlardrr:
1- Sosyal medyadaki kurum hesaplarrm yoneterek giiLncellemek,
2- Sosyal medyadaki takip edilme oranlarrnrn analizlerini yaprp raporlamak.
c) Halkla iligkiler ve Tanrtrm Biitiimii
Halkla Iliqkiler ve Tanrtrm Boliimri'ntin g6revleri gunlardrr:
1- Universitenin tamtrmr igin gazere, dergi, biilten, fotofra{ film ve albiim gibi yazrh, sesli,
gOrsel ve dijital materyaller haznlamak,
2- Universitenin fuarlara kattlmasr iqin gerekli temaslan sallayarak yaprlacak faaliyetleri
organize etmek,
3- Universitenin programlarrnrn ve faaliyetlerinin tarutrml igin sergi, gezi ve toplantr gibi
faaliyetler tertip etmek.
d) BiMER ve Bitgi Edinme Biittimii
(Bagbakanhk iletigim Merkezi) ve Bilgi Edinme Birimi'nin gorevleri gunlardrr:
PIIEl- universiteye e-posta yoluyla veya yaz.l.r olarak ulaqan bilgi edinme tileplerini almak; egelenleri
edilen konuvla
birimlere iletmek,
..
birimden
gelen
yamtr,
bilgi
talep
eden
ttizel ve/veya gergek kiqilere iletme(
?- lsiti
gelen bagwrular igin, ilgili birimden gelen cevaplan Genel Slkreteriik
aracrllryla
?- luln:
ilgili Rekt6r Yardrmcrstnrn onay ve imzasrna sunmak.
4- Talepleri ve yanltlan elektronik/basrh olarak arpivlemek.

\

l"Yyll

bilgi t"]gp

ilgili

e) Etkinlik Biiliimii
Etkinlik Boliimii'ntin gorevleri qunlardrr:
i- Universitenin kurum igi ve kurum drgr iletigim rehberlerini oluqturmak, gtincellilini takip
etmek,

2-

E-posta yoluyla yaprlacak etkinlik duyurularrnr hazrclayarak internet tizerinden

yayrnlamak,

3-

Universite'lil...ro..1u1.

u" kdlttirel etkinlik tesis ve

imkdnlarrnr planlamak,

4- Universite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afi9 vb. materyal hanrlayry yaymak.

f) internet Biiliimii
Internet Bohimi.iniin gorevleri qunlardr.

1- Universite'nin ve Koordinatorlii$tin internet sayfalannln tasanmlnl ve igletilmesini
sa!lamak
2- Etkinlik, Duyuru ve haberlerin internet sayfasrnda yer almasrnr saflamak,
3- Internet sayfasrnda yer alan bilgilerin yabancr dillere gevirisini sallamak ve yayrnlamak.
g) Qalrr Merkezi Biiliimii
Bilgi iglem Daire Baqkanlgr'na balh olarak gahqan ve Koordinatorltilrin Halkla iliqkiler ve
Tanrtrm Biriminin bir unsuru olan Qaln Merkezi'nin gorevleri gunlardrr:
1- Belirlenen kalite standartlarr ve suregleri gerqevesinde gelen galrrlarrn cevaplanmasr,
gerekli ydnlendirmenin yaprlmasrnr sallamak,
2- Oneri, talep ve gikdyetlere cevap vermek, bunlarr Koordinatdrle paylaqarak yetkili yerlere
yonlendirmek,

3- Qagn Merkezi faaliyetlerine iliqkin ayhk rapor hazrrlamak,
4- Koordinator tarafindan istenilen delerlendirme, iyileqtirme ve geligtirme rapor ve
sunumlarrnt hazrrlamak
5- Kurum bi.inyesindeki birimlerde gergekleqen deliqiklikleri takip etmek ve bilgileri giincel
tutmak.
h) Grafik Biiliimii
Grafik Boliimiintin gorevleri qunlardrr:
1- Universite'nin Kurumsal Kimlik gahqmalanna destek olmak
2- Koordinatorltiliin ihtiyag duydulu brogiir, davetiye, kart tasanmr, internet sayfalannrn
di.izenlenmesi gibi tum gorsel materyal ve grafik konulannda ihtiyacr karqrlamak.

