
T.c.
MARMARAEREĞLisi BELEDiYE BAşKANLtĞl

KüLTüR VE sosYAL işLER MüDüRLüĞü
GöREV VE çALlşMA YöNETMELiĞi

BiRiNci BöLüM
GENEL HÜKÜMLER

AllılAc

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacl Marmaraereğlisi Belediye Başkanllğl Kültür Ve
Sosyal lşler Müdüdüğü'nün kuruluş, görev, yetkiVe sorumluluklarl ile görevli
personelin çallşma usul Ve esaslarınl düzenlemektir.

KAPsAM

Madde 2: Bu yönetmelik, Kültür Ve sosyal işler Müdürlüğü'ndeki personelin görev,
yetki Ve sorumluluklan Ve müdürlüğün çalüşma usulü iıe birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madd€ 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli Ve 5393 saylll Belediye Kanununun
hükümlerine dayanılarak hazlrlanmlştlr.

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen;

1. Belediye:MarmaraereğlisiBelediyesi'ni
2. Belediye Başkanı: Marmaraereğlisi Belediye Başkanl'nı
3. Başkan Yardlmclsı : Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardlmclsl'nl
4. Müdür: l\4armaraereğlisi Belediyesi Kültür Ve sosyal lşler l\4üdürü'nü

6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi KültürVe sosyal işler Müdüdüğü'nde

çallşan personeli tanlmlar.

TEŞKiLAT VE BAĞLlLlK

Madde 5: Kültür Ve sosyal lşler Müdüdüğü Belediye Başkanl Ve Başkan'ln yetki
Verdiği Belediye Başkan Yardlmclsl'na bağll olarak çallşmaktadır. Kültür Ve sosyal
işıer ııuourluğu Müdür,Memur,Şef ,Daimi işçi , Büro personeli Ve Hizmet Allml ile
Çallşan teknik Ve idari personelden oluşur.

Kültür Ve sosyaI lşler NIüdürlüğü : KültüreI Mekanlar Koordinasyon Birimi
Sosyal Etkinlikler Birimi, Kalem, Engelliler ve Yaşlılar Birimi, Turizm Birimi, Hayvan
Hakları Ve Baklml Biriminden oluşur.



iKiNci BöLüM
GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLAR

Madde 6:
l) Müdürlüğü Başkanllk huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkiliVe sorumlu kişidir.
3) Çaılşmalarl yasal olmak kaydlyla yazılt Ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare Ve disiplininden sorumludur,
5) Personeli araslnda yazllı görev dağıllmı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisiVe Müdürlükte çallşan personelin birinci sicil amiri
olup memur personelin başan Ve performans değerlendirmesini yapar,
7) Müdürlüğün çahşma usul Ve esaslarlnl belirleyip, programlayarak, çallşmalann bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Meslek edinme Ve meslek
edindirme faaliyetlerini yürüten Eğitim Birimlerinin çallşmalannı, spor Tesislerinde ki
sportaf faaliyetleri, Kültür Merkezindeki tiyatro, konferans, seminer V.b faaliyetleri, fakir
Vatandaşlanmlza yardlml, barlnma yardlml v.b.) tüm iş ve işlemlerinin zamanlnda Ve
doğru olarak yerine getirilmesjni sağlar,iIgili Başkan Yardlmclstna bilgi Verir..
9) Kültür Ve Sosyal lşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler araslnda koordinasyonu
sağlar.
10) Üst makamlarca Verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,

