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ToPLANTlYA KATlLMAYANLAR :

KATiPLER I

l- Mehmet ÜılÜvın
2- Mehmet BALCI

ÖZÜ : aele<liyemiz İmar ve Şehircilik Müdürl0ğü ile
Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğü'nün Kuruluş, Görev
ve Çalışnıa Esasları Yönelmeliklerinin gör0şülmesi.

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2016 yı|ı
KASIM ayı olağan toplantısını yapmak ve gündemdeki konulan göriişınek tızere; 0ı.ı İ20l6 Salı gtİnu
(bugün) saat: l6: *' da, (birinci oturum) Belediye Başkanı Mehmet TUTAL başkanlığında ve yukanda
isimleri Yazılı bulunan üyelerin iştiraki i|e Belediyedeki mutat toplantı salonunda ıoplandı. İopüantı
yeter sayısının mevcut olduğu görüldükten sonra gör$melere geçildi.

BelediYe Meclisiınizce geçen ay yapılan 04-07.10.20l6 tarih ve t l sayılı toplantısına ait meclis
kararlaıı üYelere dağıtıldı ve okundu. Söz alan olmadı. Oy'a sunuldu. Oy birliği 

-ile 
kabul editdi ve

gündem maddelerinin görüşülmesine geçiIdi.

GÜNDEMIN ı. MADDESi: Bclediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürllığü ile Koltür ve
SosYıl İŞter Müdürlüğü'nün Kuruluş, G6rev ve Çılışmı Esaslırı YönetmeIikle rinİn 96rüşülmesi.

Yazı İŞleri Müdürü konu ile ilgili olaral; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesine
istinaden hazılanacak birimlerin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslanna ilişkin yönetmeliklerini
hazırlayıp meclise sunduklannı belirtti. Meclis ve Belediye Başkanı Mehmet TUTAL, lmaı ve Şeh.
Md.lüğü ile Kül. ve Sos. İşl.Md.lüğiiniln Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslanna İ|işkin Yönetmeliklerini
oylamaya sundu.

Yapılan oyl aı ve Şeh. Md.lüğtl ile Kül. ve Sos. İşl.Md.lüğthlin "Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esas ilişkin Y eri" oy birliği ile kabul edildi.
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T.C.
sEYDİŞEHiR BELEDİYEsi

KüLTüR vE sosyAr- işı-ın uünüıııüĞü
ÇALIŞMA USUL vE ESASLARıNA iLiŞKİN yöırrıvıgı.ix

ninixci söLüN{
Genel Hükümler

Amıç
MADDE t- ( | ) Bu Yönetme|iğin amacı. Seydişehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal lşler
Müdürlüğüniln kuruluş. görev. yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsım
MADDE 2- ( l ) Bu Yönetmelik; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülecek çalışmaları ve bu

çalışmalan yürütecek personelin görev. yetki ve sorumlulukları i|e çalışma usu| ve esaslannı kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (I) Seydişehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İş|er Müdürtüğüne aiı bu Yönetmelik,
..l...l20,., tarih ve ...,. Sayılı Belediye Kanununun ,.... Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- ( | ) Bu Yönetmelikıe geçen;
a) Belediye: Seydişehir Belediyesini.
b) Başkanlık: Seydişehir Belediye Başkanlığını,
c) Başkan: Seydişehir Belediye Başkanını,
d) Müdiirlük: Kültür ve Sosyat İşler Müdürtüğünü.
e) Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü.
0 Merkez: Müdürlüğün faaliyet alanlarına giren çalışmaların yürütüldüğü birimi,
g) Koordinatör: Merkezin yönetiminden sorumlu kişil.i.
h) Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personeli.
ifade eder.

ixixci nöıüıı,ı
Kuruluş

KuruIuş
MADDE 5- (l) Seydişehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. .../.../..... ıarih ve
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48'inci ve 49'uncu Madde|eri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yöneımelik hükümlerine dayanarak
Seydişehir Belediye Meclisinin .....l ....l..... tarih ve..... sayılı kararı ile kurulmuşıur.

