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KURUMU  DEVELĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

BĠRĠMĠ  Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü 

BAĞLI OLDUĞU UNVAN Belediye BaĢkanı 
 

 İş /Görev Kısa Tanımı:   

            5393 Sayılı Belediye Kanununun Yasanın 48.maddesi ve Norm Kadro Ġlke ve 

Standartlarına uygun olarak Belediye Meclisi kararıyla oluĢturulmuĢ, Belediye BaĢkanına 

bağlı olarak çalıĢan bir birimdir.  

 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk bölümünde 

14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan Tarih, kültür ve sosyal iĢlerle ilgili hizmetleri 

yapmak sureti ile ilçe halkı içinde mağdur, özürlü, yaĢlı, düĢkün, dar gelirli, kimsesiz, 

korunmaya muhtaç olarak yaĢayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak. 

Bu amaçla kurulan kurumlarla ve Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliği yaparak, iĢlemlerin 

kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 

   Belediyenin giderlerini düzenleyen 5393 sayılı yasanın 60. maddesinde  zikredilen 

‘Dar gelirli yoksul muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetler ve 

yardımlar' hükmüne göre harcama yapar, madde 77'de Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 

bölümünde de ‘Belediye sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane 

hizmetleriyle, yaĢlılara, kadınlara ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düĢkünlere yönelik 

hizmetlerin yapılmasında, beldede dayanıĢma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, 

tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kiĢilerin katılımına yönelik programlar 

uygulamak. Mevzuat hükümlerine göre de iĢbirliği anlayıĢıyla koordineli çalıĢmak. 

  

 

 

 

Görev ve Sorumluluklar: 

1-Belediye baĢkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun 

olarak Belediyenin Kültürel iliĢkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değiĢen koĢullara 

uygun bir Ģekilde belirleyip BaĢkanlık onayına sunmak, onaylanmıĢ seçenekleri ilgili 

birimlerle koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek. 

2-BaĢkanlığımızın gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor dallarında eğitim ve 

desteklenmesi amacıyla düzenleyeceği etkinlikleri ve organizasyonları gerçekleĢtirmek 

3-Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli, etkin ve düzenli Ģekilde yürütülmesini ve 

faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirlemek.  

 

 

4-Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliĢtirilmesi ve 
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tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek. 

 

5-Ġlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeĢitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda 

sunarak kent halkının kaynaĢmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent 

kültürünün oluĢmasını sağlamak. 

 

6-Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuĢ kiĢiler için anma törenleri, önemli gün ve 

haftalara ait düzenlenen etkinlikleri Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Birimiyle koordine 

edilmesini sağlamak.  

 

7-Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içinde ilgili birim ve 

müdürlüklerle ortak çalıĢmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek. Belediyenin bütünsel 

hizmet ve sosyal belediyecilik anlayıĢının geliĢmesine ve kurumsallaĢmasına katkı vermek. 

 

8-Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeĢitli konularda kitap, broĢür,bülten, 

dergi, afiĢ, Cd,vs hazırlamak ve halka ulaĢmasını sağlamak. Belediye faaliyetleri konusunda 

halkı bilgilendirme çalıĢmaları yapmak. 

 

9-Belediye meclisinde 04.02.2013 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Develi Belediyesi 

Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümlerini uygulamak. 

 

10-DayanıĢma ve katılımı sağlamak hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak 

amacı ile gönüllü kiĢilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleĢtirmek. 

 

11-4721 sayılı Türk medeni kanununa göre evlenmek için müracaat eden kiĢilerin 

evlendirme iĢlemlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında evlendirme memurluğu 

bünyesinde yürütmek.   

12-Kültür, sanat, turizm ve sosyal iĢler alanda diğer resmi ve özel kuruluĢ ve kurumlarla ve 

de ilgili kiĢilerle, sivil toplum örgütleriyle iletiĢim kurarak, ortak katılım ve projeler 

geliĢtirmek. 

 

13-Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakları düzenli olarak tutulmasını sağlamak. Birim 

arĢivini düzenlemek 

 

14-Ġlçede bulunan Kültür Merkezlerinde, Meclis salonunda, stadyumda,  açık hava'da, 

Belediyemizin veya Resmi Kurumların etkinliğinde ve konserlerde, milli bayramlarda ses 

yayın cihazlarının  kurulmasında destek hizmetleri teknik servisi ile koordineli olarak 

çalıĢarak hizmet etmek. Bu yerlerde, belde halkının huzur, esenlik, saygı ve mutluluğu için 

gereken önlemlerin alınmasını sağlamak. 

 

15-Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunmak. Gençler için Yaz spor okulları açarak 
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spor kültürü geliĢtirmek. 

 

16-Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler birimiyle, Belediyemize gelen misafirlerin konaklama ve 

ağırlama hizmetlerini yürütmek. 

 

17-Bağlı birimlerin denetimini yaparak, çalıĢmaları yerinde incelemek. Müdürlük 

personelinin disiplin iĢlerini takip etmek.            

18-Müdürlüğe gelen giden evrakları takip etmek, gereğini yapmak ve yazıĢmaların Ġlgili 

personelin parafı ile Birim Müdürünün,BaĢkan Yardımcısının veya BaĢkanın imzası ile 

yürütülmesini sağlamak. 

19-Müdürlüğün bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunmak. Mevzuatın 

gerektirdiği diğer görevleri yapmak 

20-Hizmet alma yöntemi ile alınan ve Müdürlüğümüz emrine verilen vasıflı vasıfsız iĢçi/ 

büro personeli asli ve sürekli olmayan nitelikteki iĢlerde çalıĢtırabilir, tüm personelin yaptığı 

iĢ ve iĢlemlerinden Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü ile servis yetkilisi sorumludur. Bu iĢçilerle 

ilgili 4857 sayılı kanun hükümlerini uygulamak. 

21-Belediye BaĢkan ve bağlı bulunduğu BaĢkan Yardımcısı tarafından verilecek benzer 

nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

 

 


