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

TEKLİF: 
03.01.2022 tarih, 2022/136947 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
 
2017 yılında düzenlenmiş olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği yeniden gözden 
geçirilmiştir. Konu İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Taslağı yazımız ekinde 
sunulmuştur.
Söz konusu teklifimizin Belediye Meclisine Takdimi hususunda, OLUR'unuza arz ederim.
 

T.C. 
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve İlkeler
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler 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.

Kanuni Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden çıkarılmıştır.

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 yürütülmesini sağlamak 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, 

Bölüm: Alt Birime bağlı olarak görev yapacak bölümleri. 

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 anlayışı, 

g) Planlı, etkin ve verimli çalışma prensibi ile adil ve güler yüzlü hizmet, 
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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

Kuruluş Yapılanma Teşkilat
 
Kuruluş 
 
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 birimlerini içerecek şekilde 
yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

Yapılanma

MADDE 7-(1) Müdürlük bir müdür ve müdürlükte hizmetin gereklerine uygun biçimde görevlendirilen 
yeterli sayıda personelden oluşur. Müdürlüğün bu yönergede belirtilen hizmet ve faaliyetlerini daha etkin ve 
verimli biçimde yürütülebilmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 
Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde müdürlüğün hizmet alanları, görev ve 
sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda ve Başkanın onayı ile kadro karşılığı 
olmaksızın hizmet gereği, bu maddede belirtilen veya yeniden yapılandırılan birimler için alt birim sorumlusu 
belirleyebilir ve görev dağılımını yapabilir. 

(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu personel 
dâhil olmak üzere, alt birim sorumlularının ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları başkan onayı ile 
müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir.

Teşkilat

MADDE 8-(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teşkilat yapısı

a) Müdür
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b) Alt Birim

1) Komşu İletişim Merkezi

2) Kartal Kariyer Merkezi

3) Eğitim ve Kurs Hizmetleri

4) Kültür ve Organizasyon Hizmetleri

5) Kültür Merkezleri ve Kütüphaneler Yönetim Hizmetleri 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumlulukla Müdürlüğün görevleri

MADDE 9- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

1. KARTAL Belediyesi bünyesinde, KARTAL Belediye sınırları içerisinde, gerektiğinde dışında Kartal 
Belediye Başkanlığı'nın amaç, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye 
Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması, iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi ve 
istihdam çalışmaları yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere kurulmuştur.

2. KARTAL Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, 
iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak, geziler düzenlemek; 

3. Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, 
değerlendirmek ve raporlamak;

4. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, atölye çalışmaları, konferans, panel, sempozyum, fuar, 
festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı etkinlik, fuar ve festivallere katılmak. 

5. Etkinliklere okulların, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil 
toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak; 

6. Resmi Bayram Kutlamaları, kültürel programlar, belirli gün ve hafta kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler 
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için anma programları, konferans, panel, açık oturum, söyleşi, sergi, defile, multivizyon gösterisi, sportif 
aktivite, seminer, sempozyum, şenlik, festival, konser, sinema ve tiyatro gösterimi, şiir dinletisi, çeşitli 
kampanya, tören ve tanıtım etkinlikleri yapmak. 

7. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent 
halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

8. İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, 
panel, konferans, konser, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlar. Ve bu tip 
organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.

9. Eğitim, kültür, sanat, edebiyat ve mesleki beceri kazandırma alanlarında; Güzel sanatlar, Beceri 
kazandırma, Meslek edindirme, Tiyatro, Sinema, Yazarlık, Sanat müziği, Felsefe, Halk müziği ve benzeri 
kursları açmak, bu kurslar için gerekli malzeme, derslik ve merkezleri temin etmek;

10. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve 
bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

11. Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli tüm basılı ve dijital kitapları ve bilgi 
kaynaklarını temin etmek, satın almak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare edilen kütüphanelerin, 
bilimsel ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve değiştirilmesine yardımcı olmak; 

12. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
korunmasını sağlamak; 

13. Kültür, Sanat ve Sosyal alanlarda ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak; İlçede 
kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği 
içerisinde çalışmak; 