üçüxcü BöLüM
Müdürlüğün Faaliyet Alanları

l) Çeşitli medeniyeılere ev sahipliği yapmış Seydişehir ilçesinin. tarihi ve kültürel dokusunu aslına
uygun olarak korumak. tanıımak ve gelişimini sağlamak.
2) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu. moral gücünü ve yaşam sevincini arnıran konferans, panel.
seminer şenlik. kamaval, panayır. festival. tiyaıro, sinema. konser vb. eıkinlikIer yapmak, yaptırmak.
3) İIçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,
4) Şaban Cengiz Kültür Merkezinde yürütüleğek sosyal ve kültürel etkinlikleri organize etmek
5) Toplumu bir araya getirçn Miili ve Dini Bayramların kuılama programlarını organize etmek. özel gün
ve gecelerde halkın katılımını sağlayacak eıkinlikl

\\ J

e yapmak.

sEYD|ŞEHlR BELEDıYE nrEcLlsiNıN Q.t/.lı/ 20|6 TARiH vE.lJ6. NoLı] KARARı iLE KABUL EDİLüuiŞTlR.

Sos;-al ve Külıürel Faalil,etler
MADDE 6- ( l) Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğünün faalil,et alanları şunlardır:



6) İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak. gençliğe yönelik seminer. konferans, panel ve
sohbeıler düzenlemek,
7) Çeşilli konularda yarışmalar düzenlemek. bu yarışmaIarı halka dulurmak, başvuruları kabul etmek.
ödül törcnleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,
8) Toplumu alkol, sigara. kumar. fuhuş gibi zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla seminer,
konferans. panel vb etkinlikler düzenlemek. yayınIar yapmak,
9) Sosyal ve kültürel konularda. resmi/özel kurum.&uruluşlar ve diğer sivil ıoplum örgüıleri ile işbirliği
yapmak,
l0) Gençlerin ve toplumun serbest zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla sportif faaIiyeılerde
bulunmak. spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile ortak etkinlikler, yarışmalar
ve turnuvalar düzenlemek.
l l ) Bölgemizde yetişmiş ve milletimize mal olmuş önemli şahsiyeıler ile ilgili olarak araşıırma
çalışmaları yapmak. bu çalışmaları yayınlamak ve topluma ıanıtıcı anma toplantıları düzenlemek.
l2) Tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek. bu gezilere katılımı sağlamak.
l3) Çevrcnin. hayvanların ve sosyal dokunun korunmasına yönelik halkı bilinçlendirici çalışmalar
yapmak.
l4) llçemizde ekonomi ve ıicaretin geliştirilmesine. işsiz insanlara meslek ve beceri kazandırılmasına
yönelik çalışmalar yapmak.
l5) Pğe hazırlama ve yürüıme eğiıimleri vererek yada verdirerek küçük ve orta düzey işleımecilerin
büyümesi için fırsatlar oluşıurmak
l6) Halk oyunları ve tiyatro gibi alanlarda kurs, gösteri ve yarışmalar düzenlemek.
l7) Resim. m0zik. heykel. sinema. tiyatro vb. sanaısal etkinliklerin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar
yapmak,
I8) İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla bilgi, belge ve dokümantasyon
oluşıurmak ve yayınlamak,
l9 Resmi, özel gün ve haftalarda ıoplumsal gelişime yönelik organizasyonlar yapmak.
20) Kent ve çevre bilincine yönelik faaIiyeılerde butunmak.
2l ) Gönüllülerin ıoplumsal gelişim faaliyetlerine katılımını ıeşvik eımek.
22) Toplumun gelişimine sosyal ve kültürcl katk! sağlayan her türlü iaaliyetleri organize etmek ve
yürütmek,
23) Bilgiye ulaşmak isteyenlerin taleplerini: kiıap, süreli yayın|ar. sesli ve görsel yayınlar. inıemeı ve
diğer iletişim yolları ile karşılamak,
24) Öğrencilerin. derslerine çalışmalarına. ödev ve projelerini yapmalarına. ilgi, isıek ve yeıenek|eri
doğrulıusunda sosyal, sanatsal. sportif ve kültürel faaliyetler yüriltmelerine, mesleki alanlarda bilgi.
beceri. dil, yeıenek ve deneyimlerini gelişıirmelerine. isıeklerine göre serbcst zamanlarını
değerlendirmelerine imkAn sağlamak.
25) Hedefkitleye ve velilerine yönelik olarak kişisel rehbedik ve danışmanlık hizmeti vermek,
26) (Mülgı kırırlar ve maddeler var ise eklenecek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Orgınlırı
MADDE 7- (l) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yönetim organları aşağıda belinilen şki|dedir.
a) Müdür.
b) Merkez Koordinatörü,
c) Diğer personel.

