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Belediye Meclisinin 02.03.20 15 gunlu bir1eiminde Hukuk Komisyonuna havale edilen Kü!tur ye
Sosyal !1er MudurlUgu tarafindan verilen önergeye i1ikin Hukuk Komisyonu raporunda;
"Meclisimizin 02.03.2015 tarihli bir1eiminde Komisyonumuza havale edilen BakanIik
onergesinde: Belediyemiz KUltUr ye Sosyal I1er Mudur1üü'ne ait Kültur ye Sosyal I1er MUdUr1UU
Görev ye çaIirna Yonetmeliginin incelenerek Meclisimizce karar alinmasini arz ederim denilmektedir.
Onergedeki konuya i1ikin Kornisyonumuz tarafindan yapilan incelemede; ekte sunulan Kültür ye
Sosyal t!er Mudurlugu'ne alt KültUr ye Sosyal I1er MUdür1UU Görev ye ça1ima Yonetmeligi uygun
bu1unmutur. Sayin meclisin onayina sunulur." Denilmektedir.
Hukuk Komisyonu raporu meclisce goruu1erek; Belediyemiz Kiiltür ye Sosyal !1er
MüdürlUUnün Görev ye ca1ima Yonetmeliginin kabulUne oybir!ii ile karar verildi.
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T.C.
KONAK BELED1YESi
KULTUR VE SOSYAL iLER MUDURLUU
GOREV VE ALISMA YONETMEL!i

BIRINCI BOLUM
Amac, Kapsam,Dayanak Ve Temel 1ke1er
Amaç
MADDE 1 —(1) Bu Yönetmelik'in amaci; Konak Belediye Bakan1igi Kültür ye Sosyal I1er
Mudurlugunun kuru1u, orgutlenme, görev, yetki ye sorumlulukiari ile calima usul ye
esaslarini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 —(1) Bu Yonetmelik; tzmir Konak Belediyesi Kültür ye Sosyal tler
Mudur1üünde gorevli personelin gOrev, yetki ye sorumlulukiari ile çalima usul ye esaslarini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 —(1) Konak Belediye Meclisinin 10.10.2006 tarih ye 139/ 2006 sayili karari, 5393
sayili Belediye Kanunu'nun 15'nci maddesinin (b) fikrasi ye 18'nci maddesinin ( m) fikrasi,
Belediye ye ba'i kuru1ulari ile Mahalli tdare Birlikieri Norm Kadro tl:e ye Standartlarina
Dair Yönetmelik nükümlerine gore hazirlanmitir.
Temel ilkeler
MADDE 4—(1) Konak Belediye Bakanhgi Kültür ye Sosyal I1er Mudurlugu turn
ca1ima1arinda:
a) Karar alma, uygulama ye eylemlerde effaflik,
b) Hizmetlerin temin ye sunumunda yerindelik ye ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yOnetimde ye ilceyi ilgilendiren kararlarda katilimcilik,
d) Uygulamalarda adalet ye hizmette eit1ik,
e) Belediye kaynakiarinin kullamminda etkinlik ye verimlilik,
f) Hizmetlerde gecici cOzumler ye anlik kararlar yerine sürdürulebilirlik,
temel ilkeleri esas alir.

IKiNCI BOLUM
Persone ye Tekilat
Personel ye te
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MADDE 5-(1) MUdür1üün personel yapisi aagidaki gibidir:
a) MUdUr
b) Sef
c) Memurlar
ç) Diger Personel
(2) Mudurlugun tekiIat yapisi aagidaki gibidir:
a) Müdür
b) Idari ye Mali I1er Birimi
c) Etkinlik, Organizasyon Birimi
ç) Kent Tarihi Birimi
d) Kent Müzeleri Birimi
e) Kültür Merkezieri
f) Teknik Hizmetler Birimi
Baglilik
MADDE 6-(1) KUltUr ye Sosyal t1er Mudurlugu Belediye Bakani'na veya gorevlendirdigi
Bakan Yardimcisina bagli olarak görev yapar.

