
Müdürlüğün yetkisi  

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki 

mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen 

tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.  

 

 Müdürlüğün sorumluluğu  

 (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif 

edilen görevleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel 

prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine 

getirmekle sorumludur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde 

yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.  

 

 Müdürün görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri  

 (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.  

 (2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını 

düzenlemek  

 (3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu 

sağlamak.  

 (4) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.  

 (5) Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek  

 (6) Belediyenin onaylanan eğitim kültür, sosyal işler politikaları çerçevesinde yönetimce 

belirlenen uygulamaların fiilen yürütülmesini sağlamak.  

 (7) Antakya halkına yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin organize edilmesini sağlamak.  

 (8) Antakya halkı için aktif kültürel sanatsal sportif ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesini 

sağlamak.  

 (9) Belediye personelini moral yönünden desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler 

düzenlemek.  

(10) Yapılan organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi 

ile koordineli olarak çeşitli çalışmalar yapmak.  

(11) Çeşitli kültür ve sanat grupları oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmek.  

(12) Birimi ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.  



(13) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taşınır taşınmaz varlıkların 

tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek.  

(14)Kendi faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile 

iş birliği içerisinde ilçe halkının eğitimine katkıda bulunmak.  

(15)İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum vb. 

etkinlikler hazırlamak.  

(16) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, belediyenin düzenlediği mesleki eğitim 

kurslarını, kültürel ve sanatsal çalışmalarını organize etmek. Halkı bilinçlendirici ve kişisel 

gelişime katkı sağlayıcı faaliyetler düzenlemek, vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak 

için gerekli çalışmaları yapmak  

(17)Düzenlenecek organizasyon, kurs, eğitim programlarında dışarıdan görev alacak kişilerle 

görüşmek ve olumlu bulunanlarla anlaşarak programın gerçekleştirilmesini sağlamak.  

(18) Meslek edindirme kurslarının yılsonu ve genel yerel sergilerinin planlanmasının 

hazırlıklarıyla ilgili programlarının organizasyonunu sağlamak.   

 (19) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

gönderilmesini sağlamak,  

 (20) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı 

hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.  

 (21) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde 

yapmaya yetkilidir. 