Müdürün Görevleri
MADDE E- ( l ) Mlldür, Belediye Başkanına ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
(2) Bu Yönetmeliğin ...'ıncı Maddesinde yer.plan amaçların ve belirtilen çalışma|arın yerine
getirilmesinden sorumlu olan Müdürün görevleri ş
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a) Müdürluğü ıemsil eımek.
lardır
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b) Müdürlilğe bağlı birimlerin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrulıusunda düzenli ve eıkin
çalışmasını sağlamak.
c) Müdürlük bünyesinde görevli personelin işbölümü esasları dihilinde. sorum luluklarını belirlemek ve
bu görevleri benimsetmek.
d) Müdürlüğün iç ve dış birimler ile yapacağı vazışmaları yürütmek. evrakları imzalamak.
e) Müdürlüğün kuruluş amaçlarına yönelik pğeler belirlemek.
fl Yapılan çahşmalar ile ilgili olarak çalışma raporlarını hazırlamak ve çıktıları değerlendirmek.
g) Yapılan çalışmalar hakkında Başkan|ığı bilgilendirmek.
h) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari. teknik ve diğer personel ihtiyacını ve
görevlendiriImeleriyle ilgili teklif]eri Başkanlığa sunmak.
i) Müdür|üğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı. yargı kararlarını ve yayınları takip etmek.
personelini bilgilendirmek ve eğitmek.
j) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
k) MüdUrlük faaliyetlerini denetlemek ve varsa aksalılıkları gidermek.
l) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayı ve kontrol yetkililerini belirlemek: taşınır
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
m)Müdürlliğün çalışma ve stratejik planlarının. faaliyeı raporlarının, p€rformans değerlendirmesine esas
olacak rapor ve isıatistiklerin oluşturulmasını sağlamak.
n) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
o) Harcama yeıkilisi olarak. 50|8 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
p) Belediye Başkanının veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Müdürlüğiin görevleri ile ilgili
vereceği diğer görevleri yapmak.

Merkez koordinatörünün Görevleri
MADDE 9- (l) Kültür ve Sosval işler Müdürünün çalışma alan|arına uygun merkezler kurulur ve bu
merkezlerin sevk ve idaresini vürüımek üzere merkez koordinatörü görevlendirilir.
Merkez Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Sorumluluğu verilen merkezlerin, düzenli. etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b) Çalışmalannı. Müdürden alacağı ıalimaı ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yürütmek.
c) MOdür|üğün işleyişine ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak.
d) Faaliyellerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı ıutmak. gerekli
belgeleri düzenlemek ve takip eımek. önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,
e) Yapılan çalışmaları koordine etmek ve yapılan çalışmalar hakkında Müdtlrlüğü bilgilendirmek.
0 Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini gelişıirmek. bu amaçlı eıkinliklerc isıekli olarak katılmak.
g) Belediye Başkanının veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Müdürlükle ilgi|i vereceği diğer
görevleri yapmak.

Diğer Personel
MADDE l0- ( l) Mildürlük bünyesinde kurulan merkezlerde },ilrlitülecek iş ve işlemleri takip etmek
üzere personel görevlendirilir.