i) FotoEraf ve Giiriintiileme Biiliimii
Fotolraf ve Gdriinttileme BOli.imiiniin gorevleri qunlardtr:
1- Universite'de diizenlenen tiim etkinliklerin foiolraflarrnr ve gdriintiilerini gekmek,
2- Diizenlenen etkinlik ve organizasyonlarrn haberlegtirilmesine katkr saglamak,
3- Foto$af ve gdnintii ar$ivi olugturmak.
Koordinasyon Kurulu
8- (1) Koordinator, ileti$im temsilcileri ve damgmandan olugan kuruldur.
}-IADDP
Universitenin akademik ve idari birimleri arasrnda haber akrgr saflimak, e$gtidiim oluqturmak
ileti$im ve tamtlm alanryla ilgili strateji ijLretmek temel gorevleridir.
(2) Koordinatorun galrrsryla iki ayda bir toplanlr. Koordinator gerek gordiiftinde
kurulu toplantrya Ealrrabilir.
(3) Koordinasyon kurulu gdrevlerini agalrda yer alan iletigim temsilcileri ve internet
sorumlularr aracrhlryla yiiriitiir.
(4) tretigim Temsilcileri:
a) Koordinatdr ile eqgndiimlii olarak gahqan iletiqim Temsilcileri, faktilte dekan yardrmcrlan,
enstitii, yriksekokul ve meslek yiiksekokulu ve ara$tlrma merkezi mridiir yardrmcrlarr,
koordinatdrlerin yardrmctlarr, daire bagkanhklannrn ilgili gube miidiirleri ile birei personel
ve
olrenci konseyi temsilcisinden olugur. iletiqim temsilcileri birim yoneticisi tarafrndan
gorevlendirilir.
b) Yukarrda sayrlan birimlerde
_iletigim becerileriyle one grkan personel arasrndan goniillii
olarak gdreve talip olan personel oldulu takdirde, personelin yazrh miiracaatr, koordiiatorlin
teklifi ve birimin yoneticisi onayr ile yoksa birim yonetilisi tarafindan uygr,,
!o.,il"n
personel g6revlendirilir.
d) lletigim Temsilcileri agagrdaki gorev ve yetkileri gunlardrr:
aa) Birimindeki personel ve olrenciler arasrndan belirledili temsilcilerle galqma
ekibini
oluSturmak,

bb)_ Birimindeki personel

ve olrenciler

arasrnda

bilgi

cc) Biriminrlen gelen haber, eleqtiri ve 6nerileri koordinatore iletmektir.

akrgrnr

sa$lamak,

(5) Internet sorumrurarr: Birimlerin web sitelerinin daha aktif ve

iglevser

kullanrlmasrnr sallamak amactyla Koordinatorhik ile eqgndtmhi gahqan internet
Temsi'lcileri,
Dekanhk velveya Mridrirhik onayr ile atanrr. Teknik olarak Universltenin Bilgi iqlem
Daire
Baqkanllglyla, igerik olarak da Koordinatorltik ile birlikte gahgrr. internet sayfa"s,ndu ye.
ulan
haberleri ve igerikleri iletiqim Temsilcileriyle birlikte Koordinatorltk ile payiagrr ve bllgilerin
tek merkezde toplanmastna yardtmct olur. internet sayfasrndaki bilgilerin giincellemeslni ve
istenilen yabancr dile gevirisini yapar veya ilgili birimlerdeki gorevliye yaptirrr.

tonnUNcti
Son

noltiu

Hiikiimler

Madde 11- Bu Yonergede hrilqim bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat htiki.imleri
uygulanrr.

Yiiriirliik
MADDE 12- Bu Y.nerge

.......tarih ve

universitesi Senatosunda kabul edilerek yrirurhi[e girmigtir.

Yiiriitme
MADDE

......sayr'karar ile

13- Bu Ydnerge hrilaimlerini Marmara Universitesi
Rektoni Wnittir.

Marmara