UcUNcU BOLUM
Görev, Yetki ye Sorumluluk
Mudurlugun görev, yetki ye sorumlulukiari
MADDE 7- Mudurlugun Görevleri
a) Kultür ye Sosyal Iler Mudurlugu, Konak Belediyesi bunyesinde kurulmu olup,
Konak Belediye sinirlari icerisinde bilimsel, arihi, kültürel, egitici ye sanata yonelik her türlü
kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kuruh:utur.
b) Kamu kurum ye kuru1u1ari, üniversiteler, yerel yonetimler, sivil toplum orgutleri,
özel kurulular ile ibirligi yapmak ye koordinasyonu saglamak ye Belediyenin amac, ilke ye
hedeflerine uygun olarak kitap yayinlari yapmak, halkin okuma alikan1igini arttirmak
amactyla her türlQ faaliyeti yapmak,
c) Bireysel ye toplumsal gelimeyi guçlendirici egitim, aratirma, sosyal-kulturel ye
sanatsal faaliyetlere destek vermek,
c) Geleneksel ye evrensel sanatin ceit1i turlerini acik ye kapali mekanlarda sunarak
kent halkinin kaynamasini, toplumsal moralin yukseltilmesini ye ortak bir kent kültUrUnün
oIumasini saglamak,
d) KültUrel, egitsel ye sanatsal yazili ye gorsel yayinlar oluturmak,
e) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geni kesimlere yaymak
için ca1imalar yapmak, bu amacla sergiler açmak, müzik korolari oluturmak, heykel ye
resim sempozyumlari duzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,
f) Toplumun birlik ye dayanima duygusunu, moral gucunu ye yaam sevincini
arttiran enlik, kamaval, panayir, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak,
yaptirmak,
g) çeit1i temalarda kent mUzeleri kurulmasi ye yonetilmesi/iletilmesi hizmetlerini
yapmak ye müzelerin taninir1iini arttirmak ye cazibe merkezi haline getirmek,
g) Ozel gun ye haftalarda, günün anlam ye önemine uygun etkinlik
organizasyonlar gerçek1etirrek,
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h) Belediye tarafindan gerçek1etiri1en ya da destekienen kültürel ye sanatsal her
tUrlü etkinligin organizasyonunu gerçek1etirmek,
i) Belediye tarafindan yapilan tesis ye hizmetlerin aci1i organizasyonlarini yapmak,
yaptirmak,
i) Belediye tarafindan yapilan etkinlik ye hizmetleri afi, broür, pankart, el ilani vb.
çeit1i araçlaria geni kitlelere duyurmak,
j) I1cede kuru1mu vakif ye dernekierle ortak ca1ima1ar yapmak, resmi veya özel
kurum ye kuru1u1ar1a i birligi icerisinde çahmak,
k) Yurürlükteki mevzuat hükümleri geregince, Mudurlugun gorev alani içine giren
diger konularda gerekli ça1ima1ari yurutmek.
Mudurlugun yetkisi
MADDE 8 — (1) Kültür ye Sosyal t1er Mudurlugu, bu yonetmelikte sayilan gorevleri 5393
Sayili Belediye Kanununa dayanarak Belediye Bakani'nca verilen tUrn gorevleri kanunlar
cercevesinde yapmaya yetkilidir.
Mudurlugun sorum1uLuu
MADDE 9- (1) KUltür ye Sosyal I1er Mudurlugu, Belediye Mevzuati, goreviyle ilgili diger
mevzuat ye bu yonetmelik ile kendisine verilen gorevierinin geregi gibi yerine
getirilmesinden; yetkilerin zarnaninda ye geregince kullanilmasindan, bagli bulundugu
Bakan Yardimcisina kari sorurniudur.
Müdürün görev, yetki ye sorumlulugu
MADDE 10 — (1) Kültür ye Sosyal I1er Mudurlugünu Bakan1ik makamina kari temsil eder.
(2) MUdurlugün yonetiminde tam yetkili ye sorumlu kiidir. Mudurlugun her türlü
calimalarini dzen1er.
(3) KQltUr ie Sosyal Iler Mudurlugunun harcama yetkilisidir. Mudurlugun faaliyet
alanina giren konularda ilgili kii, kurum ye kurulular1a haberleme ye koordinasyon
saglama yetkisine haizdir. ca1imalari yazili ye sözlü emirlerle yUrütUr.
(4) Belediye meclis toplantilarma katilir, Mudurlugun sevk, idare ye disiplininden
sorumludur.
(5) Belediyenin stratejik planinin hazirlanmasinda gerekli destegi saglar.
(6) Stratejik planlamaya uygun mUdUrlUk butcenin hazirlanmasini ye onaylanan butcenin
en ekonomik eki1de kullanilmasini saglar.
(7)Stratej ik planlama ile mudurluge verilen hedeflerin gercek1etiri1mesini saglar.
(8) MUdurlugun yillik faaliyet planini Bakan1igin stratejik hedeflerine gore hazirlar.
faaliyet planina gOre yillik butcesini Mali Hizmetler Mudurlugu ile koordineli olarak hazirlar.
Bakan1ikca be1ir1enmi zamanda amirine verir.
(9) Personel arasrnda gorev dagilimi yapar.
(10) MUdurlugun ca1ima usul ye esaslarini mer'i mevzuat cercevesinde belirler.
(11) MUdürlUk bUnyesinde gorev yapan bUrolarin tUrn i ye i1emlerinin zamanrnda ye
dogru olarak yerine getirilmesini gOzetir. Ayrica sorumlu oldugu memur, içi, sOz1emeli ye
diger personelin Ozlük ilernlerinin mevzuat çerçevesinde yurutulrnesini saglar.
(12) KUltUr ye Sosyal I1er MudUrlugu ile diger mUdUrlUkler ye ilgili birimler arasinda
koordinasyonu saglar.
(13) Yasalarla verilen her tUrlü ek gOrevi yapar.