Personelin görevleri şunlardır:

a) Merkeze gelen evraklan teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak,
b) Amiri tarafından kendisine yazılmak i.izerc verilcn iç ve dış birimlerc gönderi|ecek yazıları, resmi
yazışma kurallarına uygun olarak yazmak,
c) Düzenlenen evrakları tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapmak ve gerekli süre içerisinde aşivde
saklamak.
d) Müdürlüğe gelen ıelefonlara kurum kimliğine uygun oIarak bakmak ve ilgililere akıarmak.
e) Kendi sorumluluğunda oIan bütün büro makinelerinin her tUrlü hasara karşı korunması için gerekli
tedbirleri almak.
0 Amirin verdiği bilgiler doğruIıusunda yapılan alım işlemleri ile ilgili ödeme evraklannı hazırlamak.
g) Ustlerinden aldığı emirleri ve diğer görevleri veiçe setirmek.
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BEŞiNci BöLÜM
Müdürlük Merkez Birimieri

]Vterkez l]irimleri

]llADDE ı l

( l) Müdürlük bünyesinde oluşturulan merkezler şunlardır:

a) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi.
b) Spor Merkezi,
c) Bilgi Merkezleri.
d) Proje Merkezi,
e) İdari ve Mali İşler Merkezi,

(2) Gerektiğinde. Müdürlük bünyesinde yeni çalışma birimleri veya merkezleri oluşturulabilir.

Sosyal ve Külıürel EtkinlikIer Mcrkezi

]\IADDE l2

(l) Müdürlük bünyesinde; kent insanının eğitsel, sosyal. kültürel. sanatsal ve ekonomik gelişimini
sağlamak amacıyla. bilgiye ulaşmasına. üretmesine. bilgiyi uygulamastna ve yaymasına yönelik
ça|ışmalar yapmak üzere Sosyal ve Kültürel EıkinIikler Merkezi kurulur.

Bu merkez:
a) GençIerin eğitim. kültür. bilim ve sanat dallarında desteklenmesi amacıyla düzenleyeceği yarışmaların
organizasyonunu gerçekleştirmek,
b) Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan etkinliklerin plantanması ve organizasyonunu yapmak.
c) Halkın. sinema, ıiyatro. festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar
yapmak.
d) Ha|kın, eğitim. kültür seviyesini anırmak maksadıyla kurs. panel. açık oıurum. sempozyum, seminer,
toplantı vb, etkinlikler düzenlemek,
e) Vatandaşlar arasındaki ileıişimin geIişmesi, birlik ve beraberlik duygularının anmasına yönelik
eıkinlikler düzenlemek.
f) Eğitim kurumları ile birlikte çeşitli yarışmalar, seminer. konferans. ıiyatro vb. etkinlikleri dtizenlemek.
ödüllerini vermek.
g) Halkı ve özellikle de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak makssdıyla programlar ve ödüllü
yarışmalar düzenlemek.
h) Tarihi ve kültürel mekinlara geziler dtizenleyerck bu yerlerin tantttmına katkıda bulunmak,
i) llçemizdeki demek, vakıf ve sivit toplum kuruluşları ile birlikte Başkanlıkça desteklenen, bireysel ve
toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğiıim, araştırma. sosyal-kültürel ve sanaısal faaliyetlere destek vermek,
j) Türk ıarihi, bilim ve sanat alanlarında tanınmtş şahsiyeıler|e ilgili ulusal ve uluslararası tanıtıcı panel,
söyleşi. film. tiyatro. sempoz}um, ödüllü yarışma vb. çalışmaları yapmak,
k) Hedefkitleye tiyatro, diksiyon, sahne sanatları, müzik. folklor, vb konularda kurslar açmak,
l) Şaban Cengiz Kültür Merkezi çalışmalarını planlamak, idare etmek ve burada yapılan faaliyetleri
kontrol eımek,
m) Festival ve şenlikler düzenlemek,
n) Kent Konseyi çalışmalarını yürütmek.
o) Kültürel. eğitsel Ve sanatsal yazıll ve görsel yaytnlar oluşturmak,
p) İlçemize ait kültür ve tabiat varlıkları ile ıarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem ıaşıyan
mekinlara ait Kent Tarihi Hizmetlerini yapmak,
r) Müdürlük ıarafından verilen benzer görevIeri yap

I
- a-t -

ı k.

