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T.C. 

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Küçükçekmece 

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

işleyişini kapsar 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet memurları 

Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununu, 7226 sayılı Sivil savunma Kanunu esas alınarak, görevlerin etkili ve ekonomik bir 

şekilde yürütülebilmesi için hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a)  Belediye       : Küçükçekmece Belediyesi’ni, 

b)  Başkanlık      : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nı, 

c)  Müdürlük     : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü, 

d)  Müdür          : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü, 

e)  Şeflik            : Kültür Şefliği, Kalem Şefliği, Eğitim Şefliği 

 f)  Şef                : Kültür Şefi, Kalem Şefi, Eğitim Şefi 

g)  Yönetmelik     : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği ifade eder. 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık 

 

Kuruluş 

MADDE 5 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ 

gereğince, Küçükçekmece Belediye Meclisinin 08/06/2007 tarih ve 2007/95 numaralı kararıyla 

kurulmuştur. 
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Teşkilat Yapısı 

MADDE 6 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün personel yapısı aşağıda belirtilen 

şekildedir. 

  

a) Müdür 

b) Şefler 

c) Memurlar 

d) İşçiler 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

a) Müdür 

b) Kültür Şefliği 

c) Kalem Şefliği 

d) Eğitim Şefliği 

 

Bağlılık 

MADDE 7 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,  Belediye Başkanına veya 

görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak, iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümlerini 

yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumlu olup, bu yönetmelik hükümleri ile bağlıdırlar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 8 – (1) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; 

1) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı 

bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde 

Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve 

kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,  

2) Etkinliklere üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 

sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak,  

3) Kültürel programlar, belirli gün ve hafta kutlamaları, anma programları, konferans, 

seminer, sempozyum, şenlik, festival, tanıtım, kültür-sanat-meslek ve beceri kazandırma 

kursları yapmak, 

4) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem 

taşıyan mekânların korunmasını sağlamak,  

5) Ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,  

6) Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında yazar, sanatçı, oyuncu, şair, vb. toplumun 

önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak, yılsonu okul mezuniyetleri, bahar şenlikleri, 

vb. organize etmek.  

7) Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon 

ve etkinlikler hazırlamak, 

8) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare edilen kütüphanelerin,ilmi ve teknik 

faaliyetlerinin düzenlenmesi,gerçekleştirilmesi ve değiştirilmesine yardımcı olmak  

 

Müdürün Görevleri 

MADDE 9 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamı’na karşı temsil 

eder. 
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(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını 

düzenler. 

(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’’nün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve müdürlük 

personelinin disiplin amiridir. 

(4) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

(5)Yasalara ve ilgili mevzuatlara uygun olarak verilen ek görevleri yapar. 

 
 

Müdürün Yetkileri 

MADDE 10 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri 

kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

 

Müdürün Sorumlulukları 

MADDE 11 -(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Belediye Başkanınca verilen ve bu 

yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve 

çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 

Şeflerin Görevleri 

MADDE 12 - (1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar 

veya yaptırır. 

(2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini 

sağlar. 

(3) Emrindeki personele iş dağılımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır. 

(4) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür. 

 

Şeflerin Yetkileri 

MADDE 13 – (1) Birimi ile ilgili faaliyetleri organize eder, personeli denetler, görev bölümü 

yapar ve yetkileri dahilinde görev yapar.  

(2) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.  

(3) Şefliğine ait iş ve işlemlerden meydana gelebilecek problemlerden müdüre karşı 

sorumludur.  

(4) Günlük işlerin seyrini takip eder, yapılan işlerin sonucunu ve aksayan yönleri müdüre 

rapor eder.  

(5) Müdürlük tarafından gelen ve giden evrakları takip eder ve Standart Dosya Planına  

göre dosyalanmasını sağlar.  
 

 

Şeflerin Sorumlulukları 

MADDE 14 - (1) Birim Şefleri, temsil ettikleri birimlerin ve kendi görev alanlarına giren 

konulardaki iş ve işlemlerin yasalara uygun olarak yürütülmesinde müdüre karşı 

sorumludurlar. 

 

Memurlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 15- (1) Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere 

gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak 

tutar ve yazar. 

(2) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunar. 

