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KARARIN ÖZÜ:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF: 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 01.08.2019 tarih, 2019/20532 sayılı teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği gerekli düzenlemeler yapılarak ekte 
sunulmuştur. Ekteki Çalışma Yönetmeliği'nin meclis onayına sunulması hususunda; gereğini 
bilgilerinize rica ederim.

T.C.
İSTANBUL İLİ

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler
 
 
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir ve uygulamaktır. 
 
Kapsam
MADDE  2-  (1)  Bu  Yönetmelik;  Müdürlüğün  kuruluş  amacını,  faaliyet  alanlarını, teşkilat yapısı 
ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.
 
Dayanak
MADDE  3-  (1)  5393  sayılı  Belediye  Kanunu  ile  ilgili  mevzuata  dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
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Belediye: Kartal Belediyesini,
 
Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığını,
   
Başkan: Kartal Belediye Başkanını,
 
Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
 
Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,
 
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,
 
Alt  birim  yöneticisi:  Müdürlük  alt  birimlerinin  ve  faaliyetlerinin  yürütülmesinden Müdüre karşı 
sorumlu olan yöneticiyi
 
Kültür merkezi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan, tüm etkinliklerin merkezden uzak 
bölgelere ulaştırılması amacıyla kurulmuş dış birimi
 
Kütüphane:  Kültür  ve  Sosyal  İşler  Müdürlüğü'ne  bağlı  çalışan,  kütüphanecilik faaliyetlerinin 
merkezden uzak bölgelere ulaştırılması amacıyla kurulmuş dış birimi İfade eder.
 
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,
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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
 

Teşkilat, 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 kurulmuştur.
 
 
(2)Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularla kurulmuş dış birimler ve Müdürlüğün 
görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulduğunda kurulacak Müdürlük alt birimleri içerecek şekilde 
yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir. 
 
(3)Müdürlükte kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımını Müdür tarafından 
belirlenir ve Başkan onayı ile kabul edilerek ilgili alt birim yöneticilerine 
yazılı olarak bildirilir. 
 
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7-  Müdürlük yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak; 
 
(1) Kartal'ı sanatın ve kültürün merkezi haline getirmek amacıyla sosyal belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek ve faaliyetlerin icrası için imkan sağlamak, 
aidiyet duygusu oluşturarak kentlilik bilincini yaygınlaştırmak hedefiyle;
 
a) Özel gün, anma törenleri, konser, panel, konferans, seminer, söyleşi ve imza, sinema, 
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tiyatro,  kitap  fuarı,  sanat  atölyesi,  yarışma,  turnuva  ve  sportif  faaliyetlerin düzenlemesine,
 
b) Festival ve şenlik düzenlenmesine,
 
c)  Okullarda  bulunan  amatör  müzik  ve  tiyatro  gruplarının  sahne  almasının sağlanmasına,
 
ç) Tarihî, kültürel ve manevî değer taşıyan mekânlara kültürel gezilerin düzenlenmesine, 
 
d) Kültürümüzü yansıtan heykel ve anıtlar yaptırılmasına ve alınmasına, 
 
e) Sanat eserlerini, sanatçıları, yerel sanat ve kültür gruplarını desteklemek için merkezî yerlerde özel 
köşeler, mekânlar ve sokaklar tahsis etmek, talepler doğrultusunda resim ve karikatür sergilerinin 
açılması için yer tahsisinin sağlanmasına,
 
f) Kartal ilçesinde spora teşvik edici etkinlikler düzenlenmek ve ilçede bulunan amatör spor kulüplerini 
desteklenmesine,
 
(2)  Kartallıların  sosyal  ve  ekonomik  yönden  geliştirilmesine  destek  vermek  amacıyla hemşerilik 
hukuku konusunda örnek uygulamaları ortaya koymak hedefiyle; 
 
a)  Güncel  ve  istihdama  dönük  meslek  ve  beceri  kazandıran  kursların  açılması  ve desteklenmesine,
 
b) Kartal ilçesinde bulunan kurum ve kuruluşları desteklemesine,
 
c) Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla işbirliği yapılarak projeler geliştirilmesine ve 
desteklenmesine,
 