N



Spor Merkezi

MADDE 13

(l) Müdürlük bünyesinde: kent insanın|n sporıif faaliyetlere ilgisinin artırılması, katılımın sağlanması ve

gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla Spor Merkezi kurulur. Bu merkez:

a) Özel gün ve haftaIarda. günün anlam ve önemine uygun eıkinlik ve organizasyonlar gerçekleşlirmek,
b) Belediye ıarafından yapılan ya da desıeklenen sportif her ıürlü etkinliğin organizasyonunu
gerçeklcştirmek.
c) Belediye ıarafından yapılan ıesis ve hizmeılerin açılış organizasyonlarının yapılmasını sağlamak.

d) MüdUrlUk urafından yapılan etkinlik ve hizmetlerin ıanıııınInı yapmak.

e) Her yaştan insanın saglıİlı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif eıkinlikler düzenlemek.

D amattlr spor kulüpleiine destek vermek. spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları

düzenlemek.
g) Yaz taıiIlerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek.

İ) ııuau.liığun sorumluİugunda o|an spor tesis|erinin her türlü idari iş ve işlemleri ile bakımını YaPmak,

i) MUdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Gençlik Merkezi

MADDE ı1

Bilgi Merkezleri

y' MADDE, 15

İdıri ve Mıli İşler Merkezi

MADDE, 19

(l) Müdürlük bünyesinde: gençlerin beden ve ruh sağlığının korunması, ilgi ve yeıeneklerinin onaya

i,kunlmur,. kendiLrini gelişıirmelerine fırsat sağlanması, miIli ve manevi değerlerin kazandırılması

amacıyla Gençlik Merkezi kurulur. Bu merkez:

a) cençlikle aiakalı yapılacak projeleri. Başkanlığın göriişü doğrultusunda organize.etmek.

uİ yun içi ve yurı d§ı;dan g"i.n r. yrn içi ve yurı Jışına giden ösencilerin organizasyonunu sağlamak.

.) G.nçıiıı. alakalı'projeler tıretmik, Siydişitıir gençliğinin her anlamda sosyal, kültürel ve sportif

becerilerini geliştirmek için eıkinlikler düzenlemek.

d) Genç|iğe yOnelik seminer. konferans. panel. sohbet ve sempozyum düzenlemek,

e) Cençlik Meclisi çalışmalartnı yürütmek,

f) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

(l) M0dürlük bünyesindel öğrencilerin derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına. ilgi,

isiek ve yeıenekleii dogrulıusunda sosyal. sanaısal. sportif ve kültürel faaliyetler yürütmelerine, mes|eki

alanlarda bilgi. beceri. dil, }etenek ve deneyimlerini geliştirmelerine, isteklerine görc serbest zamanlannı

değerlendirmllerine fırsaı sağlamak amacıyla Bilgi Merkezleri kurulur. Bu merkez:

a) Eğitim verilecek öğrenci seviyelerini ve program içeriklerini belirlemek,

bİ çİıışmaıaln, 
.Sey-clişehir Beİediyesi Bilgi Üerkezleri Yöneımeliği' hükümlerine göre 1ürüımek.

c) Müdürlük urafından verilen benzer görevleri yapmak.

ile görevli ve yeıkilidir.