S efin gOrev, yetki ye sorumlulukiari
n

MADDE 11 — (1) Kendisine bali birimlerin i ye ilem1erinin MOdürden alacagi talimat ile
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ye eksiksiz yurütulmesini saglamak,
(2)GOrevini yerine getirirken Müdüre kari sorumludur.
Idari ye Mali Iler Birimi görev, yetki ye sorumlulugu
MADDE 12- (1) Müdürlükteki turn i ye ilemlerden müdüre kari sorumludur.
(2) Arnirlerin verdigi gOrevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygular.
(3) MüdUrlük adina turn evraklari alir ye kaydeder.
(4) Gelen —giden evraklarin, dosyalarin ye diger belgelerin kayit, havale ye dosyalama i1erini
yurütür.
(5) Mudurlukçe belirlenen genelge, yOnetmelik ye kararlari incelemeye hazir halde
bulundurur.
(6) MüdürlUk personelinin her turlü özlük ilem1erinin yapilmasirn saglar.
(7) Mudürlugun stratejik plan ye performans programini, faaliyet raporlarmi ye gider butce
taslagini hazirlar.
(8) Mudurlugun her türlü mali i ye i1em1erini mevzuata gore tam ye eksiksiz tamamlar.
(9) Ihale mevzuatina gore i ye i1emleri tam ye eksiksiz yerine getirir.
(10 Mudurlugune ait tainir ilem1erini, tainir mal yOnetmeligi hükumleri geregi yapar.
(1 1)Mudürün kendilerine tevdi ettigi gorevleri tam ye eksiksiz olarak zamaninda yapmakla
sorumludur.
(12) Gunlük ilerin seyrini takip eder, yapilan i1erin sonucunu mudüre rapor eder. Sorumlu
oldugu servise bagh alanlari denetler ye gorulen eksikliklerin giderilmesini saglar.
Etkinlik, Organizasyon Biriminin görev, yetki ye sorumlulugu
MADDE 13- (1)Mudurlugun gercek1etirecegi turn kültürel, sosyal ye sanatsal etkinlik ye
organizasyonlarin planlamasi, hazirligi ye uvgulamasi ilerini yapar.
(2) Ozel gun ye haftalarda, gunun anlam ye inemine uygun etkinlik ye organizasyonlar
gercekletirir.
(3) Belediye tarafindan yapilan tesis ye hizmetlerin acili organizasyonlarini yapar ya da
yaptirir.
(4) Belediye tarafindan yapilan etkinlik ye hizmetleri afi, broür, pankart, el ilani vb. ceit1i
araclarla geni kitlelere duyurur.
(5) Mevcut tiyatro, seminer salonlarinin farkit kii, kurum ye kurulu1ar tarafindan
kullanimirn saglamak uzere tahsis i1emini yapar, salon programmi tutar.
(6)IIce smirlarindaki okullarla i1iki halinde ortak etkinlik ye projeler gelitirir.
(7)Verilen gOreve gore mudurune kari sorumludur.
Teknik Hizmetler Biriminin görev, yetki ye sorumlulugu
MADDE 14-(1) Belediyemizce düzenlenen etkinliklerde ses ye iik duzenini saglar.
