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GÖREV TANIMI
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemiz’in hizmet alanı kapsamında bulunan
mahallerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür
sanat dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider.
 Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak adına
etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek
kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar.
Uzmanlar ve bilim adamlarıyla çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak
görevini yerine getirir.
 Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlamak adına
çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı,
kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.
 Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler
ışığında hayata geçirilir.
 Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların
tanıtılmasına destek olur.
 Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak
adına bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik
Cumhuriyete sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar
yapar.
 Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde
değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir.
 Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri vb.) kurarak kent halkının kolay
ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet götürür.
 Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına
etkinlikler hazırlar.
 Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi
hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar.
 Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapar.
 Sporu kent yaşamının bir parçası haline getiren çalışmalar yapar.
 Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar.
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FAALİYET ALANI
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemiz ’in hizmet alanı kapsamında kent halkının
kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân
sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.
 Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı
yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine
gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar
yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla işbirliği yaparak kent insanını daha ileriye taşımak
görevini yerine getirir.
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Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde
çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı,
kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek
eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.
 Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri
hayata geçirir.
 Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına,
var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.
 Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak
amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapar ve etkinlikler düzenler.
Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri, yaşam evleri, semt evleri ve buna
benzer diğer birimler) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet
götürür.
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