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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Kültür 

Araştırma Kurulu oluşturarak çok eski bir tarihi olan ve Doğu Karadeniz’in merkezi 

konumunda bulunan Trabzon’un; tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme 

olgusu üzerine araştırma/inceleme yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını 

özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda 

bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel 

imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmektir. 
Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma 

Kurulu’nun; kuruluşu, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenine ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Belediye: Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni  

b) Başkan: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nı 

c) Kurul: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu’nu, 

ç) Meclis: Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’ni,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

Kuruluş 

MADDE 5- (1) Kurulun oluşumu; 

a) Kurul; Eğitim, bilim kültür, sanat ve iletişim konuları ile ilgili faaliyet gösteren 

tanınmış kişilerden Belediye Başkanın önerisiyle, Meclis tarafından belirlenip onaylanan 

üyelerden oluşur, Kurulun çeşitli nedenlerle boşalan üyelikleri bu yolla doldurulur, 

b) Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile  Kültür - Sanat Şube Müdürü 

Kurul’un doğal üyesidir; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel 

Sekreter Yardımcısı, Kurulun Başkanıdır. Kurul, ilk toplantısında üyeleri arasından gizli oy 

ile birinci ve ikinci Başkan Vekilini seçer, 

c) Kurul; en fazla 41 üyeden oluşur, 

ç) Kurul üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Üyeler tekrar seçilebilir. Mazeretsiz üst üste 3 

toplantıya katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır. Mazeretleri Kurul, karar yeter sayısı ile 

kabul eder,  

d) Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Kurulun gündemi; Belediye Başkanı, Belediye 

Meclisi veya Meclis Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun danışmak üzere havale 

ettiği konulardan oluşur, Kurul mevcut gündemiyle toplandığında üyeler, kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerle ilgili olarak Kurula öneriler getirebilir, 

           e) Gündeme ilişkin toplantı tarihinin belirlenmesi ve toplantı çağrısı Kurul Başkanınca 

yapılır, 

f)  Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile 

karar alır. Oylamalarda, oy eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğu sayılır, 
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g) Kurul üyeliği bir onur üyeliği olup, gönüllülük esasına göre yapılır, Kurul üyelerine 

herhangi bir imtiyaz sağlamaz. 

Kurulun Görevleri 

MADDE 6-  (1) Kurulun görevleri 

a)Yerel kültürün korunmasına ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak çalışmaları 

madde 5/d ’ deki organların talebi üzerine yapar, 

b)Ulusal düzeyde eğitim, kültür ve sanat alanlarında faaliyetleri olan kurumlarla 

Belediye arasındaki iletişim ve işbirliğini madde 5/d’deki organların talebine bağlı olarak 

sağlar, 

c) Eğitim, bilim, kültür ve sanat alanında Meclisin talebi üzerine danışmanlık yapar. 

ç) Kültür ve sanat odaklarıyla, madde 5/d ’deki organların talebine bağlı olarak  

iletişimi sağlar, 

d) Başkanın talebi üzerine; Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi veya diğer kuruluşlarca 

düzenlenen kültür, sanat, etkinlik ve uygulamalarıyla ilgili değerlendirmeler yapar. 

e) Başkanın talebi üzerine; Belediye tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 

kültür/sanat etkinliklerinin takvime bağlanması ve yıllık çalışma programının hazırlanması 

konusunda tavsiye kararı alır, 

f) Başkanın talebi üzerine; çeşitli konularda bilimsel/sanatsal yarışmalar düzenlenerek 

Trabzon’un zengin kültür birikiminin araştırılıp incelenmesini sağlamaya yönelik tavsiye 

kararları alır, 

g) Başkanın talebi üzerine; bilimsel/sanatsal etkinlikleri büyük bir katılımla daha geniş 

bir çevreye yaymak için konferanslar, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, sergi ve toplu 

söyleşiler,  slâyt gösterileri, imza günleri, sanatsal şenlikler, festivaller vs. düzenlenmesi ile 

ilgili altyapı çalışmaları yapar, tavsiye kararı alır, 

ğ) Başkan tarafından incelenmek üzere gönderilen eserlerin yayımlanması konusunda 

görüş ve önerilerde bulunur, tavsiye kararı alır,  

h) Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor 

Komisyonunun talebi üzerine; Belediye sınırları içinde yerleştirilmesi düşünülen sanat eserleri 

ile ilgili görüş, öneri veya tavsiye kararı sunar, 

ı) Belediye Meclisi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunun talep ettiği belirli 

mekanlara isim verilmesi konusunda tavsiye kararı alır, 

i) Kurul, danışma organı olup kararları tavsiye niteliğindedir, 

j) Kurulun sekretaryasını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Dairesi Başkanlığı yürütür, 

k) Kurul, çalışmalarını ve toplantılarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının belirleyeceği mekânda yapar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Bütçe 

MADDE 7- (1) Kurulun bütçesi 

a)Kurul çalışmaları ile ilgili giderler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

bütçesindeki ilgili kalemlerden karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 8- (1)Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince 

onaylanmasını müteakiben ilanı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9-(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 

yürütür. 


