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KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Yetki Tanımları
Çeşme Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültürel ve sosyal işlerin
yürütülmesinden sorumludur. İlçede kültürel ve eğitim amaçlı olarak faaliyet gösteren
eğitim - öğretim kurumları ile işbirliği kurmak, ülkeye ve ilçeye ait özel gün ve
haftalarda kültürel, sanatsal, sosyal ve eğitim içerikli etkinlikleri gerçekleştirmek, spor
ve sanat alanlarında eğitsel kurslar açmak (müzik, fotoğrafçılık, dans, el sanatları,
resim, tiyatro gibi alanlarda) ve ilçeye yönelik sosyal yardım işlerini yürütmek
görevleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra evlendirme, düğün yerlerinin ve
salonların tahsisi işleri de bu Müdürlük tarafından yürütülmektedir.

Yetkileri
 Tüm görevlerin yürütülmesinde, personel arasında çalışma düzeni oluşturmak
personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
 Bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak, ilgili mevzuat ve
belirlenen esaslar çerçevesinde bu bütçeyi kullanmak,
 Sosyal yardımlar, eğitsel kurslar, spor faaliyetleri, evlendirme işlemleri, düğün
yerleri ve salon tahsisi işlerini yürütmek ve bu konularda gerekli kararları alıp
uygulamak,
 Birime ait faaliyet raporlarını hazırlamak ve başkanlık makamını birim işleyişi
hakkında bilgilendirmektir.
Görevleri
 Vatandaşa yönelik eğitsel kurslar açılmasını sağlamak,
 Çeşme’de belediye tarafından kurulan ve yönetilen kültür merkezlerini (Aya
Haralambos Kilisesi, Çakabey Kültür Merkezi, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu,
Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu, Alaçatı Atatürk Kültür Merkezi, Alaçatı
Değirmenaltı Sanat Galerisi) idare etmek, buralarda yapılan faaliyetleri kontrol
etmek,
 Çeşme Belediyesi sınırlarında düzenlenecek sergi başvurularını almak, sergi
düzenlemeye ilişkin süreçleri takip etmek,
 Çeşme Belediyesi’ne ait salonların tahsisini yapmak, denetim ve kontrolünü
sağlamak,
 Belediyenin hedef, amaç ve ilkelerine uygun olarak kültür, sanat, spor eğitsel
kursları planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak,
 İlçede sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda çalışmalar yapmak,
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Belediye sınırları içerisindeki ihtiyaç sahipleri, engelliler, şehit ve gazi ailelerini
belirlemek ve bu konularda projeler hazırlayıp, uygulamak.
Vatandaşlardan gelen yardım başvurularının SOYBİS sistemi üzerinden
değerlendirmek,
Kimsesiz, yaşlı, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara yardım amacıyla
barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon amaçlı projeler üretmek ve uygulamak,
Çeşme ilçesinde, ilçede yaşayanlara yönelik yaşlılar evi, kadın sığınma evleri
ve kreşler kurmak, ilçe halkına bu ihtiyaçlara yönelik yardım etmek,
Çeşme ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine nakdi sosyal yardımlar yapmak,
Çeşme ilçesi sınırlarında vefat eden vatandaşların ailelerine taziye mektubunu
göndermek ve belediye tarafından cenaze evine gönderilecek pide-ayran
paketlerini iletmek,
Doğal afetler, kaçak operasyonları vb. sırasında görev alan personel veya
vatandaşlara kumanya yaptırmak ve dağıtımını sağlamak
İlçede kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara gerekli durumlarda
lojistik destek sağlamak,
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği
yapmak, ilçeye yönelik olarak bu kurumlarla beraber kültürel, mesleki ve
eğitsel programlar geliştirip, uygulamak ve değerlendirmek,
İlçede yaşayan kadınlara yönelik projeler üretmek, işsiz ev hanımlarının el
becerilerini geliştirici eğitimler düzenlemek, kurslar açmak, kurslarda üretilen
ürünleri sergileyebilecekleri imkânlar yaratmak ve alanlar oluşturmak,
İlçe içerisinde geri semtleri desteklemek amacıyla projeler üretmek,
Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinliklerinin ve spor alanlarının
ihtiyaçlarını tespit etmek, denetimini yapmak ve korunmasını sağlamak,
projeler üretmek ve gerçekleştirmek,
İlçede bulunan amatör spor kulüplerine ve ihtiyaç dâhilindeki okullara eğitim
hizmeti ve malzeme desteği sağlamak,
Kültür, sanat, spor ve eğitsel kurslarla ilgili gerçekleştirilecek çalışmalarda
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmaktır.

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü'nün Faaliyetlerine ĠliĢkin Yasa, Mevzuat ve
Yönetmelikler





657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu
Meslek Edindirme Yönetmeliği

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki
tanımları kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda
yetkili ve sorumludur.
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EVLENDĠRME MEMURLUĞU
Görev ve Yetki Tanımları
Evlendirme Memurluğu, Çeşme Belediyesi’ne evlenme amacıyla başvuran
vatandaşların evlenme işlemlerinin yapılması ve bu işlemlerle ilgili bilgi ve belgelerin
kaydedilmesi, ilgili kamu kurumlarına iletilmesi ile sorumlu olan birimdir.

Yetkileri
 İlgili mevzuat çerçevesinde evlenme amacıyla başvuran vatandaşların
evlendirme akitlerini yapmak ve ilgili kurumlara bildirmektir.
Görevleri
 Başvuru sahiplerinin müracaat evraklarını kabul etmek, kanunlara ve
yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek, inceleme sırasında evlenmelerine
yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin taleplerini kabul etmek, nikâh
akdinin gerçekleşeceği tarihi belirlemek,
 Evlendirme hizmetlerine ilişkin basılı evrakı temin etmek, kütük ve dayanak
belgelerini hazırlamak, arşivlemek,
 Evlenen çiftlerin evlenmelerini ilgili kamu kurumlarına bildirmektir.

Evlendirme Memurluğu Faaliyetlerine ĠliĢkin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler
 Türk Medeni Kanunu
 10.07.1985 tarih ve 85/97047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen ve
07.11.1985 gün ve 18921 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Evlendirme
Yönetmeliği
Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışındaki Müdürlüğün görev ve yetki
tanımları kapsamına giren diğer tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak hususunda
yetkili ve sorumludur.

