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T.C. 

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.   

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Ümraniye Belediye Meclisinin 03/04/2007 tarih ve 45 sayılı kararı ile  

kurulmuş olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden 

hazırlanmıştır 

Tanımlar 

         MADDE 4 - (1)  Bu yönetmelikte geçen, 

         a) Belediye: Ümraniye Belediyesi’ni, 

         b) Büyükşehir: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 

         c) Kaymakamlık: Ümraniye Kaymakamlığını, 

         d) Meclis: Ümraniye Belediye Meclisini, 

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

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

         g) Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelini, ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve Bağlılık 

 

Teşkilat 

MADDE 5 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen 

şekildedir. 

a) Müdür 

b) Şef 

c) Memurlar 

d) İşçiler 

e) Sözleşmeli memurlar  

f) Diğer personel   

 (2)  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

a) Müdür 

b) Şef 

c) Kültürel Etkinlikler Birimi 

d) Sportif Etkinlikler Birimi 
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e) Taziye Birimi 

f) Kalem   

 (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve 

sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin 

ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet 

gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.  

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta 

olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, 

yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile 

gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır. 

Bağlılık 

MADDE 6 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya 

görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya 

görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

        Müdürlüğün görevleri 

        MADDE 7- (1)  İlçe halkına yönelik her düzeyde kültürel ve sanatsal etkinlikler 

düzenlemek. 

(2) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yayınlar yapmak. 

(3) Çocuk ve yetişkinlere yönelik sinema gösterimleri yapmak. 

(4) Çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro sahnelemek, ilçedeki amatör tiyatro 

faaliyetlerini desteklemek. 

(5) Kültür, eğitim ve eğlence amaçlı her düzeyde şenlik, festival ve gösteriler 

organize etmek. 

(6) Eğitim, Kültür ve Sanat alanında sergi ve fuarlar düzenlemek. 

(7) Eğitim çağındaki çocuklar ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak programlar 

icra etmek ve yayınlar yapmak. 

(8) Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilçemizdeki diğer 

kurumlar ile işbirliği yapmak. 

(9) Ramazan ayına özel bir aylık program oluşturarak, Ramazan ayının kültürel ve 

sanatsal faaliyetlerle dolu dolu geçmesini sağlamak. 

(10) Milli ve Dini günlerle ilgili özel programlar yapmak; kampanyalar, festival ve 

şenlikler düzenlemek. 

(11) İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik 

seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde 

bulunmak. 

(12) Kültürel konularda çeşitli yarışmalar organize etmek. 

(13) Milletimize mâl olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları 

düzenlemek. 

(14) İlçe halkı arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve kültürel değerlerin 

korunması konusunda çalışmalar yapmak. 

(15) Tarihi, Kültürel mekânlara geziler düzenlemek. 

(16) Spor okulları oluşturmak, spora yönelik kurslar açmak ve yerel spor kulüplerini 

desteklemek. 
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(17) Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine 

katılımını desteklemek, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek. 

 

         Müdürlük yetkisi 

         MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 

5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm 

görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

          Müdürlüğün sorumluluğu 

          MADDE 9 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu 

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

çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.      

          Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

           MADDE 10 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı 

temsil eder. 

         (2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.  

         (3) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve 

verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.  

         (4) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve 

Müdürlük personelinin disiplin amiridir. 

         (5)  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu 

sağlar. 

         (6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini 

hazırlar. 

          (7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, 

haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar. 

          (8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve 

yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlar. 

          (9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve 

etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar. 

          (10) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin 

kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile 

koordineli çalışır. 

          (11) Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal 

bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri 

Müdürlüğü ile koordineli çalışır.   

         (12) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 

         Şefin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 11 - (1) Kültür müdürlüğüyle 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. 
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         Kültürel Etkinlikler Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 12 - (1) Kültürel etkinliklerle ilgili faaliyetleri organize eder, personeli 

denetler, görev paylaşımı yaparak işlerin etkin bir şekilde zamanında sonuçlanmasını sağlar. 

(2) “Aylık Kültürel Etkinlikler Kitapçığı”nın hazırlanması konusunda gerekli 

hazırlıkları yapar. 

(3) Kültürel etkinliklerle ilgili afiş, pankart, broşür gibi tanıtım materyallerini 

hazırlanmasını ve uygun mecralarda yayını ve dağıtımını sağlar. 

(4) Kültürel hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması 

konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yaparak müdürüne rapor sunar. 