Madde 7:
1)Yürütülen faaliyetlerden ilgili Başkan Yardlmclslna bilgi Verme, Müdürlüğün
işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlük Makamlnca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar Verme, tedbirler alma ve uygulatma
yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtjyaç duyulan yeni tedbirlerin Ve
yetkilerin allnmasl için Başkanllk Makamlna önerilerde bulunma yetkısi.
3) Müdürlük ile ilgili yazlşmalarda birinciderece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalar|nl Verme
yetkisi,
5} Müdürlüğüne bağll kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreıi Ve ani
denetlemeler yapma, rastlayacağl aksaklıklarl giderme yetkisi.
6) Müdürlük emfinde görev yapan personele, ilgili yönetmeljk çerçevesinde sicil
raporu düzenlemek, ödül Ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için
bağlı buIunduğu Başkan Yardlmclsı ile Başkanllk Makamına önerilerde bulunmak
yetkisi.
7} sorumIu olduğu tüm görevlilerin yllhk izin kullanlş zamanlarınl tespit etme
yetkisi.
8) Geçicj süre görevde bulunamayacağl dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarlnl haiz
olan pefsonelden birini müdürlüğe Vekalet etmek üzere belirleme Ve makam!n
onaylna sunma yetkisi.
9) Birimdekitüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağlllmlnl yapma yetkisi,
10) Müdüdüğünün faaliyet alanlna giren konularda ilgili kişi, birim Ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisi.
'l1) Kültür Ve sosyal lşIer Müdürünün sorumluluklarl : 657 sayllı Devlet

MüDüR



Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatlnln kendisine yüklediği görev Ve
yetkilerin yerinde ve zamanlnda kullanllmaslndan sorumludur,

BiRiMLERiN GöREV YETKi VE soRuMLULUKLAR|

Madde 8:

Birimlerin genel oıarak görevleri şunlardlr:
1) Kültür Ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar,
konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle
şenlikleri Ve Başkanllğlmlza bağll Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonlarln
yapllmaslnI sağlamak.
2) Kültürümüze katkl sağlayacağl düşünülen, Kitap, kaset Ve cD'lerin satın
allnmasl, hazlrlanmast Ve basllmasl yönünde çallşmalar yapmak,
3) Açlk hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çallşma|ar yapmak.
4) Önemli gün Ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.
5) Ödüllü Ve ödüısüz yarlşmalar düzenlemek,
6) Kültür Ve sanat alanında faaliyet gösteren llçemiz dahilindeki kuruluşıar, savil
toplum örgütleri, dernek, Vakıf V.b. kuruluşlara her tür|ü desteğin sağlanmasI
ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çallşmalar yapmak.
7) Başkanllğımlza bağlı Kültürel mekanlarln küitürelVe sanatsal etkinliğe hazlr
olmaslnl sağlamak Ve mekanlarln tahsislerini koordine etmek.
8) Yapllacak etkinliklerin duyurulmasınl sağlamak.
9) llçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarlmlza, yemek yardtml Ve dağltlml
yapmak,
10) spor tesislerinde; Vatandaşlarlmlza spor yapma imkanl sağlamak,
11) |lçemiz halklna yönelik olarak, Meslek Edindirme Ve El sanatlarlna yönelık
hizmet vermek.
l2) llçemiz dahilindekiyardlma muhtaç Vatandaşlarımlza barlnma yardlml sağlamak.
l3) okullarln ihtiyaçIarlnl karşllamak,
l4) lnternet ve benzera yollarla halka açlk eğitim hizmetleri sunmak.

PERSONELiN GÖREV YETK! VE SORUMLULUKLAR|

Madde 9:

a) Kalem Birimi : Müdürlüğe bağh bütün personelin özlük haklan ile müdürlüğe
gelen Ve müdürlükten gidğn tüm yazlll malzeme ve evraklarln cevaplandlrllmalan
gerçekleştirilir.
b) Kültürel Mekanlar Koordinasyon Birimi: Kültür Merkezinin işletilmesi,
organizasyonu Ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ile tiyatro topluluğunun
çallşmalarl bu birimimizde gerçekleştirilmektedir_
c) sosyal Etkinlikler Birimi: llçemiz dahilindeki fakir vatandaşlanmlza barlnma
yardlml sağlamakla birlikte aşağlda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir.
l) İlçemiz dahilinde bulunan fakir Vatandaşlanmlza yardlm paketi
hazlrlamak ve servis araclyla dağltlmlarlnl yapmak.
2) spor Tesisleri: Futbol voleybol, basketbol dallarlnda
Vatandaşlarlmlza spor yapma imkanl sağlamak, başta atletizm Ve futbol olmak üzere
çeşitli sportif yanşmalar Ve turnuvalar düzenlenmek.
3) Meslek Edindirme Ve El sanatlarl Eğitim Birimleri: llçemiz hatklna yönelik