(2) Programlar esnasinda salon ye sahnede gerekli olabilecek malzemeleri bulundurur.
(3) Kültür Merkezierindeki basit elektrik tamiratlarini yapar.
(4) Kullanilan teknik maizemelerin düzenli depolanmasi ye bakimlarini yapar.
(5) GOrevini yerine getirirken MUdOre kari sorumludur.
Kültür Merkezieri Birim Sorumlularinin görev, yetki ye sorunilulugu
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MADDE 15-(1) Kültür merkezierinin yer aldigi semtlerin yore halki ile ortak etkinlikler ye
projeler gelitirilmesi için çalimalar yurütür.
(2) Kültür Merkezi Binasinin korunmasi, guvenlik ye temizlik ilerini yürutur.
(3) Merkezde meydana gelen sorun ye aksakhklari Mudurluge bildirir.
(4) Merkeze gelen ziyaretci, katihmci ye kursiyerlere yardimci olur, bilgi verir.
(5) Merkezde gercekletiri1ecek etkinlikleri organizasyon birimi ile koordinasyon saglayarak
tam ye eksiksiz olarak yapar.
(6) Program ye etkinlik önerilerini Mudurluge sunar.
(7) Görevini yerine getirirken Müdüre kari sorumludur.
Kent Müzeleri Birim Sorumlularinin görev, yetki ye sorumlulugu
MADDE 16-(1) Kent kültürunun gelitirilmesi amaclyla kentin ilgili kesimleriyle ortak
olarak ceit1i etkinlikler ye cahmalar yapar.
(2) Muze binasinin korunmasi, guvenlik ye temizlik i1erini saglar.
(3) Müzede meydana gelen sorun ye aksakliklari Mudurluge bildirir.
(4) Muzeye gelen ziyaretçilere yardimci olur ye bilgi verir.
(5) Müzedeki eserlerin korunmasi için geregini yapar.
(6) Program ye etkinlik önerilerini Mudurluge sunar.
(7) Görevini yerine getirirken Müdüre kari sorumludur.
Kent Tarihi Biriminin görev, yetki ye sorumlulugu
MADDE 17-(1) Saha calima1ari yaparak ilçe sinirlari icerisinde yer alan önemli yapi, alan ye
kent dokulari konusunda aratirma ye belgeleme cahmalari yapar.
(2) lice sinirlarinda yer alan tainir ye tainmaz kültUr varlikiarinin envanterini cikarir.
(3) Tarihi mekanlarin bulundugu bolgeler göz önüne alinarak gezi rotalari o1uturur ye bu
kapsamda gezi rehberleri hazirlar.
(4) Kent kültü. ü ye tarihinin tanitimi kapsaminda geziler düzenler.
(5) Yayin, brc ir, film vb. doküman hazirlar.
(6) Panel ye sempozyum duzenler.
(7)Kentin yaayanlari, akademisyenier ye önemli isimleri ile sözlU tarih ca1ima1ari yapar,
yapilan çaIima1ar ile elde edilen ses, video vb. kayitlarin cozumlemesini yaparak yayin
haline getirir.
(8) Program ye etkinlik önerilerini Mudurluge sunar.
(9) Görevini yerine getirirken Müdüre kari sorumludur.

