T.C.
ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR, SANAT VE FESTİVAL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmelik, Armutlu Belediyesi’nin yapacağı tanıtma, tören, fuar,
organizasyon, reklam ve tüm kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile festival esaslarını belirtmek
üzere hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Armutlu Belediyesi’nin tanıtma, tören, fuar, organizasyon,
reklam ve tüm kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile festival hizmetlerinin çalışmalarına ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi, 38 inci maddeleri
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan: Belediye Başkanını,
b) Başkanlık: Armutlu Belediye Başkanlığını,
c) Belediye: Armutlu Belediyesini,
d) Encümen: Armutlu Belediyesi Encümenini,
e) Meclis: Armutlu Belediye Meclisini,
f) Müdür: Destek Hizmetleri Müdürünü,
g) Müdürlük: Destek Hizmetler Müdürlüğü’nü,
h) Festival Komitesi: Komite; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi tarafından her yılın ilk
meclis toplantısında belirlenecek iki Meclis üyesi ve Belediye Başkanı tarafından
görevlendirilecek 2 memur personel olmak üzere beş kişiden oluşan komiteyi ifade eder.
ı) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 5- Bu yönetmelik kapsamında yerine getirilecek görevler, aşağıda sıralandığı
gibidir;
a) Gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat dallarında desteklenmesi amacıyla yarışmalar ve
organizasyonlar düzenlemek.
b) Halkın kültürel gelişimine katkıda bulunmak, sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak
amacıyla konser, tiyatro, sinema, festival, yöresel programlar gibi sanatsal etkinlikler
düzenlemek ve organizasyonlar yapmak.
c) Halk kültürü, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve
oyunları, sanatı, mutfağı, giyim, kuşam ve süsleme gibi bütün dallarda araştırma, derleme,
inceleme yapmak, eğitim vermek.
ç) Kütüphanecilik faaliyetleri yürüterek, okuma ve araştırma kültürü ile kütüphane kullanım
alışkanlığı oluşturmak amacıyla her türlü çalışmayı yürütmek.
d) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenlemek, ilçe
eğitim kurumlarının, STK üyelerinin katılımının sağlanacağı okuma saatleri, masal saatleri,
tanıtım günleri, eğitici film gösterimleri, yaratıcı okuma atölyeleri düzenlemek.
e) Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata
yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon gibi sanat dallarında ödüllü yarışmalar
düzenlemek.
f) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenlemek, mevcut
etkinliklere katılım ve desteği sağlamak.
g) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama
yaparak, kentliyi sanatçı, bilim insanı, yazar, şair vb. gibi kendi alanında yetkin kişilerle
buluşturmak amacıyla konferans, sergi ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.
h) Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenleyerek bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunmak
ve günümüz insanının tarihle bağını güçlendirmek.
ı) Resmi ve milli bayramlarda, Belirli Gün ve Hafta Kutlama Etkinliklerinde organizasyonlar
ve kutlama programları düzenlemek.
i) Verilecek kurslara, eğitmen ve materyal temini için gerekli çalışmaları organize etmek ve
kurslar ile ilgili olarak detaylı raporlar tutmak.
j) İlçenin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmek,
tiyatro çalışmaları, festivaller düzenlemek, turizm-tanıtma amaçlı yapılması gerekenleri
projelendirip uygulamaya koymak.
k) Belediye toplantı salonlarını, okulların resmi ve özel kutlama törenleri, S.T.K. etkinlikleri,
konser, özel/kamu folklor veya tiyatro topluluklarının gösterileri ve sanatçıların açacakları
sergiler ve anma programları için tahsis etmek.
l) Belediye toplantı salonlarında konferanslar, paneller, açık oturumlar, seminerler, sergiler,
defileler, multivizyon ve dia gösterileri, tiyatro, sinema gösterileri, çeşitli kampanya, törenler
ve moral etkinlikleri düzenlemek.
m) Gençlerin sinema ile tanışmalarını vizyon filmlerini takip etmelerini sağlamak üzere
sinema gösterimleri düzenlemek.
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n) Çocuk ve gençlerin eğitsel gelişimleri için gerekli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve
eğitim hayatlarına yön verecek çalışmalar yapmak, gerektiğinde kulüp faaliyetleri yürütmek.
o) Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal
ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve
hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.
ö) İlçe halkına yönelik olarak; hobi, yabancı dil, bilgisayar, kişisel gelişim, müzik vb gibi
alanlarda kurslar düzenlemek.
p) Halkın memnuniyetinin sağlanması için halkla ilişkiler çözümleri oluşturmak.
r) Ramazan aylarında etkinlikler düzenlemek
s) 9 Ağustos 1934 tarihinde Ulu Önder Atatürk’ün Armutlumuzu teşrifleri sebebiyle her yıl 9
Ağustos’ta ilçemizi onurlandırmalarının yıl dönümü kutlamalarının yapılması
Sorumluluklar
MADDE 6a) Yapılacak etkinlikler ile ilgili alınacak tüm kararlar Festival Komitesi Karar Defteri’ne
kaydedilecektir.
b) Karar Defteri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tutulacak ve muhafaza
edilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 7- (1)Yönetmelik kapsamınki görev, yetki ve sorumluluklar ile diğer idari
hususlarda, Armutlu Belediyesi Teşkilat Yapısı ve Müdürlüklerin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları İle Hazırlanacak Yönetmelikler Hakkında Çerçeve Yönetmeliğindeki
hükümlere uyulur.
(2) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;
a) Yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
b) Müdürlük, bu Yönetmelikte yer almayan ancak Başkanlık Yönergeleri ile verilen görevleri
de yerine getirir.
c) Bu Yönetmelikte doğrudan yer almamakla birlikte, görevlerle ilişkili olarak gelişen şartlar
doğrultusunda ortaya çıkan yeni durumlarda, Başkanlık makamından alınacak onaylarla
çalışmalar yürütülür.
(3)Görevlerin yürütülmesinde diğer Müdürlük
Koordinasyon merkezi marifetiyle sağlanır.

ve

birimlerle

olan

Koordinasyon,

Yürürlük
MADDE 8- Bu yönetmelik 9 maddeden oluşup, Belediye Meclisince kabulünü takiben
www.armutlu.bel.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
(06 Aralık 2019 tarih ve 144 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, 13 Aralık 2019
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)
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