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KARARIN ÖZÜ:
Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

TEKLİF:
Spor İşleri Müdürlüğü'nün 26.02.2018 tarih, 2018/6121 sayılı teklifi.
 
                                               BAŞKANLIK MAKAMI'NA  
 
       Spor İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak ekte sunulmuş 
olup, onaylanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim.
 
 

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler
 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Spor İşleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Müdürlüğün kuruluş amacı, faaliyet alanları, organizasyon 
yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanuna istinaden çıkarılmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
Belediye: Kartal Belediyesini,
Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığını
Başkan: Kartal Belediye Başkanını
Müdürlük: Spor İşleri Müdürlüğünü,
Müdür: Spor İşleri Müdürünü,
Birim: Spor İşleri Müdürlüğünü,
Alt birim: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve 
talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,
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Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre 
karşı sorumlu olan yöneticiyi, 
Temel İlkeler
MADDE 5- (1) Müdürlük tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek.
g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak.
ğ) Çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık.
h) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
Temel ilkelerini esas alır.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş ve alt birimler
MADDE 6- (1) Müdürlük 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Bakanlar Kurulu'nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Karara göre, Belediye 
Meclisinin 09.07.2014 tarih ve 182 sayılı kararıyla kurulmuştur.
(2) Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış alt birimlerden 
oluşur. 
(3)Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı başkan 
onayı ile müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir.
Müdürlüğün görevleri
 
MADDE 7- (1) Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;
a) Belediyenin hizmet amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye 
Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, toplumun tüm kesimlerini spora teşvik etmek ve 
spor yapmaları için ortam hazırlamak,
b) İlçemizde sporun tanıtım yönünü ön plana çıkararak spor turizminin faaliyetlerinin 
gelişmesine katkı sağlamak,   
c) Belediye bünyesinde açılan yaz spor okullarının koordinasyonunu sağlamak,
ç) Belediye sınırları içerisinde bulunan okullar ile spor organizasyonları konusunda işbirliği 
yapmak,
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d) Spor organizasyonları için ilgili federasyonlarla irtibat kurmak,
e) Çeşitli spor dallarında turnuva ve organizasyonlar düzenlemek,
f) Gerektiğinde sporu teşvik edebilmek için gençlere spor malzemesi vermek,
g) İlgili kanununda belirtilen esaslar dahilinde, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım 
yapmak, 
 ğ) Gerektiğinde amatör spor organizasyonları düzenlemek,
h) Yurt içinde ve yurt dışında yarışma ve müsabakalarda üstün başarı gösteren ya da derece 
alan öğrencilere, sporculara, yöneticilere, antrenörlere ve kulüplere Kartal Belediye spor işleri 
müdürlüğü kararıyla ödül vermek, başarıya teşvik etmek,
 ı)Belediye sınırları içerisinde her türlü spor tesisi kurmak, mevcut olanların bakım ve onarımını 
yaparak, işletilmesini sağlamak.
i) Müdürlük bünyesinde bulunan spor dallarına ilişkin spor faaliyetlerin yürütülmesi için 
gerektiğinde hizmet alımı yapmak,
j) İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmek,
k)İlçemizde sporun gelişip, tabana yayılması için  spor dallarının tümüne destek olmak ve 
yapılacak organizasyonlara maddi, manevi katkı sağlamak,
l) İlçemizde bulunan sporla ilgili kuruluşlarla koordineli bir biçimde çalışmak ve iş birliğini 
geliştirmek,
m) Şehrimizde bulunan üniversitelerin, sporla ilgili birimleriyle işbirliği yapmak, uygulanabilir 
projeler geliştirmek,
 n) İlçemizde bulunan her kademedeki okullarda   beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 
öğretmenlerimizin  mesleki ve spor yönünden gelişmelerine katkıda bulunmak,spor 
organizasyonlarında ve sporun ilçemizde yaygınlaştırılmasında kendilerinden yararlanmak,
o) İlçemizde bulunan  engelli vatandaşlarımız ve engelli vatandaşlarımıza destek veren sivil 
toplum kuruluşları milli eğitime bağlı kurum ve özel eğitim merkezleri ile koordinasyon 
kurarak spora yönlendirmek ve maddi manevi destek sağlamak.
 