(2) Seydişehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden. ve bu sınırlar içerisinde bulunan: ilkokul,

ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsar,

ü



(l) Külıür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar. projeler ve eıkinlikler ile ilgili
olarak: gerekli yazışmaları yapmak, satın alma işlemlerini gerçekleştirmek amacıy|a İdari ve Mali İşler
Merkezi kurulur. Bu merkez:
a) Müdürlüğün tüm yaz!şmalarını. gelen-giden ve zimmeıli evrak kayıı ve dağıtımını yapmak: dosyalama
diizeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.
b) Her ıürlü genelge. ıebliğ. yöneımelik ve Başkanlık emirlcrini ilgili pcrsonele duyurmak.
c) Personelin her ıürlü özlük işlerinin ıam ve zamanında yapılmasını sağlamak.
d) Müdürlüğün gider bütçe ıaslağını. stratejik ve çalışma planlarını. faaliyet raporlannı hazırlamak.
e) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre y0riltmek.

Q MüdUrlüğe ait ıaşınır malların giriş-çıkış. kayıı. değer tespiıi. hurda. sayım. devir, bakım, onarım işleri
ile yönetim hesabının oluşıurulması işlemlerini gerçekleşıirmek.
g) Hizmeı alım ihaIeIerini gerçekleştirmek.
h) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

ALTlNct BÖLÜM
Çeşilli ve Son Hükümler

lşbirliği ve Koordinasyon
MADDE 20

( l ) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün. Beledil,e birimleri araslnda ve birim içi iŞbirliği ve

koordinasyonu:
a) Müdürlük ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Mtıdür tarafından sağlanır.

b) Müdürlüğe gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıkun sonra Mlldllre

verilir,
c) Müdür. dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili merkez birimine iletir,

d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
e) Müdürlükler arası y,azışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon:
u)-ruiiu, ve Sosyal işler Miıdüiüğü. Valilik. Büyükşehir Belediyesi, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları

it özel ve tüzei kişılerle yup...ğ, önemli yazışmalarını. sorumlu personel. şef ve Müd0riln parafı,

Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısının imzası ile yüriitür.

Diğer Personel İhtiyıcı
MADDE2ı

(l) Müdürltlğün akademik. idari. teknik ve diğer pesonel ihtiyacı. Başkanlık ıarafından karşılanır.

Diğer Kurumlır İıe işnırııgı
MADDE 22
(l) Müd0rlüğün y0rüttüğü pğelerde. resmvöze| kurum,&uruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile

işbirliği yapılabilir ve her ıürlü katkıları isıenebilir.

MADDE 23
( l ) Bu Yöneımelik hükümleri. ir Belediyesi Meclisince kabulü ıarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 25
( l ) Bu Yöneımelik hük um
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BELEDIYE MECL|sı
KARAR

KARARTARiHı :

KARARNO I

02.05.20|1
76

MEcLis BAŞKANı : Mehmet'l'l^JTAL

KıI,|NÇKAYA, Mehmet ÇETİNER, Şaban AYTEN, Ahınet

TÜRKoĞLU. Abdurrahman ACIYAN. Mchmeı ÜNÜVAR, Mehmeı BALCI, Ender DOĞAN, Mu,mmeı

BAĞcı. ismail PORTAKALCloĞLU, Şafak A§LAN. YusuiARlCıoöLU, Hawn Hüseyin AĞAçDELEN,

MehmeıBÜKÜCÜ.AzizeGÜl.,I'IARMANYERI.M€hmetÖzL,R.AMullahüNVER.EbruALTloK.

Şafak KABAK. Hacı Mehnıet ÖZKAı,DI. Mevlüt cüRAY. HtiseyinE,R

Nuru|lah YÜKSEL, Hasan USTACıĞL[J.

