
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DAİR YÖNETMELİK 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 

Kuruluş 

 

MADDE 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen 

görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur. 

 

 

Tanımlar 

 

MADDE 2. Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir. 

 

Müdürlük : Erdek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

 

Müdür : Erdek  Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

 

Çalışma İlkeleri : 

 

MADDE 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı 

gibidir. 

 

3.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler başlığı altında yazılı 

ilkelere uygun hareket etmek. 

 

3.2. Hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 

korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman 

kişilerin katılımını sağlayacak çalışmaları yapmak. 

 

3.3. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak 

 

3.4. Şenlik, festival, konser gibi etkinlikler düzenleyerek; kent halkının kaynaşmasını, 

toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. 

 

Personel Yapısı 



 

MADDE 4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki 

unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden 

oluşmaktadır. 

 

Organizasyon Yapısı 

 

MADDE 5.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve 

Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak 

çalışır. 

 

Müdürlük bünyesindeki; Kültür Merkezleri, Tiyatro ve Konservatuar Hizmetleri, 

Kütüphaneler, Spor Merkezleri, Sosyal Araştırma Hizmetleri, İdari ve Mali İşlemler 

konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur. 

 

Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; müdürün teklifi ve 

Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. 

 

Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir." 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri 

 

MADDE 6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

6.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

İlgili Bakanlıkların kültür ve sosyal işler konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer 

mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve 

verimli bir biçimde yürütmek. 

 

6.2. Belediye Kanununda Belediyelere verilen görevlere aykırı olmamak üzere, sağlıklı bir 

nesil yetiştirilmesi amacıyla; sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, 

bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını 

sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen 

yarışma ve turnuvalara katılmak, dereceye girenlere kupa ve ödüller vermek. 

6.3. Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve arta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; 

eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve 

sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dışında çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve 

şenlikler düzenlemek. 

 

6.4. İlçe halkına yönelik olarak; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, müzik, spor v.b. 

gibi alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, 

geziler ve şenlikler düzenlemek. 

 

6.5. İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü 

eğitim materyali desteğinde bulunmak. 

 

6.6. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği 

yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, 

paneller ve sempozyumlar düzenlemek. 



 

6.7. Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve 

toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda yada ilçe halkının ihtiyaç 

duyduğu zaman ve mekanlarda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkının katılımını 

sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve etkinlikler yapmak, sergiler ve 

yarışmalar düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve 

teşvik amaçlı ödüller vermek. 

 

6.8. Memleketimize ve milletimize mal olmuş; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema 

ve tiyatrocular, halk ozanları, spor adamları gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak; 

a. Anma etkinlikleri düzenlemek, 

b. Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak, 

c. Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya 

kısa film hazırlatmak, 

d. Kültürel içerikli bu materyallerin; ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim 

ve öğretim kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri 

derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça uygun görülecek diğer 

yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak. 

 

 

 

6.9. İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla; 

a. Yurt içinde ve yurt dışında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, 

ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak 

kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve 

kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek. 

 

b. Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; kültür bakanlığı 

temsilcilerinin, il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi 

üyelerinin, belediye personelinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşları ile 

Başkanlıkça uygun görülen diğer kişi ve kuruluşların katılmalarını sağlamak. 

 

6.10. İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel 

hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve 

araştırması yapmak/yaptırmak. 

 

6.11 İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, 

gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, 

anaokulları gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek. 

 

6.12. Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde; Dış İlişkiler Müdürlüğü ile 

koordinasyon halinde, yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel 

etkinlikler düzenlemek. 

 

6.13. Belediyemizin; ilçe sınırları içerisinde yaşayan hemşehri dernekleriyle, sivil toplum 

kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, 

gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini 

kuvvetlendirecek projeler, hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık makamının onayıyla bu 

projeleri uygulamak. Proje sürecinde üniversitelerle yada sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 

yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Projelerin 



süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak. Proje sürecinde yada 

sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler  düzenlemek. 

 

6.14. Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses 

yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme 

desteği vermek. 

 

6.15. Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal 

ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve 

hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek. 

 

6.16. Belediyemizin Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, 

vaziyet planı ve mimari uygulama projesini hazırlama birimine süresi içerisinde bildirmek. 

Ramazan etkinlikleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleştirmek. 

Giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak. 

 

 

6.17. İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, ilçe 

halkını hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu 

kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak 

amacıyla; 

 

a. Belediyenin Basınbirimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek, 

b. El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların 

ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak, 

c. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme 

toplantıları ve seminerleri düzenlemek. 

d. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte 

proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik 

desteği vermek. 

 

6.18. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin uygulamalarındaki olumsuz koşulların giderilmesi ile 

ilgili çalışmaları yürütmek. İlçe halkından gelen şikayetlerive talepleri yerinde incelemek ve 

şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek. 

 

6.19. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler '62ölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün 

Müdürlüklerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” 

başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görevleri 

 

MADDE 7. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

7.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesindeki Bütün 

Müdürlerin Yerine Getirmekle Mükellef Oldukları Görevlere İlişkin Ortak Hükümler” 

başlığı altında yazılı olan görevleri yerine getirmek. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri 

 

MADDE 8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün yetkileri, aşağıda sıralandığı gibidir. 



 

8.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan 

Müdürlerin Yetkileri” başlığı altında yazılı olan yetkiler. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları 

 

MADDE 9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir. 

 

9.1. Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki “Belediye Bünyesinde Görev Yapan 

Bütün Müdürlerin Sorumlulukları” başlığı altında yazılı olan sorumlulukları yerine 

getirmek. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları 

 

MADDE 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak 

kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirir. 

 

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

g. 4857 sayılı İş Kanunu, 

h. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

i. 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 

j. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat. 

 

 

 

 

 