14. Kentin edebiyata ilgisini artırmak amacıyla kent kültürüne ve kültürel birliğe katkı sunacak kitapları 
hazırlatmak ve bastırmak, Yazar, sanatçı, oyuncu, şair vb. toplumun önde gelen isimlerini öğrencilerle ve 
toplumun diğer katmanlarıyla buluşturmak, yılsonu okul mezuniyetleri, bahar şenlikleri vb. organize etmek; 

15. Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara kültürel ve sosyal alanda çeşitli organizasyon ve 
etkinlikler hazırlamak; 

16. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle 
ortak çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik 

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

Evrak Tarih ve Sayısı:  13.01.2022-143270



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI OCAK AYI  
TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2022/14
KARAR TARİHİ : 06.01.2022

6

anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı vermek. 

17. Belediye ve Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı 
yaparak, bastırılmasını ve dağıtılmasını sağlamak.

18. Müdürlük görev alanları ile ilgili dergi ve bülten içeriğini hazırlamak, basımını ve dağıtımını yapmak;

19. Müdürlük tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve faaliyetlerin tanıtılması için dijital medya, sosyal medya 
alanları dâhil, basın yayın organları ile iletişime geçmek, duyuru ve reklam faaliyetlerinde bulunmak;

20. Belediye Başkanı'nın vatandaşlar ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği 
içerisinde ayarlamak;

21. Belediyenin tüm hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli iletişim ve tanıtım 
çalışmalarını yürütmek; 

22. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımını 
yaptırmak, basılmasını sağlamak, çalışmaları kontrol etmek

23. Kurumun yürüttüğü kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve 
duyuru materyallerinin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek; 

24. Kartal Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların sorun, öneri, dilek ve şikâyetlerini 
alarak çözüm sürecini takip etmek; 

25. Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, analiz raporları hazırlamak, bu alanda faaliyetlerin 
etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak; 

26. İnternet ortamında Başkan'ın ve belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek, kontrol ve takip etmek;

27. İlçemizde bulunan oda, birlik, STK, meslek örgütü, esnaf ve ailelere belediyemizi ve başkanımızı temsilen 
ziyaretlerde bulunmak; 

28. Kütüphanelerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, ayrıca bu alanda etkinlik ve faaliyetler düzenlemek; 

29. Müzelerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, ayrıca bu alanda etkinlik ve faaliyetler düzenlemek; 

30. İlçe halkına yönelik mesleki ve sanatsal alanda kurs faaliyetleri ve atölye çalışmaları düzenlemek; 
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31. İlçede öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim alanında kurs faaliyetleri ve atölye çalışmaları 
düzenlemek; 

32. Belediyemize bağlı birimlerde sanat eğitimlerinin akademik olarak yürütülmesini sağlamak; 

33. Müdürlük görev alanındaki konularda personele yönelik kişisel gelişim, mesleki gelişim gibi alanlarda 
eğitimler organize eder. 

34. Müdürlük görev alanındaki konularda yapılan etkinlik ve faaliyetlerin fotoğraf ve kamera çekimlerini 
yaptırmak, arşivlemek ve film prodüksiyonu yaparak / yaptırarak kurumun medya kanallarından 
yayınlanmasını sağlamak;

35. Belediyenin tüm etkinlik çalışmalarında organizasyon süreçlerinde aktif görev alır. 

36. Belediyenin kurumsal kimlik tasarımlarını hazırlamak, tüm faaliyet alanlarındaki reklam çalışmalarını bu 
kurumsal kimlik yapısına göre tasarlamak;

37. Dijital Baskı/Saha Uygulama Ekipleri'mizce reklam mecralarımızda (Led, Billboard, CLP, totem, köprü, 
parapet, pankart, afiş vb.) belediyemizin duyuru reklam ve tanıtım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

38. İlçede yaşayan işsiz vatandaşlarımız ile personel arayan işyerleri arasında mevzuatlara uygun bir şekilde 
istihdam çalışmalarına aracılık etmek. İşveren ile iş arayan adaylar arasında iletişim köprüsü kurmak.
 
39. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde 
yerine getirmek; Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak;
 
40. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.
41. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak 
çalışmalarını yürütmek;
 
42. Kartal Belediyesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı'ndaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için 
gerekli çalışmaları yapmak;
 
43. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği, dilekçe 
yoluyla yapılan başvurulara süresi içinde yazılı olarak bilgi vermek;
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44. Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısı'nın bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak;
 
45. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımı 
işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak;
 
46. Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, 
korunmasını ve muhafazasını sağlamak;
 
Müdürün görevleri
 
MADDE 10- 
 
1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 
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 birinci 
sicil ve disiplin amiridir.
 
4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. Müdürlüğün 
faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama 
yetkisine haizdir
 
5. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütür.
 
6. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak 
uygulamaya koyar.
 
7. Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlar ve sürekli güncel hâlde 
bulundurur.
 
8. Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını sağlar.
 
9. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır 
kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 
10. Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
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11. Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin 
hazırlanmasına katkıda bulunur.
 
12. Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlar.
 
13. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar.
 
14. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlar.
 
15. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını 
sağlamak ile 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
 
16. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün çalışmaları 
hakkında bilgi ve belge vermek ile teftiş ve denetim raporlarına istinaden gereğinin yapılmasını sağlayarak 
cevaplandırmak. 
 
17. Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve 
cevaplandırılmasını sağlar. 
 
18. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı'na rapor verir. 
 
19. Başkanlık makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlar. 
 
20. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve 
şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak. 
 
21. Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve ilgili yerlere bildirir.
 
22. Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyonunu sağlar. 
 
23. Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahiptir. 
 
24. Yönetimindeki personele görev verir, yaptıkları işleri denetler, gerektiğinde uyarır, bilgi ve rapor ister. 
 
25. Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlar ve birim içi çalışma akışını kontrol eder. 
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26. Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler ve 
işlemler yapar. 
 
27. Yasalara ve ilgili mevzuatlara uygun olarak verilen ek görevleri yapar. 
 
28. Müdürlüğün diğer müdürlüklerle koordinasyonunun sağlanması.
 
Müdürün yetkileri
 
MADDE 11- (1) Müdür kendi görev ve sorumluluk alanına dâhil konularda;
 
1. Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,
 
2. Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek, 
çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
 
3. Personel arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak, 
 
4. İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,
 
5. Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek, 
 
6. Her yıl Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen 
esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğünün bütçesini kullanmak, 
 
7. Yetkisi dâhilindeki disiplin cezalarını vermek, 
 
8. Müdürlük emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer 
değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunmak, 
 
9. Birim personeline izin vermek, 
 
10. Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
 
11. Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek, Konularında yetkileri kullanmak ve Başkanı bu konularda 
düzenli olarak bilgilendirmekle yetkilidir.
 
Müdürün sorumlulukları
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MADDE 12- 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 13- (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. 
 
(2) İhtiyaç duyulması halinde alt birime bağlı olarak bölüm oluşturulması Müdür tarafından yapılır.
 
Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları
 
MADDE 14- (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 15- (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
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Yönetmelikte yer almayan hususlar 
 
MADDE 16- (1)Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
 
MADDE 17- (1) 10/03/2017 tarih ve 2017/47 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır
 
Yürürlük
 
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik Kartal Belediye Meclisince kabul edilip Karara bağlandıktan sonra 
yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 19- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Kartal Belediye Başkanı yürütür.

RAPORLAR    : 
Hukuk Komisyonu'nun 05.01.2022 tarih, 10 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ :  Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifinin görüşülmesi. (2021/136947)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi 
komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 04.01.2022 tarih, 1 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ :03/01/2022 Meclis toplantısında 
Komisyonumuza havale edilen gündem maddesinin değerlendirilmesi.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Ek gündemin 4. maddesi olan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün Çalışma 
Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülerek uygun bulunduğu aşağıda imza altına alınmıştır. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
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SONUÇ     :
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu ile Kültür 
ve Sanat Komisyonu Raporları Doğrultusunda kabulüne Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2022/ OCAK 
AYI TOPLANTISININ 06.01.2022 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

 OLCAY ÖZGÖN
 BELEDİYE MECLİSİ 

2.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2022

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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