KURT. Faıma ERoĞt-U, Ramazan

TOPLANTIYA KATİLMAYANLAR I

li\,t Y RamazaıN Kn LKII] Çn7|C üseyl-B )chnre1 (

i.I|,CL Oö,I
K.Alü tt()Lc lJKR oTü

ÖZÜ : Ktil. ve Sos. İşl. Md,tüğii Çalışma
Usul ve Esaslanna iıişkin Yönetmeliğinde

yapılan değişikliğin görüşülmesi,KATiPLER:
l- Mehmet ÜNüVAR

2- Muammer BAĞCI

Say I]e edi Kanunu nun 20 madde s gereği nce 20 1 7 h
Bei cd y M c s m 7, 5 J 93 ye

ul görüşm k üzeİe
lan turunı pmak Ve günd emdeki kon a

\,ı Y S a olağaİ op ıl sln o
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da. l] ed t]aşkan M hnıet TUTAL e
02 0) 20
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Sal günü (buaun ) §aa e ve

andı
ştı rak c Be edi yedek mulat top anıt salonunda top

yukanda s n,ı] c rl a7,1 bu unem uve enn K t- lNÇKAY
d u ai!,e erde ]1 N4 ehmct B LC n n zinl }Iüse n,t

()p lantl },ctc sa },1 slnln mev c u1 o u u.
larak ıoplantıya

ü oĞ 1. t] PORT KA LC o(;L l.] nun se n,l azerei,S 7. 0
Ramazan

,I RK e smal

kaılmadıklan görüldü.

Ct]NDEMIN 3. MADDESİ : Kültür ve Sosyıl işler Müdürlüğü Çılışmı Usul ve Esıslınnı

İlişkin Yönetmeliğinde yıpılan değişikliğin göriişülmesi;

MeclisveBelediyeBaşkanıMehmeıTUTA[.;KüıtürveSosyalişleıMüdiırıüğtiÇalışmaUsul

ve Esaslanna llişkin Yöneımelikıe yapılan değişikliğin Plan ve Büıçe Komisyonuııa sevkini oylamaya

sundu. Yapılan oylama ıcesl öneri oy birliği ile kabul edildi,

MECLis YE KATİiÜw l
Muımmer BAĞC|

Meh AL Meh N[.:VAR

,

§ayfa No :
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KARAR
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MEcLiS BAŞKAN! : Mehmeı TU'rAL

7 !;aiak KABAK, Haçı Mebmet Özı<ıı-oı. Mevlüt GÜRAY, Hüseyin

Kı1,INÇKAYA. Mehmet ÇE,l-iNER, Şaban AYTEN, Ahnıeı KURT, Fatma ERoĞLU, Rarnazan

TÜRKOĞLU, Abdurrahman ACıYAN. Mehmeı ÜNÜVAR. Mehmet BALCI. Ender DoöAN, Muammeı

BAĞCl, ısmail PORTAKALCloüLU, Şafak ASLAN. Yusuf ARlcloöLU. }lasan Hüseyin AĞAÇDELEN,

Mehrnet BÜKÜCÜ. Azize CÜL HARMANYERI, Mehmet ÖZER. Abdullah ÜNVER_ Ebru ALTIOK.

Nurullah YÜKsEt-, Hasan [.]STAOĞLU.

YELER

PORTAKALCiO6LU, Mehmcl BüKÜCÜ
aiIER LU.

ToPl.ANTIYA KATlLMAYANLAR :
Hacı lı{ehmeı ZKAt-DI. Faıma

: Kül. ve Sos. İşl. Md.lüğü Çalışma Usul
ve Esaslanna İlişkin Yönetıneliğinde yapılan

Z

değişikli görüşülmesi

l- Mehmet ÜNÜvın
2- Mehme1 BALCI

KATiPLER:

Be ediye M s m z: 5 _,9J Say ıl Be cdiy Kanuılu nun 10 mııddesi gereğinc e z0 7 yı

MAYlS ay o ağ toplan lS1n (2 oturum ) yapn,ıak gündemdeki kon u ları gö(§m ek uzere:

05 05 20 7 C gün u (bugiin ) saat 4
00 de l]ei ed ye Başkan ehm et TIJTAL başkan ı'l ındauma

yuk d ılı buluniın uye en ,,] ştıraki c Be cdi yedeki muta ıop lan tt Sa lonıında top land
an ü 1s m rl yaz

oĞ,t
plan tı yeıer sa\,1s n n mevcu olduğu, uye erden Hac, Mehmel ö7" KALt) Fatma ER LU smal

o
PoRT K L.C oĞ LU lv,! eh tne( BürüCü nun nıazelelsl 7. olaıak 1op antıya kaı madıkları görü ldu,

