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        Kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulması ile ilgili 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Basına bilgi veya demeç verme” başlıklı değişik 15. 

maddesinde: 

        “Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo 

ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak 

bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından 

verilebilir. 

        Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.” 
hükmüne yer verilmiştir. 

       Bu nedenle; 

1. Süratli haber akışını sağlamak ve kamuoyunu anında doğru bilgilendirebilmek amacıyla 

asayiş, hırsızlık, trafik kazaları, hastaneye intikal eden acil vakalar, orman yangınları, sel 

baskınları gibi acil ve önem arz eden olaylara ait bilgiler Valiliğime veya ilgili Vali 

Yardımcısına ivedilikle önce şifahi  sonra yazılı olarak  sunulacaktır. 

2. Televizyon ve radyo programlarına çıkılması, röportaj, açık oturum vs. için talep 

gelmesi veya basın toplantısı yapılmak istenmesi durumunda, Valiliğimizden yazılı izin 

alınacaktır. 

3. Basın kuruluşlarının talepleri halinde, kurumlarına ait gerçekleştirilen faaliyet ve görev 

alanlarına ilişkin sadece teknik ve istatistiki konularda sınırlı kalmak kaydıyla, diğer kurum ve 

kuruluşların görev ve sorumluluk alanlarını kapsamayacak, yasal sınırları ve üçüncü şahısların 

özel hayatlarını ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek ölçüde yazılı veya sözlü olarak 

cevaplandırılacaktır. 

4. Kurum amirleri, basın ve yayın organlarını izleyerek, medyaya yansıyan sorunlarla ilgili 

kurumlarını ilgilendiren konularda Valilik Makamına ivedilikle yazılı bilgi vereceklerdir. 

5. “Yerel ve ulusal yazılı ve görsel basında çıkan ihbar, şikâyet ve dilekçelerin  kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından doğruluğu araştırılarak, eğer cevap verilmesi gerekiyorsa 

medyaya açıklama Valilik ( İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ) aracılığıyla yapılacaktır. 

6. Valilik ( İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ) tarafından kaymakamlıklar ile kamu 

kurum ve kuruluşlarına gönderilen haber ve yazılar en kısa zamanda incelenecek ve sonuçları 

hakkında Valilik Makamına yazılı bilgi verilecektir. 

 



 
 

Konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi 

hususunda, 

Gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mustafa MASATLI 

Vali 

 

DAĞITIM : 

Vali Yardımcılarına 

5 İlçe Kaymakamlığına 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 

Valilik Birimlerine 

 
 