(5) İcra edilen etkinliklerle ilgili “Etkinlik Katılımcı Memnuniyeti”nin tespiti 

konusunda çalışma yaparak, etkinliklerin katılımcıların beklenti ve beğenisine yönelik 

planlanmasını sağlar. 

(6) Müdür ve Şefe karşı sorumludur.  

(7) Müdür ve Şef tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

            Sportif Etkinlikler Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu 

      MADDE 13 – (1) Belediyeye bağlı spor salonlarının etkin ve verimli bir şekilde 

işletilmesinden sorumludur. 

(2) Spor salonlarında icra edilecek etkinlikleri planlar, salonlarda yapılan faaliyetleri 

koordine eder. 

(3) Her yıl yapılan “Ümraniye Spor Oyunları” organizasyonunun sorumluluğunu 

üstlenir, organizasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması için gerekli tedbirleri alır.  

(4) “Yaz Spor Okulları” organize eder. Bu okulların daha nitelikli hale gelmesi 

konusunda çalışma yapar. 

(5) Spor alanında yeni projeleri üretir, araştırma geliştirme faaliyetleri yaparak 

yöneticilerine rapor sunar. 

(6) Spor salonlarının bakım, tamir konularını takip eder, rapor haline getirir ve müdüre 

rapor verir. 

(7) Spor salonlarını denetler. Salonların günlük bakım ve temizliklerinin yapılmasını 

sağlar. 

(8) Kültür merkezlerimizde bay ve bayanlara yönelik yapılan fitness, airobik, karete 

vb salon sporlarının koordinasyonunu yapar. Salonları denetler, eksiklikleri rapor eder. 

(9) Müdür ve Şefe karşı sorumludur.  

 

           Taziye Görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluğu 

           MADDE 14 - (1) Ümraniye’de vefat eden kişilerin bilgilerini günlük olarak 

Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alır.  

(2) Vefat eden şahsın yakınlarına, adrese giderek başkanlık adına taziyede bulunur. 

(3) Taziye bilgilerinin sisteme girişini yapar. 

(4) Taziye işleriyle ilgili istatistikler tutar ve müdürüne rapor eder. 

 

           Kalem ve büro personeli görev, yetki ve sorumluluğu 

           MADDE 15-(1) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak 

zamanında yapmakla sorumludurlar. 

           (2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder. 

           (3) Gelen – giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama 

işlerini yürütür. 

           (4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, 

incelemeye hazır bulundurur. 



Meclis Karar No: 134/2013 

Meclis Karar Tarihi: 06/11/2013 
 

 

 

 5 

           (5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, 

cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek 

görevleri yerine getirir.  

 

 Avans, maaş, ayniyat mutemetliğinin görev, yetki ve sorumluluğu 

            MADDE 16-(1)Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak 

zamanında yapmakla sorumludur. 

             (2)Müdürlüğün tüm büro, maaş ve tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesini 

sağlar, 

             (3)Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaları korur, sene sonu dökümü ve sayımı 

yapar, 

             (4)Müdürlüğün işlerini yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen 

ödenekten gereği kadarını ilgili müdürlükten alıp yapılan işlemler sonucu yasal belgelerle 

hesapları kapatır. Verilen ek görevleri yerine getirir. Müdür birimin tahakkuk amiri, harcama 

yetkilisi ve personelin 1. disiplin amiridir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Hizmetlerin İcrası 

Görevin alınması 

MADDE 17-(1) Kalem memurları dışında Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve 

tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.   

 

Görevin planlanması 

MADDE 18-(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından 

düzenlenen plan dahilinde yürütülür.  

Görevin yürütülmesi 

MADDE -19 (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşbirliği ve Koordinasyon 

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği 

MADDE 20- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, 

Müdür tarafından sağlanır.  

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra 

müdüre iletilir. 

Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 

(3) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, 

yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye 

devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri 

yapılmaz.  

(4) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim 

amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.    

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 

MADDE  21 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür. 
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(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve 

Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının 

imzası ile yürütülür.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem 

MADDE 22 - (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. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda 

yapılır. 

 

Arşivleme ve dosyalama 

MADDE 23 - (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası 

konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir. (2) Müdürlükte üretilen 

ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve 

dosyalama yapılır. 

(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak 

arşive kaldırılır. 

(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak 

süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.  

(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv 

görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. 

             

YEDİNCİ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 24 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme 

yetkisine sahiptir. 

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı 

doğrultusunda işlemleri yürütür. 

(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve 

kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan 

gölge dosya tutulur. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 25 - (1)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 26 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur. 
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Yürürlük 

MADDE 27- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 28– (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 