(3)  Kentin  tarihi,  doğal,  kültürel,  sosyal  kimliğini  koruyarak,  imar  kanunu  ve  ilgili 
mevzuata  uygun,  planlı  ve  modern  altyapı-üstyapı  çalışmalarını  yürütmek,  denetimini 
sağlamak  amacıyla  kentin  tarihi,  doğal  ve  kültürel  envanterini  korumak  hedefiyle 
Belediyemiz  ve  İstanbul  Arkeoloji  Müzeler  Müdürlüğü  İşbirliğiyle  Orhantepe  Mahallesi 
Dragos  Mevkiinde  mevcut  olan  Arkeolojik  Kazı  çalışmalarında  meydana  çıkarılan  tarihi yapıların 
restorasyonu ve korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine, 
 
4) Belediyenin amaçlarına, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğinin planlanması, 
uygulanması, değerlendirilmesine ve raporlanmasına,
 
5)  Kütüphanecilik  hizmetlerinin  yürütülmesi  ve  gerekli  bilgi  kaynaklarının  temin edilmesine,  

Evrak Tarih ve Sayısı: 11/09/2019-E.23487

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 1.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI
TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2019/106
KARAR TARİHİ : 04/09/2019

5

 
6)  Kent  halkına  geleneksel  ve  evrensel  müziğin  çeşitli  türlerini  açık  ve  kapalı 
mekânlarda  sunarak  kent  halkının  kaynaşmasının,  toplumsal  moralin  yükseltilmesinin  ve ortak bir 
kent kültürünün oluşmasının sağlanmasına, 
 
7)  Açılmış  olan  sanatsal,  beceriye  dayalı  ve  meslek  edinme  kurslarını  bitiren kursiyerlere, talep 
etmeleri halinde, ürettikleri ürünleri sergilemeleri amacıyla yer tahsisinin sağlanmasına, 
 
8)  Müdürlük  aylık  programına  uygun  olması  durumunda,  Kartal  İlçesi  başta  olmak üzere çevre 
ilçe ve illerde bulunan kişilere veya kuruluşlara, kişisel veya kurumsal, amatör veya profesyonel 
çalışmaları kapsamında sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konular için yer tahsisinin 
sağlanmasına, 
 
9)  Müdürlük  etkinliklerinin  düzenlenmesi  amacıyla  profesyonel  kişilerden  ve kurumlardan destek 
alınması, ortak çalışmalar yapılmasına,
 
10)  Müdürlük  faaliyetlerine  yönelik  duyuru  amaçlı  bildiri,  afiş,  davetiye  ve  pankart tasarımı 
yapılması, dağıtılması ve etkinliklerin halka duyurulmasına, 
 
11)  5393  sayılı  Belediye  Kanunu'nun  76  ve  77  maddelerinde  yer  alan  hususlarda, 
kurum  içi  ilgili  birim  ve  müdürlüklerle  ortak  çalışmalar  yapılması,  etkinlikler düzenlenmesine, 
 
12)  Belediyenin  çağdaş  ve  sosyal  belediyecilik  anlayışının  gelişmesinin  ve kurumsallaşmanın 
sağlanmasına, 
 
13) Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve bu amaçla 
amatör spor kulüplerine gerekli desteğin sağlanmasına, 
 
14) Müdürlük stratejik planlarına ve performans hedeflerine uygun olarak bütçe teklifini hazırlayıp 
Başkanlık Makamına sunulmasına,  
 
15)  Belgelerin  yasayla  saklanması  gereken  süreler  göz  önüne  alınarak  ilgili  yasal düzenlemelere 
uygun olarak arşivlenmesine, 
 
16) Stratejik plana uygun olarak birim bütçesinin hazırlanması ve birim hedefleri olarak 
belirlenen  stratejik  amaç  ve  hedeflerin  yerine  getirilmesinde  birim  bütçesinin  en  ekonomik şekilde 
kullanılmasına,
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17)  Birim  faaliyet  raporunun  hazırlamak,  Entegre  Yönetim  Sistemi  çalışmalarını yürütülmesine, 
 
18)  Başkanlık  Makamınca  istenen  ve  mevzuatça  öngörülen  kurul  ve  komisyonlara katılım 
sağlanmasına,
 
19) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla 
ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda 
Başkanlık Makamına tekliflerde bulunulmasına, 
 
20) Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren diğer işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevlerin 
yapılmasına,ilişkin görevlerini Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yasal 
düzenlemelere uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle görevlidir.
 