(3) Müdürlüğe gelen telefonları kurum kimliğine uygun olarak cevaplandırır ve ilgilisine 

aktarır. 
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 (4) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması 

için gerekli tedbirleri alır. 

(5) Üstlerine karşı sorumludur. 

(6) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir, 

(7) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 

metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder. 

 

Şefliklerin Görevleri 

MADDE 16- (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan şefliklerin görevleri aşağıda belirtildiği 

gibidir. 

a) Kültür Şefliği 

1) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarının takip edilerek, ilçemizdeki sanat 

faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yaygınlaştırılması, 

vatandaşların bu yönde bilgi sahibi olması için gerekli çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını 

sağlamak, 

2) Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatlarının bilinirliliği 

ve yaygınlaştırılması, koleksiyonlarının geliştirilmesi çalışmalarını yapmak, 

3) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması 

için tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

4) Güzel sanat galerileri ile orkestralamak, korolamak, çalgı, ses ve halk oyunları 

topluluklarının, kurulması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi çalışmalarının yapılarak 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

5) İlçemizdeki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının, 

korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini önleyici tedbirleri almak, 

6) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici 

ve destekleyici tedbirleri almak, ödüllü ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek,  

7) Tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere, müze ve türbelere ve buna benzer 

yerlere ziyaret programları düzenlemek, 

8) İlçemizde millî varlıklarımızı yansıtacak film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya 

desteklemek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, 

9) Tiyatronun ilçemizde yaygınlaşmasını sağlamak, tiyatro gösterileri düzenlemek, Belediye 

Tiyatrosu oluşumunu gerçekleştirmek, oyun yazan, tiyatro yapan, klasik ve modern sentezler ortaya 

koyabilen herkese destek olmak, ödüllendirerek motive etmek, 

10) Toplumda kültür bilincinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

çalışmalarının yapılmasını sağlamak, 

11) Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binalarının her türlü işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini 

gerçekleştirmek, 

12) Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve 

haftalara ait etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlemek, diğer 

kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak, ayrıca işbirliği içinde organizasyonlar düzenlenmesi 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

13) İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör 

çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân 

bulmalarını sağlamak ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte 

gerçekleştirmek, kitlelere duyurulmasını sağlamak, 

14) Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında;  konferanslar,  paneller,  açık oturumlar,  

seminerler,  sergiler,  defileler,  multivizyon ve dia gösterileri,  çeşitli konser ve gösteriler,  tiyatro 

ve sinema kursları ile gösterileri,  çeşitli kampanya ve törenler düzenlemek, 

15) Belediye sınırları içerisinde çeşitli şenlikler ve festivaller organize ederek, etkinliklerin 

verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak, 
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16) Gerektiğinde Müdürlük faaliyetleri ve organizasyonlarına ait davetiyeleri, el ilanlarını, 

afişleri, kitap, katalog, form, vinil afiş, broşür, cd, dvd vb. materyalleri bastırır ve ilgili yerlere 

ulaştırır, 

17) Gerektiğinde Müdürlük ile ilgili tanıtım, duyuru, lansman, reklam, basın toplantısı, vb. 

çalışmalar yapar ve yaptırır, 

18) Gerektiğinde Müdürlük ile ilgili televizyon, radyo, gazete, internet, dergi vb. kitle iletişim 

araçları için ilanları hazırlar ve yayımlanmasını sağlar. 

19) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesini sağlar, 

20) Vatandaşların birimlerden (kültür merkezleri v.b) yararlanması için gerekli tedbirleri 

almak ve uygulamak, yeni birimlerin kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, 

21) Birimlerimizde (Kültür Merkezleri, v.s ) üyelerin ve üye olmayan vatandaşların kültürel 

ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak maksadıyla kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirmek. 

22) İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği 

olanakları oluşturmak, 

23) Farklı sanat ve meslek kurslarını ilçemize kazandırmak, 

24) Meslek Edindirme Kursları (biçki dikiş nakış, el sanatları vb ) Kişisel Gelişim (dil 

kursları, enstrüman, diksiyon, bilgisayar, muhasebe vb.) yetenek ve beceri kursları ile Sanat 

Kursları (tiyatro, sinema, halk müziği, türk sanat müziği,  halk oyunları,vb) düzenlemek 

25) Küçükçekmece sınırları içerisinde yaygın eğitimle ilgili konuların uzmanlarından alacağı 

görüş ve önerileri de göz önünde tutarak meslek ve beceri kursları ile ilgili her türlü ihtiyaçları ve 

öncelikleri tespit eder, 

26) Kursiyerlere ait eserlerin dönem içi ve dönem sonu sergilenmelerini sağlamak, 

27) Kursiyerlere yönelik sanat atölyeleri ve sanat sergilerine geziler düzenlemek, 

28) Kurs eğitmenlerinin denetim, takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

29) Kurslara ait yıllık müfredat, ders programı ve planlarını hazırlamak, 

30) Kursiyer kayıt işlemlerinin takibi gerçekleştirmek, 

31) Kurslara ait sertifika ve katılım belgelerini hazırlamak, dağıtmak ve Halk Eğitim Merkezi 

ile koordinasyonu sağlamak, 

32) Kurs mekânlarının eğitimler için tahsisini, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işletilmesini ve 

takibini gerçekleştirmek, 

33) Geleneksel el sanatları, enstrüman, hobi ve sahne sanatları kurslarını takip, koordinasyon 

ve organizasyonunu sağlamak, 

34) Mahalle kültürünü yaşatarak,  komşuluk ilişkilerini daha sağlam temellere oturtacak, 

halka sosyalleşecek, kaynaşacak ve kent yaşamı içinde nefes alıp rahatlatacak etkinlikler 

düzenlemek. 

35) Müziğe tutkun gençleri, konservatuara girmeleri için yetiştiren, gelecekte ulusal ve 

uluslararası alanda kariyer sahibi profesyonel müzisyen olmalarını amaçlayan alanlar oluşturmak ve 

bu mekanlarda enstrüman eğitimi, müzik kültürü, müzik teorisi, koro, orkestra ve Yaşasın müzik 

atölyesi gibi birçok alanda eğitim imkânı sunmak, 

36) Usta-çırak ilişkisine önem veren aynı zamanda akademik bir yapıya sahip mekanlar  

oluşturmak,  

37) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek, 

 

 

b) Kalem Şefliği 

 

1) Müdürlüğün bünyesinde yürütülmekte olan işlemler sırasında gelen evrak kayıtlarını 

yapıp, evrakların havalelerini yaparak ilgili personele teslim etmek ve sonuçlandırılan 
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evraklar ile alakalı hazırlanan yazıların kaydı kapatılıp ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara 

göndermek,  

2) Müdürlüğün bünyesindeki personelin özlük yazışmalarını yapmak ve takip etmek,  

3) Periyodik olarak kayıt defterlerinin kontrolünü ve gelen, giden evrakların kontrolünü 

yaparak zamanında ve yasal süre içinde işlemlerin tamamlanmasını sağlamak,  

4) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmalara ait evrakların usulüne uygun dosyalanmasını 

sağlamak,  

5) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakların usulüne göre kayıt işlemlerinin kayıt 

defterine ve bilgisayar kayıtlarına işlenmesini sağlamak, takip etmek, takvim yılı sonunda 

kayıt defterlerini kapatmak, 

6) Şefliğinden  ayrılacak  veya  görev  yeri  değişecek olan personelin,  zimmetinde 

bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak, 

7) Müdürlüğümüzce yapılan biletli etkinliklerde bilet satışlarının takibini yapmak, 

8) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek, 

9) Kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük 

işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan 

diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmek, 

10) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ile ilgili defter ve kayıt 

cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulup muhafaza edilmesini sağlamak, 

11) Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini 

yapmak, 

12) Müdürlük bünyesinde yapılacak her türlü satın alma işlemleri ile ilgili ihale 

dosyalarını mevzuat hükümlerine göre hazırlar ve işlemlerini tamamlamak, 

13) Bütçenin takibini yapmak,  

14) Avans ve Kredi İşlemlerinin takibini yapmak, 

15) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek, 

    

 

c) Eğitim Şefliği: 

 