olarak (Biçkidikiş, Mefruşat, kumaş boyama, porselen süsleme, makine naklşl, el
naklşl, iğne oyasl, çanta-kemer, ahşap boyama, ney, takl tasarlm, kurdele
naklşl, teship, yağllboya resim, ebru Ve hat) hizmet Vermek. oIup hizmet Vermektedir.
d) Engelliler ve Yaşlllar Birimi : Engelli Vatandaşlarımlz Ve yaşlllarlmızla ilgili
çallşmalan yapar.

e) Turizm Birimi : Belediyemizin Turizm ile ilgili sorumluluklannl yerine getirir Ve
belediyemiz slnlrlarlnda turizmin ilerlemesi için çallşmalar yapar.
0 Hayvan Hakları ve Bakımı Birimi : sokak hayvanlarınln barlnaklarda tedavisiVe
baklml için çallşmalar yapar,
g)Diğer personelin görev yetki ve sorumluluklarl :

Müdürlük emrinde görevli memurIar, kendilerine Verilen görevleri kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler, Başkanllk gene|ge Ve bildiriıeri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Ve üst
amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz Ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
Yaptlkları iş Ve işlemlerden Müdür ve ilgili Başkan Yardlmclslna biIgi Verirler,

üÇüNcü BöLüM
işainı_iĞi ve KooRDiNAsyoN

BiRiMLER ARASl isBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

Madde 10: Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği Ve koordinasyon, l\.4üdijr
taraflndan Sağlantr.

DiĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDiNASYON

Madde 1l:

1. Müdürlükler arasl yazışmalar ile özel, tüzel kişiler Ve diğer şahlslarla yapllan
yazlşmalar Müdürün imzasl ile yürütulür,
2. Müdürlüğün Belediye dışl Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum Ve
Kuruluşıan ile gerekli görülen yazlşmalarl; Müdür ve Başkan Yardlmclsl'nln parafl,
Belediye Başkanl'nln Veya yetki Verdiği Başkan Yardlmclsl'ntn imzasl ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
çEŞiTLi VE soN HüKüMLER, YüRüRLüK VE YüRüTME

cEsiTLi VE soN HüKüMLER

Madde 12:

,l. Bu yönetmelikte adl geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrllmalan durumunda görevleri gereği yanlarlnda bulunan her türlü
dosya, yazı Ve belgeleri zimmeti altünda bulunan eşyalan bir çizelgeye bağll olarak
yeni görevliye devir teslim yapmalarl zorunludur.
2. Çallşanln ölümü halinde, kendisine Verilen yazl, beIge Ve diğer eşyalar birim
amirinin hazlrlayacağl bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.



YÜRÜRLÜKTEN KALDlRMA

Madde 13: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte Var ise önceki,
Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür Ve sosyal |şler Müdürtüğü Yönetmetiği yürürlükten

kaldlrllmıştlr.

YüRüRLüK

Madde 14: Bu Yönetmelik, 5393 saylh Kanunun gereği Marmaraereğlisi Belediye
Meclisi'nde kabul edildikten sonra 30'l'l saylll Kanunun 2inci maddesi gereği
mahallinde çlkan gazete Veya diğer yayln yollarl ile ilan edildiğitarihte yürürlüğe
garer,

YüRüTME

Madde l5: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanl yürütür.