DORDUNCU BOLUM
Görev ye Hizmetlerin Icrasi
Görevin ahnmasi
MADDE 18 -(1) MudUrlugun goreviyle ilgili belgeler ye i1er ilgili personele iletilir.
Görevin planlanmasi
MADDE 19- (1) Kültür ye Sosyal tIer Mudurlugundeki i ye iIem1er Müdür tarafindan
düzen[enen plan dahilinde yurutulUr.
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Görevin yurutulmesi
MADDE 20-(1) Müdürlülcte gorevli turn personel, kendilerine verilen gorevleri yasa ye
yonetmelikier dogrultusunda gereken özen ye süratle yapmak zorundadir.

BESINCi BOLUM
Ibir1ii ye Koordinasyon
Müdürtük birimleri arasindaki ibir1igi
MADDE 21-(1) Müdurlük dahilinde ca1ian1ar arasindaki ibir1igi ye koordinasyon, Müdür
tarafindan saglanir. Mudurluge gelen turn evraklar toplanip konularina gOre dosyalandiktan
sonra Müdüre iletilir. Müdür, geregi için ilgili personele dagitir.

Diger kurum ye kuru1uIarIa koordinasyon
MADDE 22- (1)Müdürlukler arasi yazima1ar Müdür'ün irnzasi ile yürütUlür.
(2)Mudurlugun, Belediye dii özel ye tüzel kii1er, Valilik, Karnu Kururn ye Kuru1u1ari ye
diger ahis1ar1a ilgili gerekli gorulen yazima1ar; Müdür ye Bakan Yardirncisinin parafi ile
Belediye Bakaninin veya yetki verdigi Bakan Yardirncisinin irnzasi ile yuruttilur.
ALTINCI BOLUM
Evraklarla Ilgili I1emIer ye Ariv1eme
Gelen-giden evrakla ilgili yapilacak iIern
MADDE 23- (I)Mudurluge gelen evrakin Once kaydi yapilir. Müdür tarafindan ilgili
personele havale edilir. Personel evrakin geregini zamaninda ye noksansiz yapmakla
yukumlQdur.
(2). Gelen ye giden evraklar ilgili kayit defterlerine sayilarina gore i1enir, di müdürlük
evraklari yine zimmetle ilgili Mudurluge teslirn edilir. Müdürlükler arasi havale ye kayit
i1em1eri elektronik ortamda yapilir.

Ariv1eme ye dosyalama
MADDE 24 - (1)Mudurlukce yapilan iç ye di yazima1ar ile Belediye dii Ozel ye tüzel
kii1er ye kurumlardan gelen yazilar Mahalli Idareler Standart Dosya Planina gore tasnif
edilerek dosyalanir.
(2)I1emi biten evraklar arive kaldirilir.
(3)Arivdeki evraklarin muhafazasindan ye istenildigi zarnan cikarilmasindan gOrevli
personel ye ilgili arniri sorumludur.

YEDINCI BOLUM
eit1i ye Son Hükümler
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ceit1i hükümler
MADDE 25- (1)Bu Yönetmelik'te adi geçen gorevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle
gorevierinden ayrilmalari durumunda gorevleri geregi yanlarinda bulunan her türlü dosya,
yazi ye belgeler ile zimmeti altinda bulunan eya1ari bir cizelgeye bagli olarak yeni gorevliye
devir teslimini yapmalari zorunludur. Devir teslim yapilmadan gorevden ayriima i1em1eri
yapilamaz.
(2)calianin ölümü halinde, kendisine verilen yazi, beige ye diger eya1ar birim amirinin
hazirlayacagi bir tutanakia yeni gorevliye teslim edilir.
YönetmeLikte hüküm bulunmayan hailer
MADDE 26-(1) I bu Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hallerde ytiruriukteki ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
Yürüriük
MADDE 27 -(1) Bu yonetmelik Beiediye Meclisinin kabulü tarihinde yururluge girer.
Yürütme
MADDE 28 -(1) Bu yonetmeiik hükümierini Belediye Bakani yürutur.
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