1) Kütüphanelerde kişisel gelişim faaliyetlerinde bulunmak, 

2) Kütüphanelerdeki faaliyetlerde görülen eksiklikleri tespit ederek müdürlüğe bildirmek, bu 

eksikliklerin giderilmesini sağlamak,  

3) Kütüphanelerden faydalanan öğrencilerin ve öğrenci velilerinin ilgili yasalara uygun 

taleplerini yerine getirmek için müdürlüğe tekliflerde bulunmak, 

4) Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınların, Türk kültürü ile ilgili 

yazma eser ve belgelerin ve diğer kütüphane malzemelerinin temin edilmesi, kütüphanelerin 

koleksiyonlarının zenginleştirilmesi çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,  

5) Kütüphanelerde bulunan kitapların bar kodlanması, tasnif ve sınıflandırılması işlemlerini 

takip ve koordine etmek,  

6)Vatandaşlar tarafından yapılan kitap bağışlarını koordine etmek,  

7) Kütüphanelerde üyelik faaliyetlerini organize etmek,  

8) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü 

ve denetim görevini yapmak,  

9) Kütüphanelerde kablolu ve kablosuz internet erişim hizmeti vermek, kütüphanelerden 

yararlanan görme engelliler için özel nitelikli kitapları ve internetten faydalanmayı sağlayacak 

programları temin etmek, 

10) Kütüphanelerde bulunan kitapların künye bilgilerine, kitapların kütüphanede mevcut olup 

olmadığı bilgisine internet üzerinden ulaşımını sağlamak,  
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11) Kütüphanelerde kitap sayımlarını yapmak, yıpranmış kullanılmayacak durumdaki 

kitapları kurulacak komisyon kararı/tutanağı gereği hurdaya ayırmak,  

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası ile Uygulama Usul ve Esasları 

 

Görev ve Hizmetlerin İcrası 

MADDE 17 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda 

gösterilmiştir. 

a) Görevin Kabulü  
Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir. 

b) Görevin Planlanması  
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından 

düzenlenen plan içerisinde yürütülür. 

c) Görevin İcrası  
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve 

süratle yapmak zorundadır. 

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları 

MADDE 18 - (1) 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) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

e) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

g) 4857 sayılı İş Kanunu, 

h) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

i) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 

j) 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 

k) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

l) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 

n) İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, 

o) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 

p) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 

q) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 

r) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 

s) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu, 

t) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli, 

u) 237 sayılı Taşıt Kanunu, 

v) 3289 Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

w) 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 

x) Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 
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y)  Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerindeki 

yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev-yetki ve sorumlulukları yönergesi, 

z) Merkezi İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 

aa) İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar. 

bb)  193 Sayılı gelir vergisi kanunu 

cc)  488 Sayılı damga vergisi kanunu 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

İşbirliği ve Koordinasyon 

İşbirliği ve Koordinasyon 

MADDE 19 - (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır. 

 

a) Müdürlük İçi İşbirliği ve Koordinasyon 

Müdürlük içi koordinasyon Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tarafından sağlanır. 

 

(b) Müdürlükler arası İşbirliği ve Koordinasyon 

1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon 

Müdür tarafından sağlanır. 

2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, 

konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir. 

3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir. 

4) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır. 

 

(c) Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon 

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve 

tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye 

Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem 

MADDE 20 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili 

personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili 

kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe 

teslim edilir. 

 

Arşivleme ve Dosyalama ile İlgili Yapılacak İşlem 

MADDE 21 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif 

edilerek Standart Dosya Planı’na uygun olarak ayrı klasörlerde saklanır. 

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi 

ve ilgili amiri sorumludur. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

 

Denetim ve Disiplin 

Müdürlük İçi Denetim 

MADDE 22 - (1) Müdür ve Şefler tarafından bir programa göre işlerin mevzuata uygun 

biçimde yapılıp, yapılmadığı, personelin mesaiye devamı, kılık-kıyafet ve davranışların düzgün 

olup olmadığı aralıksız denetlenir. 

 

 

 

Disiplin Cezaları 

MADDE 23 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin 

işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata 

tabidir. 

(2) İşçi personel ile ilgili İşçi Disiplin işlemlerini, İşçi Disiplin Kurulu tarafından ve 

yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler 

MADDE 24 - (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi 

hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük 

MADDE 25 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben, Web 

sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 