GÜNDEıı,!ıN 3. MADDESı : Küıİür ve So§yıl işler Müdürlüğü Çahşmı Usul ve İsaslarına

iıişkın Y6n€tmeıiğinde yıpılan değişikliğin görüşülmesi;

Meclis ve Belediye Başkanı Mehmeı TUTAI_. Kültür ve Sosyal lşler Müdüİlüğünün çalrşma

usrı ,. 
-r*ıunn, 

iıışı.in yöneımelikıe yapılan ıieğişikliğin Plan ve büıge komisyonundan geldiğ

şekiiyle geçmesini oylamaya sundu.

Kültü ve Sosyal işler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslanna İlişkin yönetmelikle yapılan gıda

bankası kurulması ile iigili değişiklik 05:05:20i7 plan ve Bütçe Komisyonun raporunda alınan karar ile

değişikliğin yapılması uygun görülmüştür.

Yapılan
İlişkin yöneımel
kabul edilmiştir

inde; Kültü ve Sosyal lşler Müditrlüğüniin Çalışma Usul ve Esaslaıına

ikte apılan şikliğin Plaı ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile

M üYE

}Ie t üvıR ehmet BALcli AL

sayfa N o



PLAN BUTÇE KoMisYoNU BAŞKANLIĞl

RAPORUDUR

02 Mayls 2017 Sall Saat 16:00 'daki Mayıs ayı olağan meclis toplantlslnda Plan Bütçe

Komisyonuna sevk edilen Belediye Bütçesi Ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Çallşma

Yönetmeliğinin ek maddesinin görüşülmesi istenilmiştir.

Plan Bütçe KomisyonumU2 05lo5/2oL7 Tarih Saat 11:00'da Belediye binasında toplanarak

Belediye 2015 yılına ait Bütçe ve Taşınır Kesin Hesabı kalemlerinin incelemesini gerçekleştirmiştir.

Komisyonumuzca 2016 yılına ait Bütçe Ve Taşlnlr Kesin Hesabl uygun görülmüş olup, meclisimizin

onaylna sunulmuştur.

Kültür Ve sosyal işler Müdürlüğü çallşma yönetmeliğinin ek maddelerinin görüşülmesinde

özellikle ihtiyaç sahipleri yoksul Ve muhtaç kimselere gıda bankacılığl kurularak ihtiyaç sahibi muhtaç

kimseleri rencide etmeden gıda bankaclğından ihtiyacl ne ise onu alabilme imkanı sağlanmaktadır.

Ancak komisyonumuz tarafından özellikle gıda bankacılığı kurar iken ya5al meVZuatlara uygun

ve belediye öncülüğünün ön plana çıkması yardım yapılan ihtiyaç sahibi muhtaç kimseler Belediye

Başkanlığı taraflndan yardımın yapıldığının bilincine varabilmesi için gerekli şartlar meVzuatlarln

araştırılması istenmiştir.

çünkü son zamanlarda çeşitli yardlm derneklerine güVenlerin sarsıldığı göz önüne allnarak,

ihtiyaç sahibi muhtaç kımselerin detaylı ve adaletli bir şekilde araştırllmast istenilmiştir.

Genel olarak Kültür Ve Sosyat işler Müdürlüğü çallşma yönetmeliğinde yapılan gıda bankacılığı

ile ilgili ek maddesinin Plan Ve Bütçe Komisyonumuzca çallşma yönetmeliğine eklenmesi uygun

görülmüş olup, Meclisimizin onayına sunulmuştur.

Komisyon Toplanİıya o5lo5l2oD rarih saat 11:45'te son Vermiştir.

Ko n Başkanı Komisyon Başk.Yrd Uye

Muammer BAĞClehmet BALC| Ender DOĞ

Hasa n H

Uye

n DELEN

,--^,,QuT

Uye

Mehmet BÜKücÜ
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