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Belediye Meclisimizin 03/10/2016 tarih ve 154 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe ile
Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonlarına havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu
okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;

Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonları raporunda;
"Belediyemiz tarafından Atatürkçü, çağdaş ve laik eğitim anlayışına uygun olarak
Mezitli Belediyesi sınırları içinde yaşayan hemşehrilerin bireysel yeteneklerinin farkında
olmaları, sanat kültürlerini gerçekleştirmeleri, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak
yeteneklerine uygun bir sanat disiplininde etkin olmalarını sağlamak üzere oluşturulacak
Mezitli Belediyesi Sanat Akademisindeki hizmetin tür ve niteliğini, kuruluş, yönetim, eğitim,
denetim ve işleyişine ilişkin olarak hazırlanan "Mezitli Belediyesi Sanat Akademisi
Yönetmeliği" ile ilgili teklif komisyonlarımızca da uygun bulunmuş olup, teklifin bu şekli ile
Meclisimize sunulmasına oy birliği ile karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonları Raporu doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m)
bendi gereğince, hazırlanan Mezitli Belediyesi Sanat Akademisi Yönetmeliği ile ilgili teklifin
kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
MEZİTLİ BELEDİYESİ
SANAT AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ
Vizyonu: Çağdaş, sağlıklı, huzurlu, mutlu vatandaşların yaşadığı sağlıklı, çağdaş bir Mezitli
yaratmak,
Amaç
MADDE 1- Mezitli Belediyesi sınırları içinde yaşayan hemşerilerin bireysel yeteneklerinin
farkında olmaları, sanat kültürlerini gerçekleştirmeleri, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak
yeteneklerine uygun bir sanat disiplininde etkin olmalarını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- Sanat Akademisi, Mezitli Belediyesi bünyesinde sürdürülmekte olan sanatsal
çalışmaları bir bütün halinde yeniden ele alarak daha sistemli, üretken ve yaygın sonuçlara
dönük olarak düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.
maddesi içeriğine uygun ve mahalli müşterek nitelikte sanat hizmetlerini yürütmek üzere
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4Görev ve yetkileri:
a) Sanat Akademisi, Mezitli Belediyesi bünyesindeki konuyla ilgili en üst birime bağlı görev
yapar.
b) Bağlı birim yöneticisinin teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile bir Danışma Kurulu
oluşturulur.
c) Sanat Akademisi, her sanat disiplininde kuramsal ve uygulamalı eğitim vermek üzere
program oluşturur. Bu programların düzeni ve uygulanması içi gerekli mekan ve personel
ihtiyacını Mezitli Belediyesi sağlar.
ç) Sanat Akademisi bünyesindeki çalışmalar, Mezitli Belediyesi’ nin genel çalışma ilkeleri ile
uyumlu yürütülür.
d) Çalışmaların genel çerçevesi ve temel politikalarla ilgili olarak mutlaka Başkanlık onayı
alınır.
e) Sanat Akademisi’ndeki kuramsal ve uygulamalı atölye çalışmalarına katılım koşulları,
bağlı birim tarafından ayrıca belirlenir.
Danışma kurulu:
a) Mümkün olduğunca her sanat disiplininden (plastik sanatlar, müzik, edebiyat, sahne
sanatları vb.) yeterliliği kanıtlanmış isimler yanında, bağlı birim yöneticisi görev alır.
b) Danışma Kurulu en üst düzeyde çalışma ilkelerini belirler, uygulamayı biçimler, sonuçları
değerlendirir.
c) Karar süreçlerinde Belediye Başkanından onay alınır.
ç) Kurulun sekretarya hizmetlerinin koordinasyonunu bağlı birim yöneticisi düzenlemek üzere
gerekli çalışmaları yapar.
Gerek duyulduğunda bu yönetmeliğe ek hükümler konulabilir. Bunun için Danışma Kurulu
görüşü ve bağlı birim görüşü ile Belediye Meclisi Kararı alınır.
Yürürlük
Madde 5- Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Yönetmeliği Mersin/Mezitli Belediye Başkanı yürütür.
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