Müdürün görevleri, yetkileri ve sorumlulukları 
MADDE 8- (1) Müdür kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;
 
a)  Yöneticilerin  genel  ve  ortak  yetki  ve  sorumluluklarına  ilişkin  görevleri  yerine getirmek,
 
b) Birimi yönetmek, müdürlük içi yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,
 
c)  Gelen  giden  evrakı  incelemek  ve  ilgili  alt  birim  yöneticilerine  sevkinin  yapılarak sonuçlarının 
takibini sağlamak,
 
ç) Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 
d) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
 
e) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,
 
f) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek 
ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,
 
g)  Sorumluluğu  altındaki  faaliyetlerle  ilgili  bilgi  akışı,  kayıt,  rapor  ve  yazışmaların, 
ilgili  yasa  yönetmelik,  kanun  hükmünde  kararname,  iç  talimat  ve  kurallara  uygun  olarak 
düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,
 
ğ)  Başkanlık  tarafından  belirlenen  usul,  sınır  ve  talimatlar  çerçevesinde  Belediyeyi temsil etmek, 
verilen görevleri yerine getirmek,
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h)  Görev  ve  yetkilerini  Belediyenin  menfaatlerini  ve  itibarını  koruyacak  ve  olumlu  imajını 
yükseltecek doğrultuda kullanmak,
 
ı) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde 
davranmak,
 
i) Yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak,
 
Görevlerini yerine getirmek ve faaliyetleri konusunda Başkanı düzenli olarak bilgilendirmekle 
görevlidir. 
 
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 dâhilindeki 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,
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h) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
 
ı) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek,
 
Konularında  yetkileri  kullanmak  ve  Başkanı  bu  konularda  düzenli  olarak bilgilendirmekle 
yetkilidir. 
 
Müdürün sorumlulukları
MADDE 10-  Müdür görev ve yetki alanına giren konularda: 
 
a) Yetkili mercilere hesap vermekten,
 
b)  Yapılan  tüm  işlem  ve  etkinlik  kayıtlarının  usulüne  uygun  ve  saydam  bir  şekilde tutulmasından,
 
c) Yapılan tüm işlemin yasal süreleri içerisinde gerçekleşmesinden, 
 
ç)  Müdürlüğünün  işlemlerinin  düzenli  ve  tam  olarak  yürütülmesi  için  gerekli  çabayı göstermekten, 
 
d) Yetkilerini ve görevlerini yerine getirmekten,
 
Üst yöneticilere karşı sorumludur.
 
Alt birimlerinde görev ve iş dağılımı
MADDE  11-  (1)Müdürlüğün  alt  birimleri  arasındaki  görev  ve  iş  dağılımı  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.
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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.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE  15-  (1)  07.05.2010  tarih  ve  82  sayılı  meclis  kararı  ile  yürürlüğe  giren  Kültür  ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 16- Bu Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kartal  Belediye Meclisince 
kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 
 
RAPORLAR   :
Hukuk Komisyonu'nun 03.09.2019 tarih, 35 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUN ÖZÜ: Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2019/20532)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi 
komisyonumuzda görüşülmüş ve müdürlüğünden geldiği şekliyle hukuka uygun bulunmuştur.Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 03.09.2019 tarih, 2 Nolu Raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUN ÖZÜ: 02/09/2019 toplantı tarihli 
gündemin 1 maddesi olan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin 
komisyonumuza sevki.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ; İlgili teklifin komisyonumuzca görüşülmesi neticesinde uygun 
bulunmuştur.Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)

Belediye Meclis Üyesi  Hayri DOĞRUYOL; Sayın başkan yönetmeliğin 15. maddesinin 10 Mart 
2017 tarih ve 2017/47 sayılı meclis kararı ile  yürürlüğe giren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır şeklinde,16. maddesinin de bu 
yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer şeklinde 
tadilen oylanması.

SONUÇ  :
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk 
Komisyonu Raporuna Belediye Meclis Üyesi Hayri DOĞRUYOL tarafından yapılan düzeltme ile 
TADİLEN KABULÜNE Belediye Meclis Üyeleri; Elif Bulut GEZEN, Arzu Öğüt ŞİMŞEK, Furkan 
ORDUKAYA, Yusuf ERKUŞTAN, Abdullah AÇIK, Nurten ERGÜR, Haydar GÖKSOY, Abubekir 
DAĞ, Mahmut YAZICI, Yaşar Cevdet KAHRAMAN, Ömer ULUYURT ve Emrullah AYDIN'ın Red 
oyuna karşılık, Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2019/EYLÜL AYI TOPLANTILARI'NIN 04.09.2019 
TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
•

e-imza
YILMAZ TUNCER

 BELEDİYE MECLİSİ 
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
AYSEL YÜCEL

MECLİS KATİBİ

e-imza
YASİN ÜNDER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2019

e-imza
GÖKHAN YÜKSEL

BELEDİYE BAŞKANI
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