Müdürün görevleri
 
MADDE 8- (1) Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda; Belediye Başkan 
yardımcısı ve Belediye Başkanına  karşı sorumlu olup;
a) Belediyenin sporla ilgili faaliyetlerinin tümünün bir bütün olarak ele alınmasını, 
değerlendirilmesini ve spor politikasına uygun olarak planlanarak  yürütülmesini sağlamak,
b) Sporun ve spor etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak,   panel, 
konferans ve kongre düzenlemek,
c) Belediyenin üst yönetimine sportif organizasyonlar hakkında bilgi vermek, katılımlarını 
sağlamak,
ç) Spor etkinlikleri ve organizasyonlarında müdürlüğü temsil etmek,
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d) Belediye adına spor etkinlikleri organize etmek,
e) Stratejik plan, performans programı ve toplam kalite yönetimi uygulamalarında müdürlüğün 
sorumlu olduğu hususları uygulamak, müdürlüğe ait işleri zamanında yerine getirmek, arşiv 
sistemini düzenli bir şekilde yürütmek,
f) Belediye tarafından organize edilen spor faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde 
sonuçlandırmak,
g) Spor kulüpleri ile belirli dönemlerde bir araya gelmek,
 ğ) Bilgi edinme yasasına uygun olarak,Müdürlüğe yapılan yazılı başvurulara,süresi 
içerisinde,yazılı olarak cevap vermek,
h) Bütçe ilkelerine uygun olarak,Müdürlüğün gider bütçesini hazırlayıp, süresi içerisinde Mali 
Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermek ve bütçede ayrılan ödenekleri mevzuata uygun bir şekilde 
harcamak,
ı) Müdürlükte görevli personelin  izin, vizite, günlük görev çizelgelerini takip etmek, 
gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,bu çalışmalarla ilgili bilgi ve 
belgeleri dosyalayarak saklamak,
i) Müdürlükle ilgili olarak, Resmi Gazetede yayınlanan  kanun-tüzük-yönetmelik ve genelgeleri 
arşivlemektir.
Müdürün yetkileri
MADDE 9- (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanına dahil konularda;
a)Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,
b)Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli     
denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
c)Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak,
ç)İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,
d)Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek     ve 
amirine teklif etmek,
e)Her yıl Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat 
ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak  Müdürlüğünün bütçesini 
kullanmak.
f)Yetkisi dahilindeki disiplin cezalarını vermek,
g)Müdürlük emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve 
takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu  Makama önerilerde 
bulunmak,
ğ)Birim personeline izin vermek,
h)Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
ı)Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,
Konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmekle 
yetkilidir. 
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Müdürün sorumlulukları
MADDE 10-  Müdür görev ve yetki alanına giren konularda: 
a) Yetkili mercilere hesap vermekten,
b) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı 
göstermekten, yetkilerini ve görevlerini yerine getirmekten, Üst yöneticiye karşı sorumludur.
 
Alt birimlerinde görev ve iş dağılımı
MADDE 11- (1) Müdürlüğün alt birimleri arasındaki görev ve iş dağılımı bu Yönetmeliğin 6 
ve 7'nci maddelerine göre Müdür tarafından yapılır ve imza karşılığı alt birim yöneticilerine 
tebliği edilir. 
 
Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1)Alt birim yöneticisi; kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından verilen 
görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere 
uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur. 
(2) Alt birim yöneticisi;
a) Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat 
ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli    yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak, 
c) Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle, Sorumludur.
 Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13- (1)Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki 
işleri yürütmek üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. Alt 
birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim sorumlusuna karşı sorumludurlar.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 14- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Kartal Belediye Meclisince kabul edilip Karara bağlandıktan sonra    
 yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
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RAPOR      :
Hukuk Komisyonu'nun 06.03.2018 tarih, 18 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 7 Nolu gündem 
maddesinin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Spor İşler Müdürlüğünden gelen  Çalışma Yönetmeliği 
komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  
 
Gençlik ve Spor İşler Komisyonu'nun 06.03.2018 tarih, 1 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Spor İşler 
Müdürlüğünden gelen Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Müdürlüğünden geldiği gibi kabulüne karar verildi. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  

 
SONUÇ    :                                                                                                                         
Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu ile Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporları doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Hüseyin 
KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, Müjdat 
KEÇELİ, H.Kubilay SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, 
Haydar GÖKSOY, Zekeriya DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Metin 
BEKTAŞ ve Halil KOYUN'un Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2018/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 07.03.2018 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE  
OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

e-imza
ALİ EKBER ŞAHİN

BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
HALİL ŞENER

MECLİS KATİBİ

e-imza
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2018
e-imza

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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